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CAIIARA DOS 888. DEPUTADOS 

Do Sr. Clemente Pereira:-oProponho que neste 
artigo se supprímõ.o as clau~ulas-que tendo; a !dado 

PI\ESJDENCI.\ DO sn. PI!REIIIA D.< NOBI\EGA cumprida de 21 annos, e quatro, etc.,- e que sejâo 
· •tRennidos o• Srs. deputados. ás 10 Mras proce- substituidlls pelas seguint.es -de mator idac!e, que 
de~t-se á chamada e ~e acharão presentes 6'2., fal- tiTer lO aonos eon~inuos ;~(\llC se tUPl>Timão mais 
t d •· · - d s B j p as p~lnvras - o que legatroenle- até -qualquer,
an ° com P~r>ICtpaçao e causa os rs. or 8 e- sendo addieionadas e substituídas na fórma se

r~iro, l.Qpes Mendes e Pizarro; e sem ella os Srs. 
tun~ Barbo%a, AlbuiJuerquo, Moura c Darros· guinte-ou quatro, urna ve-L que rouna aJs um , etc. 

-~ili:' « Que no n. 2- ~ supprimAo as palanas -ou um 
O SI\: Pl\l!SlDll11TE declarou aberta a sessllo e ~tpi\al- c seguintes, sendo substtluidas nesta fór

lida a acta da antecedente pelo Sr . .Araujo Vianna, m11-bens de raiz ou capitaes, de cujos interesses 
f . · Yiva~ 
ot approvada. · " Que no n_ 3• se supprimão as. palavras -alL 
. Comparecerão os Srs. Albuquerque, Barros Leile que Jlllr este motivo- e seguintes. 

e Cunha Barboza · c Que no n . <1• ftns1mcnte se al\ere a redacção, · 
O SR. SEcllBURlO CosTA ÂGUJAII dando parte esereTendo-se -reconhecidos taes p<Olo governo-

. !do expediente, leu o seguinte em loga.r de - o por ta.es reconhecidas. » 
E com eslas emendas fica o artigo redigido na O>"l'ICIO Córma seguinte: · 

· " lllm. e Elun. Sr.-Inclusas reme\to á V. Ex., « Art. 1.• Podel;á obter carta de naturalisaçà.o 
para deliberaçito da camara dos deputados, as duas todo o estrangeiro de moior idade, que· tirer 10 
consultas a que ·procedera o conse[bO s upremo mi- annos continuo! de domicilio fixo no imperio, com 

\ lltar, uma dos olliclaes das ordenanças da cidade de boa conducta, ou quatro, uma vez que reuna ·al
- S . Paulo', pedindo os mesmos privil~gios que go:t.ão guns dos seguintes requisitos: 

os desta côrte, e Q_lt\n sobre as reparticões do com- " 1-• Ser casado com mulher brazileira e ter. oi
mandante das armao da província da l>arahyb~ do llcio, proO:Ssão ou occupaçào,-. de que· pb~sa,.sub
Norte, a respeito dQS réos militares daquella pro- sistir. 
• i-ncia, cuja sor te l'e torlla deteriorada, com dàs- « ~. • Possnir nl' imperio seis contos de réis em 

- ' " " plA•dt.AILiol-<li•a;eosit!va pela demora da con- bens de raiz ou capi!aes, do cujos interesses v in-. 
Slll·DOS em i'""'C\~enl!,as nos conselhos de « S.• Ser versaelo e distincto_ein alguma sciencia , 
está. aiuda conhecufo ate,,___ _ ou arte llbe.ral por alguma pro_ducçao, ·ou escriJ!~.' 

41110 
tiwa· 

. reproducção, ull!a_ve~ q\te s_e n::~-1,~ ----- ·· que :;.,e•l"'·-· . . · •u• - m&- • 
. culos, (: objecto. pnTativo do Cldad.ao, oblocto da S?- republica universal""'"'""'·~· ' •. •u ~on.h~o que -
. ciedade ff.Zer felizes os . seus soct~s, e a proporÇAo rece alguma attenÇão, mas por lSSO Já disse que. nao 
. que nós trabalhamos pata esta íehclde.de, tambem entendo que se fechem as portas a_os estrangmros, 

concorrem os para um augm~nto de população qd: ma> sim que deve ai antes çoza~ de uma franca pro
será espontow, nào se diga que este_augmento te tecção em tudo, que não tmpliear . com as nossas 
população:es!á muito lo~ge, _ell!" segu•ra rapldamen _ circumstancias. - . 
comta·nto ·q~e nossas }nstttm~es se tornem :{>ta Fallarei 8 .,.0 ra_ so.bre as ca~~ellas que devem 
ticamente hberaes, seJa gatan~ld': em t odo o. "'11!0~ b 0 pro)eeto d1• que se eDJa par~ a nll;turali
a seguran'('l· da proprieda.de tndmdnal. c.ulde-se av_er . 21 s eu entendo· que 25 sena tnalS con
na · educaçao, e os ~mp~ados publicos se acostu- ~!i!oe cor:n:on'óssa legislação actuol, ·e d_e facto as ' 
mem a observlll' a le•• . . . ~- 5 leis não considerão o homem em esl.ádo de. 

. Calcula-se qu~ · · '!m só casal em_ 1233 annos · pód~ ~: ~er dlicidiT antes da idade de~ a!lnos, logo 
rodlll'h .ns· w\hoes, e \la~rã eo!lceder a -po~u . l' 0 . se conformaria com as lCIS ~uaeso to• 

fãção actual <lo Brazil uma bem d!m.nuta ~x~nç:;Ó ~~iato~ me op-porei ·n isto ao _proj ecto, a ~eter-
. ·para que no fim de um tal _Peno do a n~o pos.. --· · · ·- 0 de 25 ·anoos vein de tempos antigos, e 

,conter seus vas\OSI eampQt, cuJa. despoTOaçlo agora mmaça 
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primarias, ser votado para eleitor e para qualquer 
emprego municipial; mas níio póde occupat outro 
algum em.Prego publico, ficando a todos os outros 
rP-spcitos 1gualado ao cidadão nato. Passados os 
seis annos, poderá occupar todos os empregos-pu
blicas, excepto os que a constituição prohibe, o de 
senador e o de plenipotenciario. 

« Depois do artigo accrescente-se; -o corpo le
gislativo, quando o bem do estado o exigir, dispen
sará nesta lei a favor de pessoas distinctas em al
guma sêicD.cia ou arte, que tenha feito á nação ser-
Tiços importantes.» . 

Do Sr. Souza Franca:-« Todo o estrangeiro que, 
tendo ctunprida idadé de 25 arinos, e lO de domi
cílío fixo no- imperio, fizer serviços importantes á 
nacão brazileira, por taes reconhecidos pela assem
blé"a legislativa, poderá obLer carta de naturalisa
ção. » 

Forã.o apoiadas. E pedindo a palavra abrío a dis
cussão nos termos seguintes 

O Sa. BAPTISTA PEREIM: -Pedi- a palavra, 
S1·. presidente, unicamente para responder á al
guns nobres deputados, que em seus discursos pre
~enderão hontem destruir mous argumentos. 

Quando principiei a aualysar e a fazer as minhas 
observações sobre a lei da naturalisação,.vinda do se
nado, eu disse que de bom grado_conviria na inteira 
adopção della, se nã(} visse no art. 2° as palavras
direitos politicos,-porquanto supposto eu não jul
gasse a admissão de estrangekos o melhor modo 
de povoar o Brazil, comtudo eu reconhecia a popu
lação como um precioso producto e como um pode
roso princípio e fundamento da riqueza e estabili
'dade das nações. Este meu princípio foi atacado 
por um honrado memb~o, se bem que só de passa
gem avançasse que -a riqueza é quem faz a popu
lagão e não esta aquella. -
_ Sr. presidente, quando a economia politic;~, in
dagando as causas da riqueza, tanto po.rticular como 
g eral, procura os meios de a applicar ao poder e 
força dos imperios, tem por fim e objecto, a popu
lação ; é pois debaixo deste ponto de visLa que !ai
lei, pois que co o heço que ambas se dà& as mãos, 
sendo certo qúe um :paiz pobre e sem subsis~encin, 
n ão póde cooter mu1tos habitantes; por outro lado 

·a riqueza é lllha do trabalho, e esta obra dos ho
mens, a população faz crescer os productos, e a 
experiencia most:a que nos paizes populosos ba 
constantemente um ~uperlluo a exportar, quando 
o numero dos consum•dores augmenta, augmentão 
igualmente as producções, e quanto mais necessi
dades, mais são as pessoJIS . interessadas a satis
faze l-as; segundo estes princípios, torrio a dizer, a 
população é um principio e fundamento de riqueza, 
e uma ~elitora da condição hUD!ana, e, para assim 
me explicar, uma roda mestra, que põe em movi
mento todas as classes laboriosas da sociedade 
multiplica. os elemeotos da subsistencia e fal-o; 
circular por toda a parte, aonde a necessidade os 
chama. · . 

Reflectio outro honrado membro que eu reconhe
cendo ~s vantagens .da população, restringia muito 
esta let, a qual devta ser :filha das nossas circum
stancias e accommodada á nossa situação; ao que 
r espondo qD.e Dor ter em vista e em .mmta conside
ração. as nossãs presentes e desvantajosas circum
stanCJas é que me oppo11ho a que dêmos com mão 
prodiga os nossos mais preciosos direitos a t:m es-

- trangeiro, só por ter 21 annos de idade, quatro de 

domicilio no paiz e !er casado com mulher brazi
lein, sem termos uma probabilidade ·ou certeza 
aproximada do seu interesse sinéero pGr esses di
reitos, de que o queremos investir.· 

Se nós tivesseaies sulficiente força physica, e 
aquella moralidade, que vem com a boa educação e 
instruceão, se estivesse já formada a opinião pu
blica, sê olhassemos para os estrangeiros se m vis
~as de mahcizada preilileeção , então eu seria mais 
condescendente; no entretanto é indispensavel a 
maior circumspecção a tal respeito, não basta at
tender ás circumstancias moraes. 

Disse o mesmo honrado membro, que e\!. restrin
gindo essa lei pelos grandes dir~itos, que ella pro
digalisava aos estrangeiros, ao depois a intitulei 
-lei de onus.-

Sr. presidente, cada um discorre, segundo seus 
principios, os meus ensinão-me que direitos e obri
gações são causas co-relativas; uma_ lei que con
cede aquelles tamb~m impõe estas; e isto basta 
para tirar a incohcreno.:ia que suppoz o nobre depu-. 
ta do. A ''ançou em seguida o mesmo honrado mem
bro que ey. chamava direito ou privilegio, aquillo· 
que era de direito natural. , , 

Sr. presidente, quando se pretende refutar. qual
qúer discttrso _ou proposição, não basta apanhar 
uma palavra; desligar ou cortar as orações, para 

·assim titar uma eonclusão a seu geito, devemos ter 
menos desejo de falla.r e fallar e:~actamente; rep e-
tirei o qae já disse. · 

No seguimento da minhn analyse enuneiei qD.e 
me parecia sufficiente que um estrangeiro natura
lisndo gozasse dos direitos marcados no t it. 8• da. 
constituíeão, aonde se acbão não só esses chamados 
dir~itos 'naturaes, como tãmbem direitos mera
mente civis, demais, ainda concedidos essés dir~i
tos, dados. pela natureza, todos sabem que a socle
dade póde modificai-os com maior 011 menor vanta
gem dos membros, que compoem a m esma, ·e para 
isso perguntarei, temos por ventura antes da con- , 
stituiÇão, gozado desses dir eitos ? Não certamente; 
o direito de propriedade, disse o nobre deputado, 
é direito natural, Sr. presiden te, ou eu me engana 
ou elle: e u não conheço propriedade senão civ~l., 
no estado da natureza parece-me que o homem nao 
linha senão o direito -primi capientis-::;: susten- . -
tado pela força. ,; 

Disse outro honrado me mbro que o mais f orte 
argumento, que se havia .enunciado, fôra o meu ti- · 
rado do tit. 4•, cap. 6• da constituição; mas que no 
seu p ensar, tal argumento nã«> concluía, porque o 
estrangeiro ficará gozando dos mais direitos· e. só. 
quando tivesse 25 annos é que poderia votar. 

Tornarei a fig)lfar a bypothese, e se ella não con
cluir, será defeito da minha razao. Diz o artigo 1•, 
(leu.) Ora, snpponhamos que um astrangeico tem 
21 annos de idade, quatro de domicilio, uma pro
priedade de seis conf.os de réis; qnaes são os direi
tos de que elle go:za, llaturalisando-se COI!l taes re
quisitos? Diz o art. Z. desta lei os do art. 91 e M; 
da constituição; e e u digo qne não, porque segundo 
o art. 92 da mesma, os menores de 25 annos nãe>-· 
podem votar nas juntas parocbiaes, e em tal caso 
a lei contém uma hypothese, que se não póde veri
ficar. 

Responde-se-me, tambem qual!lUer b:azUeir«> não 
o pó de fazer ; e en recalcitro dtzendo que os ci. 
dadãos natos não têm esses direitos, porque a seu 
respeito são expressas as leis ; qD.e ~ codigo dos
estrangeiros é a lei em questão, e que por ella. é· -
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·que -nos . devemos gu. lar. quando tratãnnosdell!~ e tanto nos emba~aça, pois que~guramente o Braz~ 
que pela letra se ç>ê uma concessão, que não se pode oaçnce pela sua natureza· os ~elhot'es ·meios para 
verificar, porque vai de encontro com -a cons&i- este .augmento, o ~ual, remondos·:os · obstaculos 
tuição, e até com todas as leis, queexigemamaiori- ou aJudado das inst1tuicões nã'o póde deixar de se; 
dade para a celebração dos coutrllctos. prodigioso. Nunca votarei po~ que se entregue aos 

O SR. CRm Flll\lli!IRA : -Eu votarei sempre p~la estranl?eir'?s este pa~~onio das gerações futuras, 
maior restricção na admissão dos estrangeiros, por votarei, s1m, como Já dlSSe, pela mais franca e ge
que os eJ:emplos, que hontem se trouxerão da ne:r;osa prot~cção i a,quelles, que voluntariamente 
America lngleza, não me convencem, pois eu tenho qwzerem Yl~ ~provellar. o _q~e nos sobra • .Mesmo 
visto· que para quasi todos os estnbclecimontos se quando adm1tt1sse o· prlDClpio, que supponho er- . 
marca a idade de 30 annos. Se nós queremos, e pre- roneo, de que se deve promover a introduccão dos 
cisamos de admillir os estrangeiros são oulros os ~strangei:os, ~:to. acho que .a naturnlisaçãe) séja para 
meios, e então deve ser outra a protecçào do go- Isto o me• o maJS duecto, c o unieo. · · 
verno. F aliou-se em Roma, porém bsd ê uma tra- . Qual é· o fim, porqu!l os estrangeiros vêm exer
dicção, porque mesmo a hisLoria não sabe se foi c1tn.r algum ramo· ~e mdustna na a~icullura, ou 
verdade, por consequcncin eu votarei pelas maiores na~ nrtes ·em um pa1z alheio 1 Elles nao vêm senão 
re!tri~os, e para que niio venhão para. cá fazer-se ·para melhorar, e mudnr de condição e por isso 
nossos ~ncidadãos ae~coria das noçijes, quo muitas de nada serviria franquear-lhes, ou nio a entrada 
vezes sao condemnados ás galés·. · para os fazermos cidadãos, pois emquanto ncharem 

O Sa. VEnGuEtRO: -Direi lambem dguma cousa mteresses hno de sempre vir, se porém eUes não 
a respeito do quo se tem expendido. Toda a dis- vê~ P.elO proveito da mdustria, então vêm cow o 
cussão parece que se póde referir 3 dous princlpaes deSI:;tJlO de occupar algum emprego, e com effeito 
pontos do vista, a latitude, ou amplidao, qu o> se deve lhes é necessnria a naturaliS4çào, porém neste caso 
ilar á ndmissão dos estrangeiros ao nosso pacto so- ~ão bem po~cos os habilitados, e a maior parte que
cial, e ·as caut.elas, que se devem empregar nesta rendo só VlYer á. cust.a do estado, lhe serião ano
admissão-. Emquanto n latitude!, com razão se tem rosas, ~ nada se perde em os não admittir porque 
considerado a falia da nossa populacão, 0 0 estado p~ra nver _tio seu trabalho, não precisão ;er cida
das nossns · instituições, cu discorrrérei subrc estes daos, ~ mm tas vezes pr~ferem a condição de es
dous pontos. Tão convencido estou que nós devemos trangelro. Devemos considerar de mais o nosso as
prestar aos estrangeiros a mais franca generosidade lado actual, c o nosso est.,do social, e se convirá· a 
como que a admissão nu o nos lllcrcco 0 mais pe- este admittir os estrangeiros para, virem occ upar os 
queno sacrificio, esta minha proposicão vai sem empregos. A uma nação já madura, aonde suas in
duvida de encontro co1n a opinião vulgar nascida stituiçôes estão sobejamente consolidadas, nenllum 
do erro dos 5entido&, quando se !anca a l'ista sobre m~l certamente !be farã a intcodueçào de estran
a carta gcographiCõ~. do . Brazil, e· compara-se 0 ge1ros, porque amda -quo os admitta, serã conser
pequeno numero de habitantes com a grande ex- vad!l em seu devido equilíbrio pela c_oncurrencia dos 
tenção do territorio, não se pódc deixar de ex- ~ac•.on!les , ~as em _uma nação nova, em que suas 
clamar - quantos braços não faltão parà cultivar 1J?St~twções amda os ta o tenras •. pó de ser de mui ter
tlto extenso terreno, c quanto meUIOr seria que 50 rlVf!IS consequencias, ~se ~S nossas. institllições são · 
achasse todo coberto de povoadores - porém quàndo mu•to modernns. e nao eXlstem consolidadas, uem 
se estendem ns vistas mais longe isto que parece formado o verdadeiro caracter nacional, é neste es-

. um mal, esta falta de população, ó de facto um tado que havemos admiUir os estrangeiros a ter 
grande bem ; é 0 patrim~nio das gerações futuras, parte na admiuisu·ação p11blica? 
que nó; devemos cconom=r para que ellas se não Desta franca admissão resultará pelo menos 'Jue 
vejão na neces:;idade de abandonar u nosso terreno. nem seremos brazileiros nem francezes, ·nem ID
Ett entendo portanto que se bem que seja muito glezes, (Apoiado) e o· nosso caracter nacional se 
atlendivel a falta de populacão, niío se póde coni tornarão mais barbaro, misturando-se destafórnia. 
tudo deduzir della argumenio ein favor da na tu- Conclúo portanto q11e nem pela fnlta d~ nossa po
Nlisação. . . · , , , pulação, , nem do estado das nossas·instituicões, 
N~s temos muito grandes _meios de povoar 0 s~. pode deduzir . ~gllJIIentos para justificar a fa

Drazll por nós mesmos, e para·que havemos de apres- c1hdade na. adm1ssao dos est rangeiros ao nosso 
sar-nos ·em povoai-o de estrangeiros T Por ora não pacto social, pois que .estamos em· a nossa ai!'o
está ainda conhecido até oride póde chegar a nossa lescencia, e isto basta para não os adniittir com 
reproducção, uma vez q_ue se removão os obsta-. tanta· franqueza. Á liga geral da especie humana, 

. C!Jios, é objecto p_rivativo do cida~ão; objecto da sO- q11e se espaJh·a por todo o globo, e fórma·como uma 
Cledado fazer femes os. seus soc1os, e ã proporção republica universal dos e!tados, eu conheço que me- · 

· que nós trabalhamos para esta felicidade, lambem rece alguma attenção, mas por isso já disse que não 
con,corremos pal'a _um au!i!mento de população que entendo q11e s~ fechem as portas aos estrangeiros, 
ser a espantozo, nao se d1ga que este augmento de ma~ sim que devem antes ~ozar de uma franca pro
população:está mui~o longe, elle seguirá rapidamente lf!CÇilo em t'!do, q11e não 1mplicar-. com ~s nossas 
comtanto que nossas instituicões se tornem {lra- ClrcumslanCias. ·. 
ticamente Iiberaes, seja gáran"tida em todo o ••gor ·Fal!arei a~ora_ sobre ·as cautellas que devein 
a seguran~a· da propriedade individual, cuide-se haver. O proJecto diz que se exija para a naturali
na educaçao, e os empregados publicas se 'acostu- sação 21 annos, eu entendo que 25 seria mais con-
mew a obsé"ar a -lei: . ' ·. · ' · :lorine com a nossa Iegisl.ação actual, ·e de facto as : 
Cale~la-se qu~ um só' casal em 1233 annos póde nossas· leis não considerào. o homem em estãdo de 

pro!lllZU *16 =lhõe:;, e bas&llrá _cop.eeder á popu- 5e ·poder decidir anteli da idade de 25'alinos, logo 
laçao actual do Bra:r.il uma bem ilim1nuta extenção, este terino se conformuia côm as leis actuaes; to
: para ,que no fim de um tal -.Periodo a não·--possão da via tião rno opporei nisto ao projecto, a deter

. conter. seus :vastos campt~s, CUJa despovoaçllo agora minil~o . de 25 annos vem :de temp_os . antigos, .e 
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muitas nações a tem diminuído, attendcndo ao pro
gresso da civilisacão, porque á proporção desta as 
faculdades se dese·nvolvem com mais promptidão, 
por esta razão pois, e na esperança q.ue isto se ponha 
em unüormidade em todos os malS casos, eu con
cordo. Quatro annos de domici\io .•. {Leu) Esta pa
lavra, domicílio offerece suas duvidas, que abrem 
a porta á arb~trariedade. Sabe:-se o que~ domicilio? 
Nenhum junscons~lt?.Pôde am~a deftn}r ~s facto~. 
que provão o domlClllO, e por 1sso sera necessano 
fixar a}auma regra, para que elle se conheça, por 
que aliás fica isto inteiramente ã arbitrariedade do 
juiz perante o qual se faz a justificação, eom effeito 
e d~ maior difficuldade determinar esses factos, vem 
um estrangeiro estabelecer-se no Brazil, e prin
cipia a occupar-se em algum ramo de industria, 
mas por ventura isto prova que tem domiciilio '? 
Que tem intencão de residir.'! Não, todos os dias 
estamos vendo que elles residem até quando lhes 
faz conta, vem quando lhes parece, e retirão~se da 
mesma maneira, dos que se estabelecem na agri
cultura alguma probabilidade se tirada, mas tam bem 
isto não pron decididamente, alguns frahcezes ou
vindo contar as grandes vantagens, que se tiravão 
dos estabelecimentos de café. vierão de proposito 
fundar esses estabelecimentos, porém vierào elles 
com animo de residir ? 

Vem pelos lucros, obtidos estesretirão:-se. Quando 
<;e dissolverão as côrtes de Lisboa, muitos homens 
{orão para os Estados-Un~dos! e disserão, vou dar 
uma patria a meu filho, po1~ que o lu~ar do _seu nas
cimento lha negou, e f orao com a mtençao de re
s;dir, mas agora qne as drcum1;tancias são outras, 
talvez já tenhão mudado de parecer. Portanto não 
vejo facto nenhum, que possa demonstrar o animo 
de permanecer no paiz, e creio que seria a lei mais 
imperfeita, se se baseasse sobre uma palavra tão in-

, certa ;·é po1· isso que, sendo.necessario remover todos 
as duvidas. que possão occorrer, eu propuzcomo 
emenda a esta expressão a declaração feita pelo es
trangeiro, e então os 4 annos serão contados desde 
o dia. em que expressou a sua vontade, não vejo 
outro meio, pois ainda que quando declara, e ex
pressa a sua vontade, pôde ainda ser que a mude, 
merece todavia algum credito sua expressão, conti
nuando a residir os 4 annos. 

Tambem o termo - capital - no 2° membro 
deste art. (Leu) não acho bem expressado, e a 
segunda parte, onde_ diz: - ou mostrar ter um ren
dimento annual, etc., não comprehendo inteit·a
mente, o !endimento annu9-l não póde deixar de s~r 
~lati v o a um fundo, por isso está já comprellendido 
no capital do valor de 6:0008000, portanto entendo 
que não está hem expressado, e que melhor será 
dizer-se - possuir no imperio esse valor de 
ô:000$000 em . bens de raiz, ou em qualquer com
panhia de commercio, auto risada pelo governo,
porque de ou"tro ·modo póde o capital ser trans
portado, e amovivel ã a_rbitrio. 

No3.0 membro •.• (Leu} Ist.o de dizer artes li
beraes não acho conforme : deve ser tambem 
artes mechanicas ; é pela necessidade das cousas, 
que lhes devemos dar a pref~rencia, e. por isso eu 
diria que se po~esse primeiro arfes liberaes, e de
pois artes. mechanicas, mas não sendo-apaixonado 
de restriccões lhe substitui artes em geral. O 4° 
membro ~ da mesma natureza. um e outro envol
vem a grande arbitrariedade, q11e se deixa ao go
verno; eu sei que o governo ha de ser sempre digno 
de toda a confiança, porém póde ser facilmente en-

ganado em cousas p!Jqu.enas, e assim um estran
geiro virá apresentar-se recommendado a qualquer 
ministro de estado, e em consequencia diz-se, é um 
excellente estudante, seia admitlido para cidadão: 
isto são cousas muito faceis, e·todavia nãQ implica 
que sobre ellas se commettão gran"des arbitrarieda
des. A bistoria de poucos dias a esta parte bastaria 
para provar esta verdade. Quantas causas não têm 
vindo a esta camara, quanto nos não tem sido_ pre
sente I E havemos de sup'{lôr sempre o amor da 
ordem, e do bem geral ! Não precisa recorrer a 
tempos mui anteriores, e mesmo os ministros em
pregão-se sobre negocios grandes, o que os inha
bilita para chegar ao seu conhecimento particulari
dades desta narureza. Pruponho, portanto que se 
suppdmão estes dous numeros, e para não des
unir-se o segundo artigo, que se substitua no fim 
deste, na fórma indicada- o corpo legislativo 
quando, o bem do estado, etc. 

Quanto ao artigo,· segundo julguei tambem ne
cessario ~nvolvel-o na emenda, porque u expressão 
de direitos políticos é tão equivoca, como a do do
micilio, e por isso acho melhor fixar quaes s~o esses 
direitos, de que póde gozar o naturalisado, e em que 
tempo os ha de gozar. 

O SR. CuNHA MATTOs: -Sr. presidente, os dis
cursos eloquentissimos, que tenho ouvido e muito 
admirado, fazem-me conhecer que os illustres ora
dores olhão por dous ditferentes lados para o 
objecto da naturalisacão dos estrangeiros. Uns 
attendem á vasta extênsão do imperío, que precisa 
de habitadores, ouh·os têm em vistas não prodiga
lisarem os direitos civis, e politícos aquelles, que 
nos vêm de longe procurar. Tenho ouvido fallar em 
Roma, e na Grecia. 

Eu tambem poderia fallar na Grecia, em Roma, 
no Egypto, Arabia, Tarta-.:ia, lndia, e China para 
mostrar as acisadas cautelas, com que os antigos 
concedião aos estrangeiros cartas de visinhanca, e 
naturalisacão, e lhes transmiltiào os direitos inais 
preciosos ·da sociedade. Rom<l: edi!icad~ em u~ ou
teiro, e cercada de uma debtl tnnchetra serv10 de 
·morada, e aslyo aos povos mais valorosos da terra, 
os quaes íorão por I:\omulo divididos em lribus e 
curias- sem attençâo aos paizes, em que havião nas· . 
cido. 

A falta de mulheres deu lugar ao celebre estra
tagema dos jogos dedicados a ~ptuno, e ao subse-
quente roubo das sabinas. .. -..:: = = 

A guerra,= que resultou desta perfi dia, fez com que 
os romanos admíttissem na sua cidade os seusjni
migos, e reconciliados então se virão dous reis com 
igual autoridade em um mesmo estado. Os roma~ 
nos são atacados de todos os lados, e de todos os 
lados sabem vencedores, reduzindo á condição de 
escravos aquelles, que têm a desventura de escapa
rem ao ferro de suas espadas. A sua maxima favo-
rita consistia em não darem o direito de cidadão 
não só aos vencidos, mas nem ainda mesmo aos 
seus auxiliares, ou alliados. · 
· Esta rigorosa lei era geralmente praticllda em 

toda a Ilalia, e tinha talvez sido derivada das rolo
nias, que outr'ora vierão da Grecia, e se espalharão 
pela Sicilla7 e ainda por outras terras banhadas pelo 
oceano. · Ctrcumstancias imperiosas fizerão com 
que os romanos afrouxassem um pouco na sua obs
tinacão ; pois que na guerra social. na de Spartaeo, 
na Invasão dos Gallolr-Cimbros, e por moti~~ das 
derrotas do Trazimeno, e de Cannas elles concede
rão privilegios de cidadãos a alguns auxiliares,- e 
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ainda mesmo aos libertos : peiores effeitos produ
zirão as proscripções de Sylla e Mario, as dos Trium
viros, e sobre tudo as crueldades dos Neros, Domi
cianos, Caracallas, Htlliogabnlos, monstros ferozes, 
succedidos por outros, que· por desgraça do· gencro 
humano fizerão correr rios de sangue, e forão tão 
insolentes, que encherão o senado de libertos, e 
até mesmo um delles deu as honras de senador ao 
seu ca:vallo. · 

Taes forão as causas da decadencia da estima,· em 
que ora tido o direito de cidadão romano. Os Gre
gos não tinhão sido menos tenaces na denegacão 
destas prerogativas aos estrangeiros, do que ao de
pois o farão os romanos. Os habitantes de Helos 
destruída pelos Spartanos, forão reduzidos á escra
vidão, e transmittirão o nome de Helotes a todos os 
estrangeiros subjúgados. 

Os povos da cidade de Tyro na Phenicia, qU.e en-'
viárão colonos á Africa, e a mesma ilha de Gales, 
nunca derão o direito de cidadãos a estrangeiros, 
emquanto não degenerarão dos seus antigos brios, 

-ou não se virão atacados, e a ponto de serem des
truidos pelos seus formidaveis antagonistas os ro
manos, e seus alliados. 

Tal era, Sr. presidente, o modo de pensar dos 
homens mais sabios da terra, e tal é ainda hoje a 
maneira de pensar de alguns dos mais atilados poli
ticos das nações . civilisadas do antigo, e do novo 
mundo. Os inglezes não permittem que os estran
geiros occupem officios c1vis, e políticos pelo esta
tuto 7° de Jaques I, cap. 2° e 12° !}e Guilherme UI, 
cap. 2°, nem mesmo concedem este direito aos fi
lhos dcs sentenciados por traição, em consequencia 
do:estatuto 4°, de Jorge 11, cap. 21. 

Estes mesmos inglezes concedem porém o direilo 
dé naturalisação aos marinheiros estrangeiros, que 
por espaco de 2 annos servem a bordo de seus na
vios da c·orôa em tempo de guerra, estatuto 13" de 
Jorge 11, cap. 3°, e a respeito 'daquelles, que hião 
habitar nas colonias era concedido o direito de na
turalisação, quando alli existião 7 annos, ou servião 
nellas militarmente por espaço de 2 annos. Os fran
cezes procedião segundo a vontade-dos reis, e por 
isso a uns da vão-se os direitos de cidadãos como 
aos escossezes saboianos, e aos suissos; e outras 
vezes ficavão os estrangeiros privados deste privi
legio, e sujeitos aos direitos de Aubaine. 

Tenho pois, Sr. présidente, mostrado o que se 
praticou entre _as mais antigas nacões ; e o que se 
Õbserva entre os modernos. Sr. prêsidente, nós de
vemos ser mui circumspectos a respeito da admis
são dós estrangeiros aos nossos direitos políticos e 
civis; a lei, que se apresenta, não preenche os fins 
que nos propomos; o art. 1 o exige a idade de 21 
annos, 4 de domicilio, e boa conducta com alguns 
dos quesitos apontados nos paragraJ.lhos que se lhe 
seguem; escusadQ é, Sf. presidente, fazer novas re
flexões sobre esta materia tão habilmenté elucidada 
pelos n~bres deputados o Sr. Souza França, e ou
tros sab1os oradores. 

Emquanto a mim o art. 1 o não póde passar ; 
porque nem 4 annos· são sumcientes para qualificar 
animo verdadeiro de seguir a nossa causa, nem o 
consorcio ·com 'mulher brazileira liga infallivel
mente ao paiz aquelle estrangeiro,. · que o acaso 
trouxe ao nosso imperio'; o ser versado em scien
cia, ou arte liberal, o vencimento de ordenado, ou 
pensão, e o Diodo. de se quáliflcar o merito do es
t;.-angeiro · paracem-me. belll improprios, e deixão_a 
porta franca a_immensas arbitrariedades. _, 

O favor ou patronato, e talvez a intriga darão 
preferencia aos estrangeiros -contra os nacionaes, e 
homens completos charlatães :ficaráõ naturalisados, 
e até receberâõ mal devidos premios sem terem 
merecimentos transcendentes, Pela anecdota que 
vou referir, mostro a conveníencia de'ínarchar com 
o prumo na mão a respeito dos estrangeiros, que se 
apresentão entre. nós como- 'l!on plus ultra
nas sciencias, e nas artes. 

No anno de 1819 têmendo-se uma visita hostil 
da famosa expedição hespanhola a alguns dos por
tos do Brazil, ordeno11 o ministro que se fundissem 
na fabrica de Sorocaba bailas ôcas, com que se 
-incendiassem os navios, que pretendessem forcar a 
barra do Rio de Janeiro. • 

Um coronel inglez chamado Raphael Ouseley offe
receu-se ao ministro da guerra para construir pro
~ectis mui superiores nos seus atreitos aos foguetes 
mflammaveis de congréve, e ás bailas de Shrapnell: 
eu servia então -na qualidade de vice-inspector, e 
deputado da junta da fazenda do arsenal do exer
cito; conheci á primeira palavra que o coronel Ou
seley sendo talvez mui capaz de levar uma éolumna · 
ao combate, ou um batalhão ao assalto não tinha 
senão medianas luzes a respeito dos projectis in
flammaveís; mas com,o elle era estrangeiro, e se 
inculcava conhecedor, ficarão sem effeito as minhas 
reflexões, . e expedio:se ordem para se fundirem em 
Sorocaba as ballas pelas medidas, e segundo o pla
nõ dado por aquelle coronel : desta delibe~ação re
s-ultou aquillo mesmo, que eu esperava: vierã'o as 
bailas, e nem uma só servio, porque Ouseley deu 
medidas inglezas. e em Sorocaba fundirão-se por 
medidas portuguezas. · 

Além !leste grande defeito ainda tinhão outros 
peiores, de maneira que mediante as deligencias do 
coronel Ouseley, e do trabalho dos fundidores es
trangeiros perdeu o estado um immenso cabedal. 
Pelo que respeita ao§ 1° desnecessarias são muilas 
anedoctas. Ha bem pouco tempo tivemos um almi- · 
ranle inglez ao nosso serviço: póde ser que elle 
fosse bom cidadão da sua patria; mas certamente 
não foi bom brazileiro: quando lhe pareceu, aban
donou-nos; offereceu o seu prestimo aos gregos, 
amanhã o poderá offerecer aos argelinos; e depois 
d'amanhã ao governo de :Buenos-Ayres,- e assim 
teremos .um marquez nosso combatendo contra 
aquella nação, que muito o h~nrou, e encheu de 
cabedae,s. , 

Sr. presidente, se esta lei tratasse da civilisação 
dos indios. eu a abracaria com melhor vontade: é 
a estes, que nós devemos naturalisar. Eu bem co
nheço que a vasta extensão das provinc,ias do Pará, 
Matto-Grosso, Goyaz, e outras requerem povoado
res: recebamos os estrangeiros: vão -elles junta
mente com os brazileiros habitar naquellas immen
sas províncias: participem comnosco dos incom
mpdos, e dos beneficios; as margens dos rios de 
S. Francisco, Tocantins, Araguaya, Mortes, Negro, _ 
e outros riquíssimos em ~generos preciosos, estão 
chamando tanto aos nacionaes, como aos e!Strangei
ros, que melhprem a sua sorte : concedamos a es
tes estrangeiros mui grandes privilegies; mas pri
var aos nossos concidadãos habitantes das provincias 
maritimas daquelles territorios, que já possuem, ou 
a que tem direito, para os vermos temporariamente 
occupados por estrangeiros, que depois de enrique.,. 
cidos, dizem uns aos outros-Surge f , Tolle graba
tun~ tuum, _ et atnbula - ; isso por modo nenhum, 
Sr. presidente. Os povos de Minas-Geraes por falta 

2 



Câmara dos Deputados -Impresso em 02/01/2015 16:44- Página 6 de 11 

6 
.. 

SESSÃO EU 1 DE . JÚLHO DE 1826 
de terras, e de matos vão emigrando para a pro..: 
vincia de Goyaz. ::-:: - · · · · 

Se nós ~ão temos pois qua11to é necessario aos 
nossos concidadãos ,muito menos devemos ter para 
aquelles estrangeiros, que sem darem as mais con
cludentes provas de desejo de viver comnosco, ou 
de se amillgamarem cordialmente com a nação bra
zileira, querem enganar-nos, querem fazer zomba
ria de nós, e retirar-se para as suas patrias clamando 
a todo · o universo que somos ignorantes, pobres, 
fracos, indignos de termos no nosso seio pessoas 
tão distinctas, tão benemeritas como elles estran
geiros, que nos vierão i1luminar. Voto portanto 
Sr. presidente, pela emenda do Sr. Souza França. 

o. Sn. LINO CouTJNRO:- Sr. presidente, des
gracado o Brazil, se cada um de nós se não gloriasse 
de ·ser brazileiro. Ninguem se gloria mais do que 
eu; todavia não sou levado a fazer disto um tão 
alto apreço, que possa parecer cap·ficho; todas as 
cousas neste mundo tem um valor racional. 

Eu approvo muito que se tenha em grande monta 
este titulo de cidadão brazileiro, e que se não seja 
tão franco ·em concedel-o a toda a gente; mas que 
se d~ga que não àeve haver lei de naturalisação, 
com ISto àe modo nenhum posso conformar-me. 

Todas as nacõos têm admittido esta lei para que 
os estrangeiros possão entrar em seu seio; e porque 
Sr. presidente, havemos de fazer o contrario? Isso 
seria negar o direito, que têm todos os homens de 
se fazerem membros de qualquer sociedade. 

Disse o honrado membro que a população pelos 
proprios recursos, que offerece o paiz, virá a ser 
até desproporcionada, e que portanto se não deve 
facilitar a naturalisação, porque será um mal para 
as geracões futuras, isto é o mesmo que dizer que 
ao menino se não deve ensinar a andar, mas sim 
deixai-o á lei da natureza. 

Tambem, Sr. presidentê, no calculo, que se fez 
do augmento da populàção teve-se em conta o que 
levarão as epidf:mias, as guerras, os desastres, as 
moi estias, etc? Nã-o de certo e altendidas estas cau
sas, desses milhões de l1abit.antes, que se calculou, 
apenas ficarã uma milessima. parte ; outro argu
mento se trouxe a saber, que enchendo-se o paiz de 
e.strangeiros nunca teria a nação caracter, ou nós 
nunca poderíamos constituir uma verdadeira nação: 
mas tão sómente uma amalgamação de todos esses 
estrangeiros. 

A America lngleza tem toda a qualidade de gente 
que bano mundo, e comtudo tem caracter, e é uma 
na cão respeitada; a nossa falta de caracter virá do 
grânde numero de escravos da raça africana, que 

·entre nós conservamos : pois quando se vive com 
escravos não se póde ser livre (apoiado;) eu não 

· gosto de ser extremoso pelo pouco, nem extremoso 
pelo muito ; portanto sou de parecer que facilitan
do-se alguma cousa a naturalisação se convidem os 
estrangeiros para nos virem ajudar na felicidade 
deste tão vasto terreno; quando tivermos um go
verno consolidado, então teremos caracter nacional. 

O Sa. HotLUiDA CAVALCANTI : -Sr. presidente, 
depois de ter sido tão eruditamente debatida esta 
materia, en não tomaria a palavra, se não estivesse 
persuadido da necessidade de um outro artigo, que 
deve ser incluído n~sta lei : todavia direi alguma 
cousa na sua-gener~hdade. Os_ homens que povoão 
o nosso planeta, tem-se reunido em differentes so.., 
ciedades mais ou menos numerosas, afim de con
correrem mutuamente para a _ sua segurança, . e 

prosperidade; . as diversas circumstancias já da si~ 
tuação topographica, e já da maior ou menor civi
lisaQáo, difi'erença de costumes e interesses (diga
mos políticos) tem dado occasião a essas convencões 
particulares de cada associacão, que nos põê, na 
'triste circumstancia de sermos estrangeiros â maior 
parte de nossos semelhantes, circumstancias _tanto 
mais tristes, quanto tornaria ainda mais desgracada 
qualquer sociedade, que não tomasse medidâs de 
prevenção para com os indivíduos, que devessemos 
formar. 

Appliquemos estes princípios geraes á nossa so
ciedade nascente. Nós acabamos de separar-nos de 
outra sociedade não só para sacudir a tutella em 
que esta nos tinha; mas até para reformarmos as 
nossas instituições; estamos ainda longe da con
solidação dessa reforma ; como ·pois queremos in
distinctamente admittir consor.ios antes de concluir
mos os nossos arranjos domesticos 1 Conheço que o 
Brazil carece de povoadores, mas estou bem persua
dido que não é facilitando a naturalisação, que elle 
será povoado. 

Procuremos meios de melhorar nossa educacão, 
e de evitar a perda de immensos indivíduos, 'que 
são viclimas entre nós da miseria e do desmazelo, 
consolidemos as nossas instituições, e nós augmen
taremos consideravelmente a nossa população, e a 
augmentaremos com cidadãos brazileíros. 

Bem longe estou de embaraçar por meus princi
cipios a colonisação dos estrangeiros no Brazil, 
antes convenho que uma e outra· se promovão ; o 
meio porém que me parece para isto conveniente 
não é outro mais, que a protecção do commercio, e 
a garantia da propriedade. 

O estrangeiro, que tiver a certeza de encontrar 
no Brazil essa p_rotecção, · e garanti~, correrá para 
nós afim de aqu1 desenvolver a sua mdustria, e em
pregar os . seus capitaes, e até aspirará a naturali
sar-se brazileiro independentemente da maior, ou 
menor restriccão da lei. -

Sou portanto de parecer que se adoptem todas as 
restricções, que têm sido propostas nas differentes 
emendas, admittindo todavia a modificaciio de prazo 
de tempo, quando forem cazados com mÚlher brazi
leira, e augmentando um artigo, em que sejão con
siderados como tendo feito · declaração de querer 
naturalizar-se todos os estrangeiros, que tiverem 
residido constantemente no Brazil até a data da 
promulgação desta lei, umà vez que dentro de um 
prazo determinado depois dessa promulgacão facão 
a sua declaração; e é este o artigo, que, qúando ine 
levantei, disse seria n~cessario accrescentar. 

O Sn. VAscoNcEÚ.os:-Sr. presidente, cu tambem 
tenho muita honra em ser braZileiro, e é por isso 
mesmo que eu julgo que se não devem adoptar me
didas, que ponbão em perigo a segurança da nossa 
patria, por isso eu torno-me a declarar contra a 
opinião de que se offereça aos estrangeiros o fôro 
de cidadão brazileiro ; eu, Sr. presidente, se tivesse 
de escolher uma patria, havia de adoptar aquella, 
em que achasse boas instituiç<>es, e instituições de 
longo tempo~ porque as oscilacões dos estados novos 
trazem sempre muitos perigos, esta além de outros 
muitos é a opinião de João l aques Rousseau, a quem 
reputo . por infa1livel em política ; do mesmo modo 
o estrangeiro, que fizer o -seu calculo ])ara ir habitar 
em um novo paiz, se-vir a sua liberdade pouco se
gura, e todas as suas instituições novas, não .. que
rerá de certo estabelecer-se nelle, excepto se fôr 
algum aventureiro, sem patria ; e isto é o que ha de 
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acontecer ao Br~zil nestes primeiros annos, quem n_o imperio, e aspirarem á nat~ralização sejão eon
ha de vir para elle hão de ser homens aventureiros s1derados como se houverem fe1to a declaracão um 
que ponhão em perigo a nossa patria : estrangeiros anno _depois de haver residido, exceptuandô .. se os 
viráõ habitar .o Brazil pela . razão de sua riqueza, e que tivessem cazado com mulher l:irazileira que 
pela salubridade do seu clima, que · o faz superior gozaráõ do mesmo ind~lto desta lei para c~m os 
ao mesmo l\1exico, mas não pela razão de se procu- empregados estrangeiros.» 
rarem uma patria; portanto não temamos que uma Do Sr. Odorico :-cc Art. I.o Poderá obter · carta 
vez que elles achem segurança no paiz,. deixem de de n~tur~lização : 1 o q estrangeiro, que tiver feito 
o vir habitar; eu antes quizera o meu paiz, sem pó- servtços Importantes a nação, reconhecidos pela as
pulação, habitado só pelos seus naturaes os índios, sembléa geral; . 2ó 0 estrangeiro, que tiver 10 annos 
do que, que venhão da Europa esses furiosos dema- de domicilio continuo dentro do imperio, contados 
gogos, vis e baixos absolutistas, emquanto não está desde 0 dia, em que perante 0 corpo muniéipal da 
consolidada. terra, em que se achar, fizer a competente decla-

Portanto sou da opinião do Sr. Baptista Pereira, ração, sendo além disso cazado com brazileira, e 
emquanto propõe que o domicilio ou residencia seja tendo 0 fundo de 6:000$000. -
de lO annos, porque só daqui a 10 annQs é que nós « Art. 2. o-Nenhum estrangeiro poderá ser ad
poderemos saber bem o estado destas cousas, e mittido a declarar que pretende ser cidadão brazi
então faremos o mesmo que os Estados-Unidos. leiro sem ter a idade cumprida de 21 annos. 
Voto tambem pela- idade de 25 annos, pela razão de cc Art. 3. o_O estrangeiro naturalizado não poderá 
que as nossas leis exigem esta idade para ·o homem nunca ser senador, nem conselheiro de estado. >> 
se julgar em estado de madureza, e exigir só 21 annos Forão lidas, e apoiadas continuou a discussão di-
do estrangeiro seria até indecoroso, só se os es- zendo -
trangeiros têm mais juizo do que nós, e mais capa-
cidade na idade de 21 annos. O SR. CRuz FERREIRA :-Sr. presidente eu pedi 

Quanto ás emendas, que propõe que os estran- a palavra só para apoiar o que tem dito alguns dos 
geiros declarem antes que querem ser cidadãos Srs. deputados sobre a idade, em que se poderá o 
brazileiros, tambem não me conformo, e facão elles estrangeiro naturalizar; com effeito a redaccão do 
mil declarações; não custa nada a dizer-eÜ quero projecto está aqui muito imperfeita, porque ·assim 
ser cidadão brazileiro-; o seguro é os annos de se attribue aqui ao estrangeiro, segundo os arts. 91 
residencia, embora depois desse curso de tempo se e 94 um direito, que não tem o cidadão nato senão 
facão cidadãos braziletros :. eu tambem não admitto na idade de 25 annos,: portanto isto não · deve 
!{Üe os estrangeiros têm direito para serem natura- passar. 
hzados, a lei da naturalização é uma lei de gracas, Tambem não posso, Sr. presidente. consentir na 
nós podemos fazer estas graças admittindo, ou não idéa, que aqui se enunciou qa infallibilidade em po
os estrangeiros ; por isso tambem me opponho a litica de Rousseau: desgraçada a nacão, que se h ou
esta idéa. vesse de r~ger pelas suas tl:ieorias, não ha escriptor, 

Em resumo do que tenho ponderado sou de pa- que não tenha mcJstrado os seus paradoxos, e àb
recer quo passe a emenda do Sr. Baptista Pereira surdos. 
êmquanto exige que o estrangeiro tenha 25 annos O SR. VERGUEIRO :-Sr. presidente, sustentando 
de idade, 10 da domicilio, e 6:0008 ; porqne quando de novo a minha opinião, digo que não sou de pa
admittimos para o nosso paiz um estrangeiro não recer que se dê o fôro de cidadão brazileiro a qual
é para perdermos,: mas sim para que elle nos ajude quer, mas tambem não quero que elle se partícula
na nossa felicidade. . rise tanto, que não possa ser dado a ·um homem 

Todavia a estes requisitos da lei póde admittir-se benemerito, por isso que sigo na minha opinião o 
uma ~xce{>Ção, e é uma vez que o estrangeiro tenha . termo -medio, quero dizer, nem ampliando muito, 
feito serucos mui relevantes á nacão ; eu citarei nem tambem réstringindo d!=!masiadamente. 

··um, a quem se não poderia negar· esta justiça, o A falta de populaÇão eu disse que não era motivo 
abbade de Prat, por exemplo, (apoiado, apoiado) .para se liberalizar a naturalizacão, e que o no~so 
porque tem feito grandes serviços ao nosso paiz : 'estado actual n~ só não conviaa_aos estrangeiros 
em tal cazo a assemb16a geral dispensará na iei, para,_naturalizar-se como até não- deixa de repu
para remunerar os importantes serviços prestados dial-os ; a estes argumentos não se respondeu, e 

, á cauza do Brazil ·(apoiado), quer estes servicos apenas se disse que era o ~esmo que não querer que 
tenhão sido feitos no Imperio, ou fóra delle. E'is, se ensinem os meninos a andar. Com effeito eu 
Sr. presidente, os casos, em que eu julgo admissivel creio que é um grande mal quando se quer obrigar 
a carta de<naluralização; uma pertencendo só ao ao menino a andar antes de ter idade, porque póde 
go~er~o, e outra tamtiem ã assemhléa geral legis- fiear com as pernas tortas : o mesmo nos póde acon-
latlva. tecer. -
· T.endo entretanto vindo á mesa as seguintes · O honrado membro quiz tambem combater a 

minha opinião de que a falta de cat:acter não podia 
« EMENDAS proceder da mistura dos estrangeiros, mas unica-

Do Sr. Hollanda Cavalcanti:-« Indico que ad- mente dos escravos. Eu quizera lembrar ao illustre 
mit.tida a !la~uralização . dos estrangeiros com a deputado que muitas republicas, como Esparta, ti
maiOr restncçao, que se deduzir de todas as emen- verão escravos, e forão comtudo livres como nós o 
das, que têm ido á mesa, augmente-se um artigo podemos ser; ha ainda algumas nações modernas, 
na-lei, em que_se declare: Que todos os estrangeiros que os têm nos seus estados em muito maior numero 
que se acharem empregados no tempo da. publi- do que nós. 
cação da lei sejão considerados como tendo feito a Por isso digo que a escravatura não tem influencia 
sua declaração de aspirar á.naturalização desde o alguma na populacão não é ella, que ha de alterar 
dia,. em"·que estabelecerão sua. residencia no Brazil, o caracter nacionál. Lembrou-se o honrado membro 
e que os demais estrangeiros, que se acharem ~ntão que os Estados-Unidos são 'um composto de ~ifl'e-
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rentes nações, e que t()davia tem um caracter na,- ~strangeiros; e não sei éu que nisso presentemente . 
cional, mas não se quiz lembrar que alli existem venha alguina vantagem ao 1Jraztl, se não muito 
muitos escravos. damno, que póde influir contra o augmento · da sua 

Estes mesmos Estados-Unidos exigião ao principio propriedade, e representação politica com as' outras 
7 annos para a naturalização, depois conhecerão nações ào unive_rso. 
que isto era um mal, elevárão-n'osá 13, e só quando Nós estamos-em principio de regeneração, e de
se consolidarão é que reduzirão de 13, creio que a 5 vemos ser circumspectos, e previdentes a todos os 
annos': portanto se nós havemos de seguir o que o respeitos; quando houvermos de fazer qualquer lei. 
honrado deputado nos apresenta desta nação, já se .Por ora entendo que não devemos ser tcio faceis 
vê que dev~mos ser muito escrupu1osos em admittir como o projecto quer, em naturalizar estrangeiros: . 
os estrangerros. e por isso é que tenho offerecido a emenda dos re· 

O illustre orador fez mais algumas reflexões, que quisitos de dez aunos de residencia, e prestação de -
o tachigra pho não colheu, e terminou o discu1·so que servicos feitos ao Brazil: ·e como se ha de a menos 
lévava, dizendo · disso· conceder taes cartas de naturàlização segundo . 

Não me lembt·o que se fizessem outros argu- as nossas circumstancias de uma luta, que acabamos 
mentos contra o que ponderei, e para não repetir o de sustentar com Portugual '1 
que já disse conclúo sustentando a minha opinião. Pois havemos conceder os nossos -privilegios de 

O Sa. ALMEIDA E ALBUQUERQUE:-Sr. presidente, cidadão cômresidencia de quatro annos a estrangei
depois de tantos discursos, que tenho ouvido, ·eu ros, cujos braços ainda fumegá o do sangue _dos nossos 
poderia dispensar-me de fallar sobre esta materia, concidadãos'! .•• (Apoiado.) Em suas mãos entrega- · 
se esses mesmos discur3os me não movessem a dizer remos em parte a causa, cujos interesses abandona-
alguma co usa. De tudo, que se têm dito sob1·e o rã o, e perseguirão 1 Não, não. . 
projecto de lei obser~o que o fim da lei éaugmeiltar A residencia pois de poucos annos e s_em sernços 
a população; mas eu não sei como pela simples dis- feitos á nação não deve por agora serVIr de base á 
posição desta lei se co~siga isso, . que se pretende: naturalisação dos estrangeiros. (Apoia.do.) Dez anno~ 
não é de certo este o meto de convidat· a população; de residencia lembrou uma emenda, eu accrescente1 
os meios de subsistencia são aquPlles, de que se deve o requisito dos serviços. Com taes condições é que 
lançar mão, os quaes .com a segurança dos direitos deve passar a lei accommodando-se ás circumstan
individuaes é o que póde convidar os estrangeiros cias do tempo em que é feita. 
ao nosso paiz, e não a facil idade de ob~er carta de O SR. TEIXEIRA DE GouvÊA:- Sr. presidente, , 
naturalizacào. Se o fim da lei não é outro senão fa~ tenho a felicidade de ser brazileiro, estou persuadido 
cilitar o modo de naturalização, não sei para que que haveráõ outros, que sejão tão brazileiros como· 
clla se faca necessaria nas nossas circumstancias eu; ·porém mais não. Hontem já eu disse que não 
â:ctuacs, 'nem que pl'Oveito venha disto ao Brazil. adoptava esses princípios, que todos achão ·simples 

De quanto está neste projecto parece-me que nada de se facilitar · a naturalisação, e que essas nações 
se póde aproveitar : primeiramente não sé consegue que os tem admittido estejão nas mesmas circums
o fim principal, que se pretende; em segundo lugar, tancias que nós, isto é o que àinda não -ouvi pro-
eu assento que sendo ·~uito boacousa convidar para duzir.- . 
o Brazil os estrangeiros. é preciso convidar com O illustre deputado não pôde mais ser accom pa
preíerencia ás classes productoras (apoiado) :é pre- nhado pelo tachigrà.pho. _ . 
ciso pois vêro modo de convidar a aquelles, de que o o SR. FERREIRA FRANÇA ·= -Senhores, eu per
Brazil póde tirar vantage_m, e o que póde fazer com guntarei 0 que é naturalisação? Parece-me que 
que elles se decidão a procurar o nosso paiz, é a se- naturalisação é mudar em _natureza differente uma 
gurança de seus direi~o~! e de que não serão incom- outra natureza, ou é dar uma natureza nova; ·e po
modados na sua rebg1ao, e a certeza de óbterem der-se-ha fazer isto senão no caso em que venha o 
meios de subsistir : ó que não fôr dirigido debaixo _estrangeiro para 0 Brazil em menor idade? Tendo···· 
destes princípios não póde ser, no meu modo de. vindo na idade de cinco, seis, ou sete anuos, e 
p_ensar, adoptavel no presente cazo. - sendo elle criaâo entre os brazileiros, e não entre 

= O SR. SouzA FRANÇA:-A naturalizacão doses- seus pais, adquirindo os nossos costumes, e nossas 
-trangeiros no nosso paiz é um artigo coÚstitucional .affeicões, este brazileiro fica, mas em OUtrem, q11e 
que ninguem póde ne~ar: o como, e em· que tempo diversifica ou em m11ito, ou em tudo de nós, a nato
porém convenha àos mteresses ·do Brazil conceder ralisacão creio que é uma cousa muito difficultosa: 
as r~specti v as cartas ; eis-ahi toda a questão, • que vê-se .·um homem, que é criado fóra da cidade ser 
deve occupar os legisladores para resolver a qual, muito bisonho, e outro, que é criado na cidade ser 
é mister observar muitas circumstancias; pois não ch'Íl~ entre as mesm_as províncias --vemos que diver
é só a participação dos direitos po~iticos o que em sificão muito os costumes, os de_ umas são mui 
effeito se segue da naturalização : ha outros de pri- diversos dos . de outras ; portanto não devemos es
vilegio lucrativo, que além desses direitos polillcos perar que um estrangeiro, que tem seus costumes 
devem ser communs com os nacionaes aos estràn- -particulares se J:.>Ossa fazer igual á nós com tanta 
geiros naturalizados, como são por exemplo o com- facilidade: eu o acho muito difficultoso, porque é 
mercio marit.imo exclusivo da In dia, e o de cabo ta- preciso misturar os gostos~ e habitos, adquiridos no 
gem, po~que segundo alegislação existente nenhum seu paiz: isto é o que a experiencia mostra: 
estrangeuopóde importar·nos mercadorias da Asia, alguns estrangeiros, que têm vindo já .criados ao 
nem menos exercitar o commercio miudo de 'porto nosso paiz, casarão, tiverão filhos, e adquirirão di-
a porto no nosso continente. nheiro, e quando se tratou de cortar o laço de união, . 

Se acazo se facilitar pois por uma lei aos estran- elles'não quizerão por modo nenhum; e com estes · 
geirosanaturali~açãoemquatro annosderesidencia, exemplos, que acabo de apontar, podemos ser facElis 
bem pódeser que no fim de outros quatro esteja todo· em conceder a nat.uralisaçãot-
este exclusivo do ·commereio · nac~onal em mão ·de Não.: só coino .um agradecimento, como disse o 
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Sr. deputado França, áquene, que tivesse feito ser- · sa:ria, então é preciso que ella seja feita com muita 
viços muito importantes com dez annos de residen- cautella, e que nos ;venhão mais bens do que males, 
cia, ainda assim _ não se póde julgar igual a nós: afim de que os estrangeiros não tomem · conta de 
porque nós até queremos bem ás cbusas más da nós. · . . · . . 
nossa terra. : . . · . Sejão unicamente admittidos aquelles que fize-

Eu creio _ que tal transfiguração é impossível fa- rem serviços á nacão, em agradecimento, - como 
zer-se, pelo menos não vindo o estrangeiro de menor disse o Sr. França·, ou aquelles que viererp para 
idade, é que tenha sido criado entre nós até a idade entre nós pequeninos, porque estes sim adquiriráõ 
maior : Em quanto ao outro lado. porque se tem os nossos gostos e costumes, mas os seus pais não, 
tratado a questão eu não sei que seja bom para nós que em vez de nos serem uteis nos podem embara-

. àdmittir · os estrangeiros, e dar-se-lhes empregos1 çar: supponhamos que temos uma guerra por exem
estes empregos devem ser só na guerra, porque dara pio com a Inglaterra, e que aqui se achão muitos 
conta delles (risadas 11.as ga~erias.) inglezes naturalisados; se vier .aqui uma expedicão 

Não se diga que os estrangeiros se devem neces- Je tropas inglezas, havemos de pôr as armas·na 
sariamente admittir, -eorque a constituição diz que mão desses naturalisados '?Não: porque as podem 
haja lei de naturalisaçao, pois em outro artigo diz vóltar contra nós, e terão razão porque eu lambem 
que se naturalisarâõ segundo a lei que se fizer, mas estando nas mesmas circumstancias não era capaz 
se não se fizer não se naturalisaráõ: isto é o que eu de fazer mal a uma pessoa do meu paiz. (Apoiado.) 
entendo, e não que por força se ha de fazer esta lei. R nenhum de nós que aqui estamos seríamos ca
Um argumento se trouxe pretendendo que nós ti- pazes disso: (Apoiado) o mais que elles poderiãn 
nhamos poder de dispensar no patrimonio dos fazer era não serem nem contra os seus, nem con
nóssos filhos e netos; será de bom juizo 'l Eu creio tra nós. 
que uão, porque fazemos injustiça aos nossos des- Portanto eu acho que não é de tanta necessidade 
candentes, sem haver necessidade. esta lei de naturalisação nas circumstancias em que 

Os estrangeiros são defendidos r.omo nós ou me- nos achamos, e que ella se póde disp·ensar: se se 
lhor, pois elles têm o i·epresentante de sua nação, e assentar que se deve fazer na outra sessão, então se 
mesmo até_ aqui elles têm sido mais respeitados do faça. 
que muitos de nós. (Apoiado.) O SR. PRESIDENTE :-0 que o Sr. deputado quer · 

Elles têm a nossa lei em seu favor, e eu creio que não tem lugar. o ·regimento diz que as leis que vie
aquelles que meditarem bem não hão de querer rem do senado terão duas discussões, que corres
ser co-brasileiros comnosc~. Agora_ emquanto -ao pondão â 2" e 3a, e por uma indicação que aqui se 
projecto, nã:. sei como um homem em tão pouco apresentou, venceu-se que houvesse uma unica dis
tempo poderá avaliar bem se lhe convém ser brazi- cussão : isto é o· que se decidio ; portanto não póde 
leiro; primeiramente como é que elle ha de passar a a camara rejeitar já o projecto inteiramente. 
dec~arar que rejeita os ben~ de seu paiz ~eJ!l ter ex- O SR. VAscoNCELI.os:- Como se pó de perguntar 
peri~entado os do que va1 g~zar? Eu cre10 qu~ só se é objecto de deliberação aquillo qu_!:) a constitui~ 
depOis que elle_p~der fazer bem esta comparaçao é ção manda fazer? Demais a constituição diz que 
que se póde dec1dtr com alguma madurez~!: portanto compete ao poder executivo o p!J.ssar as cartas de 
o tempo de_ 4 annos parece-me que é !DUltO pouco; naturalisação, eu daqui concluo que a constituição 
o homem nao muda com tanta brevidade de gos- julga esta lei necessaria, seja mais restricta ou mais 
tos e costumes, elle fica sendo .o mesmo por muito ampla ha de se fazer~ 
~mp<?, e ~ó uma doença, ou outras ca~sas extr~or- O SR. FERREIRA FRANCA :-A constituicão manda 
dmar1as e q~e lhe podem alterar tao repentma- que o poder executivo dê cartas de natúralisação~ 
mente o phys_Ico. . _ . mas na fórma da lei que se fizer, quan~o se julgar 

Po_r c~nsequen~Ia eu entendo que este proJecto necessaria; porque é claro que não ·deve ser feita 
a PX:~e1ra ques_tao que deve soffrer é se ha. de. s~r senão no tempo em que possa ser util. 
a~mlttldo ou nao, p~rque ·segundo ~ constltui~.O Eu ·disse que convém saber se é já necessarüi 
nao se deye fazer ._lei nenhuma, §_enao pela uti!l- agora, 011 não. Póde a nossa constituição ser-nos 
da~e pubhca e mamfes~ 9ue della resul.te, e eu nao muito proveitosa sem esta lei? Eu creio que sim.. . 
s~1 s~resulta alguma util1dade desta le1de natura- 0 SR. VERGUEmo: -Eu 0 que desejo saber é se 
lisaçao, e se estamos ~m temp_o de l!. fazer. se admitte a votação sobre bases; a minha opinião 

Havendo de s~r ~dla~a a discussao, por ser che- é contra1·ia, é que vá á commissão para. ouvidos os 
gada a hora das ~~dica~oes, resolveu a camara que autores das emendas, se fazer a redacção. 
ella se prorogasse, e dizendo . . Decidiu-se nesta conformidade, remettcndo-se to-

O Sn .. !'~SIDENTE:-Um Sr. dep~t&:_do lembrou das as emendas á com missão para ouvidos os seus 
que_ ~enao u as emendas á· co~~Issao para ~s autores as redigir em fórma capaz de votação-, .sem 
redigir . e~ f?rm~ .de se poder.: votar. sobre ~llas, pOis comtudo se fechar a discussão por haver amda. 
como se achao e Isto-na realidade Imposs1vel: eu o quem tivesse a palavra para fallar sobrE: a mate-
propilnho_ portanto á camara, depois póde continuar riã. · · 
a d1scussao. .. . . Leu então o Sr. secretario Maia o seguinte 

O Sn-. VAscoNCELLOS:- O que se podia fazer já 
erão certos apontamentos, como fixar os annos etc., 
para a commissão' sobre estes dados apresentar o 
seu parecer. · 

o SR. FERREmA FRANÇA =-=-Se V. Ex. dá licença, 
eu quero saber se o -projecto passa ou não, pois pa
rece que ainda não ba necessidade desta lei já, e é 
melhor, que ella se faça quando houver necessidade; 
mas ·se a camara assentar que .. esta lei é já neces-

OFFICIO · 
« lllm. e Exm. Sr.- Accuso a· recepção do aviso 

de ·v. Ex. de 28 do corrente, com o requerimento· 
do tenente coronel Francisco Lopes de Abreu, e
()Utros credores -do vinculo . denominado.- do ·:Ja
guára.;._, e participo á V. Ex. que · na data deste 
Jicão .expedidas as ordens necessarias para _dar-_o 
vice-presidente da província de Minas Geraes os 

·a 
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esclarecimentos precisos, sobrê o objecto do mesmo 
requerimento. O ·. que · V. Ex. levará ao conheci-
mento da camara dos deputados. ·. · 

« Deus guarde a V. Ex. em 30 de Junbo·de 1826. 
~ Josê Feliciano Fernandes Pinheiro.- Sr. José 

, Ricardo da Costa Aguiar d' Andrada. »-Ficou a 
camara inteirada, e se mandou remetler á commis
são de legislação. 

Em seguida leu o Sr. Souza França como' membro 
da commissão de fazenda estes 

PARECERES 

Primeiro 
cc A éommissão de fazenda, examinando a indi

cação do Sr. deputado Francisco Gonçalves lUartins, 
em que pede se mande restihtir aos seus primiti
vos fins o producto de 160 réis em cada arroba de 
algodão de pluma, com que voluntariamente têm 
eont.ribuido os povos do Maranhão desde o anno de 
1776 para a abertura de um canal de communica.;ão 
do -interior com o porto da cidade, a qual contr!bui
ção voluntaria se recolhia em um cofre proprio, por 
isso chamado-do furo-, do qual se passou ao co
fre nacional no anno de 1796, depois d'alli se achar 
accumulado já um fundo de 500 a 600 mil cruzados; 
é de parecer que este assumpto se faz mui digno da 
attencão da assembléa ' legislativa deste imperio: 
porqúe não podendo nunca converter-se a arbítrio 
do governo em tributo nacional aquillo, que 
é de sua natureza contribuição voluntaria, que 
o povo de qualquer província por ven~üra se finta 
para obter um fundo destinado á abertura de canaes, 
estradas, -e outraS-quaesquer obras de publica utili
dade da mesma pro~incia; fica sendo claro, que se 
não podia distrahirl· como . diz o illustre deputado 
que se distrahira, o undo em questão da sua devida 
applícacão, para fazer parte das rendas nacionaes; 
sendo isso atacar de frente os princípios de justiça 
universal; illudindo os direitos de um povo livre 
na acquisição de um bem, que antecipadamente tem 
pago. -

cc Vendo _ porém a commissão que esta_ camara 
não póde todavia tomar parte activa no negocio, e 
dar-lhe conveniente impulso sem informações 
exactas e circumstanciadas; entende finalmente que 
cumpre officiar ao governo, afim de lhe serem sub
ministradas as seguintes iriformàcões. 

« 1.0 A copia da acta, pela quâl em camara geral 
celebrada na cidade de S. Luiz do Maranhão no 
anno de 1776, se compromettera alli o povo a pagar 
os ditos 160 réis em cada arroba de algodão de plu· 
ma para a empresa da abertura do referido canal. 

cc 2.0 Quaes ordens do antigo goverpo autorisa
rão a .percepção desta finta em execução da mencio
nada acta. 

cc 3. o Qual a som ma, que se accumulou pela ar
recadacão da ·finta desde o seu estabelecimento. 

cc 4.ô Que destino s~ tem dado a esse fundo accu
mulado, e por que ordens, sendo estas transmittidas 
á eamara por copia, no caso de as haver. 

cc 5.0 Que me1os ora se proporcionão de fazer a 
obra do dito canal, ou seja por arrematacão della a 
alguma companhia de emprezarios, ou ·por admi
nistração, e em qualquer dos casos, quaes as consi,.. 
gnações mensaes, que cumpre pôr para esse etreito 
á disposição do governo da província, de sorte que, 
começada a obra, continue sem interrupção. , 
, « Com estes esclarecimentos se persuade a com
missão que se achará suflicientemente illustrada 

para formar um projecto de lei, pelo quàl se preen:. 
chão satisfactoriamente os fins da indicação, fazeJi.o 
do-se etlectiva a em preza, para a qual os povos do 
1\laranhãotêm contribuidovoluntariamente,segundo 
se diz, e que de justiça se lhes deve realisar por um 
governo constitucional, cujo fim principal é a pros
peridade. do seu paiz. 

cc Paco da camara dos deputados, em 28 de Junho 
de 1826·.-Assignados os membros da commissão. » 
- F_9i approvado. . 

Segundo 
cc A commissão de fazenda examinou o requeri

mento de D. Joag:uina Fructuosa da Cruz, ,,viuva de 
Antonio Gomes Rebello, capitão do batalhão n. 20 
da 2• linha do exercito, que da província de l\linas 
marchou para a província da Babia, onde· morreu -
em lO de Outubro del823 na ' ' illa da Cachoeira, no 
qual reque1·imento pede ao governo o meio soldo 
respectivo á patente de seu fallecido marido ; e é 
de parecer que estando a supplicante comprehendida 
no decreto de S. M. o Imperador de 4 de Janeiro do 
mesmo anuo, que assegurou a percepção de meio 
soldo das patentes dos seus respectivos maridos ãs 
viu~·as dos offi.ciaes, que morressem.em acção ou 
em resultado de feridas nella adquiridas, o qual 
decreto implicitamente fôra sanccionado pela lei da 
assembléa constituinte .de 20 de Outubro do 
sobredito anno de 1823, ao governo compete 
deferir-lhe, mostrando a supplicante · como seu 
marido niorrera em combate, ou em razão de feridas 
ganhas em combate na conformidade do decreto 
e que com esta resolução, quando a ~amara a tome 
se offi.cie ao mesmo governo reenVIando-se-lhe o 
mesmo . requerimento da supplicanLe. Paço da 
camara dos deputados 30 de Junho de 1825.-As
signados os membros da commissão. »-Foi 
igualmente approvado. 

Tercei1·ó 
c< A commrfsao de fazenda examinando a indi

cacão do illustre_ Sr. deputado Nabuco de Araujo, 
soóre a creação de um pharól na ponta da Atalaia, 
costa do Pará, é de parecer que se pecão ao governo 
as seguintes illustrações. 1.0 A tarifa "dos direitos da 
tonelada, pharóes, e ancoragem de porto, quê pelo 
alvará com força de lei de 25 de Abril de 1818, 
Si 11, se im_~oz aos navios estrangeiros, a contar 
do }o de Novembro do dito anno em diante. 
2. o Se a percepção destes direitos está em vigor em 
todas as alfandegas do imperio, segundo deter. mina 
a dita lei. 3. o (Jual tenlia sido o rendimento de 
cada um dos ditos impostos em cada anno, desde o 
seu · estabelecimento. 4. o Quantos, e quaes sejão os 
pharóes, que se achão estabelecidos nos portos do 
1mperio ; com distincção d'aquelles, que de novo 
se mandarão crear, segundo se contém na dita lei. 
5.0 E fina1mente qual o methodo observado para a 
arrecadação destas contribuições nasalfandegas do 
imperio em relação com a junta do commereio, á 
qual incum'llio a mesma lei o cuidado e adminis
tracão dos pharóes, e . ·do rendimento da respectiva 
contribuição. . . 

« Paço da camara dos deputados, 29 de Junho 
de 1826.-Assignados os membros da commisão. » 
-Foi tambem approvado. 

Qua.Tto' 
« A com missão . de fazenda examinou o projecto 

de lei do Sr. deputado Rocha Franco sobre a 
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~brogação do ~lva~á de 00. de A~osto de !SOE!, que 
pens10nou ás. IgreJas _do. unpeno -a benefic1o da 
fabrica da capella imperial : e é de parecer que 
está nos termos de s~r impresso para entrar nos 
debates regulares, a que foi admittido · por esta 
camara. . . 

cc Paço da camara dos deputados 30 de Junho de 
1826.-Assignados os membros da commissão. » 

Approvando-se o parecer mandou:..se remetter 
o projecto á impressão. ' 

· Quinto · 
<< A commissão de fazenda examinou o re<Jueri

mento,. que a esta camara dirigirão os negoCiantes 
estrangeiros da P.raça da Bahia, em que· pedem 
reducção do dirmto de ancoragem de 1$000 rs. por 
dia, que é o mesmo que se paga neste porto, 
isenção de fundearem, e l?agarem. o dito direito as 
suas embarcações, que alii surgem sómente com o 
motivo de receber noticias de terra : e é de parecer 
que assentando a imposição do mesmo direito de 
ancoragem sobre motj.vo de justa reciprocidade de 
commercio entre a nação brazileira, e aquellàs a 
que pertencem os mesmos estrangeiros supplicantes: 
de sorte que é lotado pelo que pagão as embarcacões 

- naciouaes nos portos estrangeiros das nacões· dos 
ditos supplicantes, conforme é expresso nó alvará 
de 25 d.e Abril de 1818, § 11, nada ha que deferir, 
pertencendo ao governo fazer observar a dita lei, 
que a commissão entende, deve continuar em seu 
vigor. 

« P~ço da camara dos deputados em 30 de Junho 
de 1826.-Assignados os membros da commissão. » 
-Foi approvado. 

Sexto 
. « A commtssao de fazenda examinando o officio 
do ministro e secretario de estado dos negocias da 
fazenda, em que informa a respeito das ordens, 
pelas quaes actualmente são sujeitos ao pagamento 
de direitos de enfada na alfandega desta côrte os 
livros importados ; vio que sendo determinado no 
§ 1 • do alvará com forca de lei de 25 de Abril 
àe 1818, que de todos os· generos importados nas 
alfandegas do imperio só · pagasssem os direitos 
impostos, ou que se houvessem de impôr, suspensas 
quaesquer doações, privilegias, ou foraes, eX;cep
tuados sómente aquelles generos, que se d_ão hvres 
por lei para algum estabelecimento de industria ou 
cultura ; e os que se permitttem aos ministros 
estrangeiros, fôra esta. restricção logo ampliada: ou 
antes declarada em Janeiro do anno subsequente 
por aviso do ministro de_ estado Thomaz Antonio de 
Villa Nova Portugal, que o mesmo alvará tinha 
referendado, no qual aviso datado de 26 de Janeiro 
do dito anno de 1819, e dirigido ao juiz da· alfandega 
desta côrte, mandava entregar livres de direitos ao 
desembargador do paço João Severianno Maciel da 
Costa os seus livros existentes na·mesma alfandega; 
dando como razão desta ord&m, não privilegio 
pessoal, mas sim, segundo se expressa o mesmo 
aviso, por não ser da real intenção, que os livros 
paguem direitos : vindo assim a importar o dito 
aviso uma declaração especial comprehensiva dos 
livros na classe dos generos exceptuados no 
menciona«!o alvará, a. favor dos· estabelecimentos de 
industria e cultura. · · 

« A commissão ~econhece que de direito não 
era praticavel a declaração, ou derogação de uma 
lei por um simples aviso do ministro secretario de 
estado da repartição respectiva, qual é o de 26 de 

Janeiro dê 1819 a respeito de _isenção de direitos· 
dos livros, mas tambem reconh~ce -qne estando 
reuni~os os poderes políticos no soberano, segundo 
a antiga fórma do governo do nosso paiz, e não se 
reputando conseguiritemente o mesmo . governo 
embaraçado · PO! • alguma fisca]isação nacional a 
respeito da~ fó~mulas de emittir-se; e publi~ar-se a 
vontade leg.slattva do mesmo soberano, tiverão com 
o tempo lugar as anomalias de se alterarem as leis 
es~abelecidas . ~or simpleces decreto~, ~elações,_ 
aVlSos, e provtsoes, sem nenhuma pubhcaçao legal, 
e muitas vezes ató sem se imprimirem, para 
chegarem ao conhecimento da nacão, do que 
poderia apontar muitos exemplos, se "não fôra isso 
materia tão notoria, como é. • 

·« Por isso pois, havendo acommissão, que o dito 
aviso, assim como outros muitos que se achavão em 
voga de enunciações de vontade legislativa dos 
soberanos, que como taes os deixarão correr por 
longo tempo, forão comprehendidos na sanccão 
geral, que a assembléa constituinte deu a todas as 
ordenações, leis, regimentos, alvarás, decretos e 
resoluções promulgadas pelos reis de Portugal, e 
pelas quaes ·o Brazil se governava até o dia 25 de 
Abril de 1821, segundo se contém na lei de 20 de 
Outubro de 1823 ; conclúe que não podia ser 
revogado, como foi, por uma portaria do ministro 
secretario de estado dos negocias da fazenda de 17 de 
Agosto do anno proximo passado ; visto que já 
então nos achavamos constituídos, e divididos os 
poderes políticos com attribuicão do legislativo á 
assembléa nacional. • . 

« E nestes termos ~e persuade a mesma com
missão, que convém fazer cessar os effeitos da 
mencionada portaria, sejão quaes forem as medidas 
legislativas, que de futuro se hajão de_ tomar ao dito 
respeito, muito principalmentP. sendo em assumpto 
de imposicões, e que no caso de convir a camara 
neste parêcer, se remetta copia delle ao seriado : 
para que sendo ô mesmo de accordo nos princípios 
illativos acima estabelecidos, se officie em consé
quencia ao governo por parte da assembléa 
legislativa, aquem compete a interpretação doutrinai 
da lei que no caso milita. 

« Paço da camara dos deputados, em 30 de Junho 
de 1826.-Assignados os membros da commissão. » 

A proposta do Sr. Clemente Pereira resolveu-se 
que ficasse adiada por tres dias 

O Sa. CLEMENTE PEREIRA, em nome da commissão · 
do commercio leu o seguinte = 

« PARECER 

« A commissão de éommercio, agricultura, 
industria e artes, tendo recebido do Sr. deputado 
Xavier Ferreira os esclarecimentos juntos, sobre a 
indicacão que o mesmo senhor apresentou em 10 de 
Iunho;_ propondo que se pedisse ao ministro do 
imperio todas as representações da província do 
Rio Grande do ,Sul, tanio particulares, como as · 
que tem enviado o conselho do governo da mesma 
província, é de parecer que as referidas represen
tacões se podem pedir na fôrma dos sobreditos 
esêlarecimentos. 

Paço da camara dos deputados 1 o de Julho de 1826~ 
-Assignados os- membros d;tccommissão. » 

Indicacão do Sr. Xàvier··Ferreira, ~om os 
esclarectinentos a que se refere o parecer acima : 

« Que se peca ao ministro ej s_ecretario de estado 
dos negocios ·do imperio o ~equerimento dos 
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~oradores . de S. Francis~o de Paula, na provincia I . _ RESOLUÇÃO DA . CAMARA _ . " 
do Rio Grande do Sul, em que pedem para.ser a sua ~-- . .- · - _ · _ 
freguezia elevada .a víllâ. · _ _--- · - Dlf!1. e Exm. Sr.~Inclusa remetto á V •. Ex: u~~ 

a Outro semelhante requerimento dos moradores relaçao d!JS _membros dest~-camara, com mdlcaçao
do Piratiny, fazendo igual supplicaao conselho do d~s provmc1as, de:..que sao repre~ntantes, e dos 
}'residente em 1824, sobre o qUal o conselho mandou dias em que tomara o assento, bem como as fol~as, 
mformar -a camara respectiva, para com o parecer dos empregados · n;a mes~a ca_mara e su~ se_cretarta, 
desta subir á presença de S. M. Imperial. . e das despezas feitas ate o fim do proxlDlo passado 

cc As resoluções do conselho do presidente do mez, afim. de que Y. Ex. poss~ mandar pro~cd~r 
anno de 1824, que dependião de approvação de ao r~spectlvo pagamento, deduzidas as qu_anttas Já 
S. M. o Imperador, entrando neste numero a r~ceb1das, ~omo melhor assentar, á VIsta d!s 
supplica, que se fez ao mesmo conselho, por parte ctrcumstanc1s do th~souro_, na fórma da resoluç~o 
da villa do Rio Grande, para impetrar do mesmo da camara, commumcada a V. Ex. em meu omcxo 
augusto senhor a graça da concessão do rendimento de 15 do mesmo mez. - . 
da decima das casas da dita villa por alguns annos, Deus guarde a V. Ex. Paço da cama~a ~os .depu• 
para extíncção das arêas que circulão por alguns tados, em ~ }o de Julho de 1826.-Jose. Rtcardo da 
pontos· a mencionada villa ; pois que o conselho Costa Agtuar de Andrada.-Sr. VIsconde de · 
ouvindo a camara respectiva, tomou em consideração Baependy. 
esta supplica e encarregou ao presidente de a levar ao 
imperial solio, para ser deferida. Igualmente se 
pede ao ministro o resultado do plano de melhora
mento, que a commissão da villa do Rio Grande, 
creada pelo dito conselho de 1824, propoz e que 
dependi~ de graça de S. U o Impera'!_o~r para se p~ 
em pratxca, o .qual conselho encarr~gou ao presi-

"'~dente para assim o fazer: 
~~~ Ultimamente pedir-se a estatística da província 
no"~~o.que tenha vindo, e quando não rogar-se ao 
mini~~ra a ped~r a~ president~, _;isto que ~m 
1823 se creu~ na capttal ·uma comm1ssao de estatts
tica, e que ~---1824 o conselho lhe mandou dar 
andamento. »-Foi approvado o parecer. 

O Sa. M .uA leu pelos Srs. secretarias, sobre o 
requerimentodosofficiaes de pluma da secretaria da 
camara este outro 

<< PAR.;F;CER . 

« Os secretarias vend~rimento dosomciaes 
da secretaria desta camara, em que pedem se lhes 
augmente a quantia de 10$000 .mensaes. sobre a 
de 50, que se lhes assignou por ajuda de custo, até 
se fazer o regulamento geral ; e attendendo ás 
razões, que principalmente expoem de se não 
deverem ter em menos conta·, que os officiaes da 
secretaria do senado qne percobem o subsidio 
mensal _de 608000, e de . lhes haver crescido . o 

· trabalho de mais uma hora por dia, depois que esta 
camara lhes estabeleceu a sobredita ajuda de custo, 
são de parecer, que merece deferimento na fórma 
que requerem. , ' 

Paco da camara dos deputados, 1 de Julho de 1826. 
-Assignados os Srs.secretarios. »-Ficou adiado. 

Ultimamente requereu o Sr. deputado Seixas, 
~e o seu projecto de lei, que fôra á commissão do 
cômmercio, sobre o estabelecimento de companhias 
de commercio do· interior, se ·imprimisse . com o qu~ 
fôra por emenda ofl'erecido pela mesma commissão 
que já sé mandára imprimir, por ser este o sentido 
em que o offerecera a commissão. 

Assim se determinou. 
Como fosse chegada à hora, o Sr. presidente 

assignou para . ordem do- dia : 1 o, ·continuação da 
discussão do- projecto de lei sobre a naturalisação 
dos estrangeiros, 2°; continuacão da disclissão do 
projecto· ·de ·lei sobre a emmfssão das cartas das 
academias medico-cirurgicas. 3°, discussão do 
projecto d-: lei sobre a responsabilidad~ dos ministros 
e conselhe1ros de estado · em geral. 

Levantou-se a sessão âs 3 horas da tarde.-/osé 
Ricardo da Gosta Aguiar de A·il-drada. · 

Sessão em 3 de Julho de ~ 828 

PRESIDENCIA. DO SR. PEREIRA. DA. NOBREGA. 

Procedendo-se á chamada ás 10 horas da manhã, 
acharão-so presentes 69 . Srs. deputados, faltando 
com participação de causa o Sr. l\Ion&enhor Pizarro : 
e aberta a sessão, foi lida a acta da precedente pelo 
Sr. secretario Maia, e foi approvada. . 

Havendo-se logo ausentado da sala- os Srs. depu
tados membros da commissão de leis regulamentares 
encarregàda da redacção das emendas ofl'erecidas nas 
sessões antecedentes ao 1 o artigo-do projecto de lei, 
vindo do senado, sobre a naturalísação dos estran
geiros e mais alguns Srs. autores das mesmas 
emendas declarou o Sr. presidente que por tal mo_
tivo se não podia principiar pela ordem do dia, e 
portanto, concedia a palavra aos .senhores que qtti
zessem otrerecer projectos ou _indicações, bem como 
aos Srs. relatores do ·comm1ssões, que houvessem 
de produzir pareceres. Immediatamente disse 
. O Sa. GETULio :-Sr. presidfnte, na sessão de 
18 de Maio fiz. uma indicação para se assignar a 
dotacão de SS. 1\IM. U., e alimentos aos seus au
gustôs filhos. No dia 19 fez-se a 2• leitura, e a 
requerimento meu ficou adiada até que o ministro 
da fazenda fizesse a esta camara remessa do balanço 
da receita e despeza do estado~ Como, porém, já se 
acha satisfeita esta clausula, por isso requeiro que 
a indicação seja remettida á commissão de fazenda~ 
e que esta seja convidada a dar o seu parecer com 
brevidade. -
~ - Havendo o Sr. presidente satisfeito a esta requi
sição teve a palavra e se explicou por este modo 

O SR. MARCOS ANTONIO :-Sr. presidente,. eu faço 
igual supplica sobre a indicação que tive a honra de 
apresentar a esta camara, a respeito das contas dos 
hospitaes de caridade das províncias, (') a qual foi 
remettida á commissão de petições . . Requeiro mais 
a V. Ex. que convide a commissão de fazenda, para 
interpor com brevidade o seu parecer ãcerca de um 
requerimento, que foi presente â camarada parte de 
um negociante da cidade. da Bahia, Antonio Yaz de 
Carvalho, prejudicado pelas tropas. de Portugal du-
rante a guerra da Independencia. :-

O SR. BAPTISTA ·pERl!Uú. :-A commissão de fa• 
zendâ,tem -mais de trinta requerimentos despacha
dos, e sobre a mesa estão alguns delles. O ~arecer, : · 

{*) Veja-se a sessão de 19 de Junho. 
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que pede o illustre deputado está prompto, mas não 
tem h a vi do lugar para se apresentar, em consequen
cia de ser pouco o tempo para os objectos da ordem 
do dia. · 

O SR. MARcos ANTONIO :-Então se o parecer está 
feito, h a via agora lugar para se ler. 

Então convidando o Sr. presidente aos Srs. da 
com missão para satisfazerem a requisição do illustre 
deputado, leu o Sr. Baptista Pereira 6 seguinte 

PARECER 

"As commissões de fazenda e diplomatica exami
narão o requerimento de Antonio Vaz de Carvalho, 
da cidade da B~hia, em que pede indemnisação dos 
prejuízos que soffreu a sua propriedade de e1!.genho 
pela devastação e incendio no mesmo praticado pela 
divisão luzitana, commandada pelo general Ma
deira, em adio e vingança de ser o supplicante um 
dos mais acerrimos brazileiros !autores da indepen
dencia; e é de parecer : que sendo duas as classes 
de indemnisações a este respeito, uma de prejuízos 
motivados por defeza da patria e outra de damnos 
causados por hostilidades do inimigo, pertence á 
nação brazileir:a a indemnisação dos primeiros aos 
respectivos proprietarios, e não a dos segundos, 
que se devem contemplar como effeito de causa 
eventual, que cada nm particular deve soifrer. Como 
porém no tratado feito com Portugal, art. 9', ha 
lugar para estas reclamações, entende a mesma 
commissão se deve reenviar ao governo o reque
rimento do supplicante, para se mal)darem liquidar 
os seus prejuízos e entrarem nas reclamações que o 
mesmo governo deve fazer ao de Portugal, na con
formidade do sobredito tratado. Paço da camara, 3 
de Julho de 1826.-J. G. Ledo.-J. 8. Baptista Pe
reira.-José de Rezende Costa.-J}[. J. de Souza 
França. 

Sendo este parecer lido na mesa e posto em dis
cussão, pedi o logo a palavra e orou por estes termos 

O SR. MARCOS ANTONIO :-De nenhuma maneira 
me conformo com o parecer da commissão e até 
creio que dia não examinou <Jste negocio com toda. 
a circumspecção. Os pacíficos habitantus da prpvin
cia da Bahia em um requerimento, que eu vi estando 
ainda naquella cidade, representarão ao governo 
que as tropas luzitanas oppostas á nossa indepen
dencia al'ruinarão muitas e ricas propriedades na 
província, sem berem para isso necessidade nas 
suas operações militares, e que, segundo os princi
pias recebidos em toda a Europa, e em todo o 
mundo civilisado, devião os prejudicados, ser indem
nisados de tantos damnos, pelos quaes muitos fica
rão inteiramente perdidos. Ora, quando se faz a 
guerra, não é permittido aos combatentes destruir 
os edificios publicas, nem os particulares : a guerra 
tambem tem suas leis, que não devem ser violadas, e 
por isso a indemnisação de taes prejuizos deve entrar 
em condição de tratados. Porém, quando o governo 
não convenciona sobre os damilos recebidos pelos 
seus subditos, fica responsavel a satisfazel-os: deve, 
portanto, indemnisal-os de todas as perdas, que ex
perimentarão os.pacificos e honrados cidadãos. 

O inimigo na Bahia arrasou e incendiou não só 
o engenho de Antonio Vaz de Carvalho, negociante 
muito acreditado e amigo da sua patria, como tam
bem desolou outras muitas propri!)dades e lavouras, 
sem que essa destruição fosse necessaria para a de
fesa_da praça, que injustamente occupava. Pelo qne 
os ctdadãos lesados requerem ao governo, de quem 

esperão toda a protecção, que em suas convenções 
com aquella nação proponha as justas reclamacões 
do valor das propriedades arruinadas. Elles ·não 
pedem· que Ee lhes dê da fazenda publica, pois re
conhecem que a nação não deve pagar os males que 
o tmmigo causou, mas requerem que os damnos 
recebidos sejão satisfeitos por aquella mesma na cão 
de quem receberão estes prejuízos· enormes. Isto é' 
o que Antonio Vaz de Carvalho e mui tos outro~ 
proprietarios prPjudicados pretendem nos requeri
mentos que têm feito subir ao governo. Esta pois é a 
questão, que eu requeiro aos illustres membros da 
com missão tenhão em .sua consideração, para ser 
resolvida em conformidade dos principias do direito 
natural e das gentes. · 

O SR. SôuZA FRANÇA:- O illnstre orador, que 
acabou de fallar, para impugnar o parecer da com
mlssao, fez a apologia da mesma comrnissão e pa
rece concluir de conformidade com o pare~er. Os 
prej uizos que. os povos da Bahia receberão pela 
guerra da independencia dividem-se em duas 
classes. Na primeira cantão-se os prejuízos causados 
para a· defeza da patria contra o inimigo commum. 
Parece que quando a patria necessita deitar abaixo 
u~a ·casa, arrazar um engenho, ou occupar as pro
pnedades de um cidadão particular, para as mano
bras do exercito, ou ainda para o exercicio da arti
lharia, deve, a nação pagar pontualmente a este 
cidadão todos os damnos que lhe causara para a 
defeza commum; pois o bem que resulta não é só 
para aquelle cidadão, mas para todos que são bra-
zileiros. . 

Ha outra sorte de damnos, e nesta classe entrão 
aquelles que o inimigo faz por sna utilidade. Estes 
estão fóra da ordem dos primeiros, e pertencem 
á especie dos eventuaes, que a ninguem compete 
indemnisar. Eis aqui como a commissão discorreu 
sobre esta ma teria. Disse a commissão que pelos pre
juízos desta segunda classr. o cidadão Carvalho não 
tinha direito de exigir da nação a paga correspon
dente, mas que merecia toda a attenção para a re
clamação que deve ter lugar segundo 9 tratado feito 
entre o Brazll e PortugaL Eu estou persuadido que 
não haverá duvida sobre a execução deste tratado, 
e que de parte a parte se liquidará a conta sem em
baraço. Espero, pois, que serão.indernnisad,os todos 
os que soffrerão prejuízos na guerra. 

Todos os argumentos que expendeu o i!lustre 
preopinante, servem para demonstrar o dever em 
que está o ministerio, de proceder com effic.acia a 
essas reclamações pelo direito que assiste aos cida
dãos prejudicados. A' esta camara, porém, não 
pertence mais do que dizer ao governo que este e 
os mais cidadãos estão nas circumstancias de entrar 
na liquidação que se deve principiar segundo os 
tratados. 

·o SR. LINO CouTINHO :-Parece-me que no tra
tado só ha declaração de indemnisação aos portu
guezes ; , e por isso creio que não resta recurso 
algum ao governo para fa~er essa re. ela mação. Isto 
é o que me parece que I! no tratado : não o tenho 
presente, e por isso não allirmo. Porém, se é como 
penso o governo não póde reclamar esta indemni
saçào ; porque o tratado é uma lei política que 
obriga ambas as nações: e não se tendo nelle feito 
esta estipulaçfw, ficão os prejuízos compensados uns 
por outros; e nenhum direito tem o governo de 
reclamal-os da nação portugueza, 

O SR. SouzA FRANÇA :-No art. 9• do tratado se 

4 
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diz que haverá reclamações de governo a ,governo: e 
está entendido que não póde ser outro o fim. Ném os 
nossos miniStros serião tão faltoode patriotismo,que 
houvessem de fazer um tratado em que os portugue...: 
zes são indemnisados dos- seus prejuízos, sem que os 
brazileiros o sejão. Ao _ menôs a com missão assim 
o entendeu, e nesta persuazão firmou o seu_parccer. 
Estou certo que quando se tratar desta liquidação, 
tanto direito teráõ os brazileíros, como os portu
guezes, que justificarem os seus prejuízos. · 

O Sa. CuxHA 1\lATTÓs :-Conformo-me com o pa
recer da commissão; e tenho a accrescentar alguma 
cousa só em resposta ao que disse um illustre 
orador. Entre os di~rsos systemas de fazer a guerra 
conta-se o das devastações; porém, este systema só 
é adoptado na ultima extremidade e para castigar 
povos ferozes. Se não occorrerem motivos urgentes 
para se commetterem devastações devem os gene
raes que as dêterminão ser accusados de barbaros, 
como succedeu aos de Luiz XIV, quando entrarão 
no PalaLinado. ' 

Um illustre deputado disse que se não devem des
truir os edificios publicos, eu entendo o contrario, 
e digo que os edifícios particulares são ()s que mais 
se devem poupar. O nobre orador ignora o methodo 
de fazer a guerra. Quando os inglezes subirão o 
Cheseapeak, entrarão à Polomak, e se apossarão 
de 'V ashington, destruirão o capitolio, e os outros 

_ edificios publicos, ao mesmo passo que não fizerã_o 
o menor damno ás propriedádes particulares. Elles 
procederão por este inodo para obrigarem o go
verno a fazer a paz. Ora na Bahia aconteceu o con
trario. As tropas luzitanas commetterão grandes 
barbaridades, que se podião escusar, destruirão e 
incendiarãó os predios, que existião tanto junto á-s 
fortalezas, como fóra da linha do ·rogo dellas. 

Fallemôs com franqueza, e livres de parcialidades 
se os luzitanos se limitassem á demolicão dos edi
:ficios, que ficavão debaixo do fogo dâs fortalezas, 
tinhão a seu favor as leis da guerra, mas arruinar 
as propriedades distantéS é acto de' barbaridade. E' 
innegavel Sr. presidente, que se commetlerão os 
maiores estragos, e uma vez que o tratado com 
Portugal dá lugar a se fazerem reclamações, o go
verno do Brazil deve instar . com efficacia do go
verno Portuguez o equivalente dos prejuízos cau
sados pelas suas tropas, porqqe a maior parte da
quellas devastações não erão n~cessarias para a 
sua defeza. Julgo portanto mu1to bem fundado o 
parecer em questão. -

O SR. CusTODIO DIAs : -Eu requeiro que fique 
este negocio adiado, pois não se p6de decidir. já 
cousa alguma sobre elle. Que nós temos direito a 
pedir indemnisacão do geverno portuguez, não 
póde entrar em O.uvida, porém talvez haja tambem 
lugar a' r'Jpresalias. O direito da guerra é o do mais 
forte, é propriamente uma ladroeiraimpune. Porém 
se se póde roubar e destruir; tambem se póde cas-
tigar com mal igual ao que se recebe. · 

O Sa. SouzA FRANÇA : -O parecer da com missão 
_ su'ppõe que o governo fat"á liquidar os prejuisos, e 
reclamará o seu equivalente do governo portuguez. 
Eis a _razão_por que não propoz medidas algumas 
definitivas. Nestas vistas entendeu a commissão, 
que este negocio tornasse ao governo; para entrar 
nas operações, que se bão de ordenar sobre a com
pensação dos prejuízos de nação a riação. Eu julgo 

-que -esta providencia é muito íavoravd aosuppli-

cante, porque sempre vem a ser uma especie de re-
commendação, que a camara faz ao governo. ' 

O Sa. CusTonio Dus: ~ Então não percebi o 
parecer da commissão. Peço gue se lêa novamente. 
( Sendo satisfeito continuou } . As:.ím estou con
forme. Porém um~ ,vez que se não proceda a esta 
liquidacão, . declaro-me pela opinião contraria. En
tretantó insisto no adiamento, que propuz. 

O Sa. ARAUJO BASTO : -O objecLo deste reque
rimento é de muita importancia .. O parecer da com
missão refere-se a um tratado concluído entre o 
nosso governo e o portuguez, e. para que os Srs. de
putados possão votar, é necessario examinar esse 
tratado, para ver, como observou um illustre 
membro, se acaso ha lugar a essas reclam_acões. Se 
existe esse artigo no tratado, não sei, por qÚe razão 
este requerjmento veio remettido pelo governo a 
esta camarBJ porque em tal hypothese_ o negocio é 
·todo do g.overno. Entretanto elle assentou que per
tencia á assembléa. Por isso deve o parecer ficar 
adiado ao menos por dous dias, para examinar-se 
bem a materia. ( Apoiado. Apoiado!) 

Como ninguem impugnasse esta opinião, propoz 
o Sr. presidente o adiamento á votação; e- sendo. 
approvado_. o declarou o mesmo senhor por tres dias. 

Então o Sr. Araujo Vianna, como relator da com
missão do diado, produzio por parte da mesma 
commissão o seguinte 

«PARECER 
« A commissão· da redacção do Diario, saÍis

fazendo á d~terminação da camara,. apresentou o 
seguinte 

« PRO.TECTO DE LEI 

<< Art. 1. o- Pára a redaccão do Diat'io da ca
mara dos deputados haverá· dous tachigraphos 
móres, seis menores, dons redactores, e dous escri- ' 
pturarios. 

« Art. 2~0 - Cada um dos tachigraphosmóres 
vencerá por anno um conto de réis. O ordenado 
maximo dos outros tachigraphos será 900SOOO, e. o 
mínimo de 300$000. · 

11 Art. 3. o - O tachigrapho, cujo ordenado não 
tiver subido ao maximo, terá direito ao progressivo 
augmento do que receber conforme o seu mereci
cimento, ó qual será graduado -pl>r meio de um 
exame feito perante a com missão da redacção. 

(< Art. 4.0 - Cada redactor terá por anno 
640$000 pelas sessões ordinarias, e extraordinarías. 

« Art, 5. o -Cada um dos escripturarios vencerá 
300$000 annuaes. -... · .. 

!<,Art. 6.0 -A nomeação das Jl8Ssoas para os em
pregos acima decretados .será feita pela camara 
sobre parecer da commissão. 

<<Art. 7.0 -Os tachigraphos móres serão encar
regados da· direcção do trabalho, e résponsaveis á 
éommissão pelas sessões. 

. « Art. 8.0 - Os referidos tacbigrapbos móres em 
mezes alternados darão aula da &ua arte nos in
tervallos das sessões, no seu impedimento, os me.,. · 
lhores substituiráõ; preferindo-se o que, no juizo 
da camara, fôr mais habjl, e na falta deste o im
mediataníente-menos habil, e assim por diante para 
o que a camara durante as sessões, terá graduado o 
merecimento de cada um, 

'« Ar. 9. o - Os que não ensinarem exercitar-se--· 
hão na aula ·duas semanas em cada mez • 
. « Art. 10.-Além do ordenado· terá 10$000 men-· 

saes o que regE~r .a aula de tachigrapbia. 
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« Art. 11. -Todos os tachigraphos serão pon- antigo autorizava essa mesma ignorancia 1 Na ver

tuaes em comparecerem nas sessões, que lhes cou- da de é lamentavel que se lançasse mão de um homem 
beràm, seg!lnjlo a distribuição dos turnos. quo fizer qualquor, , e que, sem se indagar da sua caeacidade 
a commissão. O que faltar sem causa justificada pe- se fizesse um feitor na .alfandega ! Sr. presidente, ~ 
rante a commissáo, será multado na perda do or- preciso entrar no conhecimento das cousas, para 
denado respectivo aos dias de falta. Na mesma pena se poder raci9cinar sobre ellas. Um feitor da al
incorreráõ os que faltarem ao magisterio;-ou exer- fandega deve ter o seu ministerio apropriado aos 
cicio na forma dos arts. so e 9o. , · seus conhecimentos, ou conhecimentos sufficientes 

<< Art. 12.- O governo vigiará sobre a execução para o desempenho do seu pffi.cio. O feitor que é 
dos artigos relativos. ao intervallo das sessões. habil para conhecer e avaliar fazendas de algodão, 

<< Art. 13.- Os redactores serão obrigados a dar não poderá julgar das de seda ou.lã, aquelle que 
as sessõ~s de modo. que entre o-dia da· recepção dos entender destas, não poderá avaliar as ferragen~ as 
trabalhos já decifrados, e da entrega do respectiyo drogas, as especiarias, as composições chimicas, as 
original á typographia não medeiem mais qúe oito. obras de prata, ouro, etc., etc. Como poderá pois 
Do contrario per~eráõ do seu ordenado .tanto, decidir geralmente de todos estes artigos de com
quanto fôr necessario dar a outrem, que aJude a mercio? E não deveria haver o maior cuillado na 
pôr em dia a redaccão. - escolha destes homens 'l Pois todo aquelle, que se 

« Art. 14.- O • escripturario ommisso incorrerá disser capaz de occupar este emprego, ha de ser 
nas·penas do art. 11. occupado? 
.· Art. 15.-As penas impostas por est~ lei se farão Pecca tambem a administração por bltas e dólo 
effectivas na respectiva folha subtrahindo as multas dos olliciaes, e antes de passar adiante devo já pon
dos ordenados, que devem vencer os empregados. derar, que o ordenado; que se dá a estes homens, é 

« Paco da camara dos deputados, 27 de Junho de tão diminuto, que eu não sei, como possa haver quem 
1826._: 1llanoel Odorico lJle'lldes.- Ca'lli:lido José sirva semelhantes lugares, sem fazer o seu pequeno 
de Araujo Vilmna.-Januario da Cunha Barboza.l> negocio. Na minha opinião nenhum feitor da ai

Ficou para 2a leitura. fandega deve . vencer menos de 6,000 cruzados por 
Jmmediatamente ·pedio 0 Sr. 1\[arques dP. Sam- anno, nem poderia ser qualquer admittido a estes 

lugares, sem ter dado sufficientes provas da sua 
paio faculdade para apresentar esta aptidão e da st!_a conducta. Ora entra na.alfandega 

« INDICAÇÃO qualquer fazenda, o 'primeiro passo é logo verificar 
« Indico, que se convide a commissão eccle- a sua qualidade, e aqui está tudo. Ou seja igno

siastica a dar com urgencia 0 seu parecer sobre a rancia, ou seja malicia, principião logo as dnvidas, 
indicacão (*) do illustre deputado 0 Sr. Maia, offe- é ·paninho, nã'o é paninho, é baeta, não é baetão. O 
recida ·em 19 de Maio.- o deputado A/arques de certo é que destas differenças resulta muitas vezes a 
8 - perda de 50, ou 100 por 100. Não é só neste acto 

ampaw ». que se facilita o extravio dos direitos, o guarda da 
· Sendo lida na mesa, levantou-se o Sr. Seixas, e porta ignorante, ou interessado, deixa muitas vezes 

observou que esta indicação .do Sr. 1\laía não se passar uns gcneros por outros, e eis aquicomo 0 
achava na commissão, e requereu que se nomeasse ardil do negociante zomba das leis do estado, e de
quem houyesse de substituir ao Sr.-Monsenhor Pi- frauda as rendas da na cão, montando muitas vezes a: 
_zarro, que, sendo _membro da dita commissão, se grande.somma 0 extraVio" - . . 
achava impossibilitado de servir. E logo o Sr. pre- Portanto é muito &em fundado 0 calculo, com 
sidente nomeou para aquelle lugar. o Sr. Feijó, e que se demonstra 0 enorme prejuízo, que soffre a 
Fatisfez á proposta do Sr. :(\-larqq.es de Sampaio. . nação annualmênte.. . , 

Pedindo então a palavra, proferio o discurso se- Eu poderia citar muitos exemplos, mas só apon-
guinte . ' · - tarei um facto,_ para mostrar a urgentíssima neces-

0 SR. SouzA FRANÇA : -Senhores, muito tempo sidade de providencias definitivas. Veio á alfandega 
ha que se reconhece, que a maxima riqueza dos cofres grande quantidade de verniz de preço subido, e foi 
dá nacão provém ·dos direitos de entrad,a e sahida despachado por oleo de linhaça, e mandou-se-lhe 
das faiendas nas alfandegas do. j'mperio. Tem-se dar sahida por um guardamiseravcl, qu_e não enten-

\ calculado que a alfandega do· Rio da Janeiro rende. dia de semelhante mataria Porém como houve quem 
200:000SOOO, por mez. Muito tempo ha tambem que óbservasse,. que aquelle liquido não tinha o cheiro 
se tem conhecido, que,· se não houvessem tantos ex- do oleo · de linhaça, deu isto causa a que se proce
travios,. e se a administração deste ramo das rendas. desse exame, e achou que era verniz, e não oleo. A 
do. estado fosse tratada com maior sabedoria e zelo, differença, que isto produzio nos direitos, foi a de 
poderia a importancia destes direitos montar a 300 por cento, e destes phenomenos se podem contar 
250:0008000. Não se ·necessita de- grandes calcules milhares. Mas quem não lamentará o esta do de se
para se mostrar esta verdadé, porque todo o mundo melhante administração, onde só pe~o cheiro se de
sabe que os -direitos de entrada e sabida são rou- cide da qualidade dos generos?· · . 
bados por um modo indirecto. Não é pelos meios Ora nós, senhores estamos nas circumstancias de 
directos que . são defraudadas· estas. ·rendas, quem sermos todos os dias requeridos pelo governo para 
tal suppozer, engana-se, basta ter alguma idéa do assignar consignações para as enormes despezas do 
pr_ocesso dos despachos das fazendast para conh~:.. estado, porque a necessidade de dinheiro urge. Que 
cer os vícios, em que pecca aquella aaministração. fará a assembléa '? Imporá novos tributos'? Nuncap , 

Pecca a administração por ignoranciados officiaes, mui.ca, senhores. Não se diga que a àssembléa.veio ·l 
e· -pecca por en;os e faltas dos otllciaes. Pecca pela opprimir- os povos, baste o que os inimigos do s~ I 
ignorancia dos officiaf,*!. Senhores, · oo goverrio tema- têm já espalhado em seu desabono. Portantoí 

o uni co . recurso é· o das reformas da despeza e. d~ 

( .. ) Veja-se a sessão de 19 de Maio." 
receita. (Apoiado geralmente). Reformar, reformar.! 
A' muito tempo que precisamos de providencias te{-

, . . r 
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ni.inantes ern todos os ramos da administração pu
blica, principalmente sobre o dióheiro dos povos, 
tanto ácerca da sua arrecadação, como da sua appli
cação,· este d~v~ ser- o _ P.rincipal empenho fta reP.re~ 
sentacão naciOnaL FuJamos do _ metbodo antigo, 
que l terrível ~ 

Eu me tenho lembrado de um expediente, que 
propuz na commissão da fazenda. e que foi por ella 
~cceito. Outros senhores proporáõ outras medidas 
de reforma : eu apresento esta. 

Ha uma lei de 22 de Dezembro de 1761;-que pro
hibe que os direitos 'das alíandegas sejão .arrema
tados, e por con~eq_uencia não póde o governo 
arrematar parte alguma delles, para especular sobre 
a utilidade, que dabi possa resultar. 

- Eu proponho um projecto de lei para se autorisar 
esta arrrematação, e parece-me que P.ste meio ha 
de produzir bons resultados. Os direitos de impor• 
tação montão á 200:000$000 réis mensaes, como se 
tem calculado : arremate-se uma decima, ou vige
sima parte destes direitos pelo modo que proponho: 

-e persuado-me que o estado tirará vantagens consi
deraveis. _Aquelle, que arrematar, praticará o que 
pratica um governo despotico: mette caixeiros e 
feitores á sua escolha, e â primeira infidelidade, que 
descobrir nelles, põe-os no meio da rua. Elle mesmo 
irá á alfandega, saberá mui bem o que nella entra e 
sabe; e por consequencia fará a melhor fiscalisacão 
dos direitos. • 

Finalmente emquanto o arrematant; lucra, fará 
g_anhar a fazenda publica O- dobro do que recebia. 
Estas são as minhas vistas no projecto, que-concebi, 
e tenho a honra de o aprP.sentar á camarada parte 
da commissão de fazenda. · 

Dito isto leu o seguinte 

« PROlECTO 

« Art. 3. o FiCão derogadas para- este efTeito só
mente a lei de 22 de Dezembro ·de 1761, que pro
bibe eontractarem-se os direitos das alfandegas; e 
o alvará do 1° de Agosto de 1'152 _respectivo á im
posi~o de 1 · por 100 sobre todos os contractos em 
beneficio do rendimento da obra pia. , 
~ « ~aço da camara dos 'deputados, 3 de Iulho de 
1826.-J. G. Ledo.-J. B. Baptista Pereir'a . .;_JE. -
J. de Souza França.-José de Rezende Costa.
João Braulio J/uniz.-M arcos Antonio Bricio.
N icolas H errera. >> 

Hãvendo ultimado a leitura, e passado o projecto 
ás -mãos do Sr. secretario encarregado do expe
diente, requereu o mesmo Sr. SoliZa Franca a ur-_ 
gencia, e sendo esta apoiada, e approvâda sem 
impugnação, procedeu-se ã 2• leitura, e preenchi
dos os termos· do regimento, foi o projecto declarado 
digno de deliberação, e mandado imprimir·· para 
entrar em discussão; havendo feito a seguinte ob
servacão 

O Sa. PmEs FERREIRA:--'--Eu de~ejaria que esta 
medida fosse extensiva a todas as alfandegas do 
imperio, porque em algumas províncias talvez se 
não arrecado muito mais da: metade dos direitos, 
que se devem pagar. 

A este tempo, havendo comparecido ..os senho
res da commissão de lers regulamentares, entre 
os quaes o Sr. 1 o secretario Costa Aguiar, leu 
este senhor a redacção, que a commissão acabava 
de fazer, das emendas offerecidas ao projecto de lei, 
vindo do senado, sobre ·a naturalisação dos estran
geiros, concebida nestes termos : 

(( EMENDA. 

ci Ao art. 1.0-:-l>oderá obter carta de natnrali
sacã<i o estrange!ro, em- quem concorrerem os se-~ 
gu1ntes requisitos : . -
· cc 1. o Declaraçãp feita na camara do districto, que 

« A assembléa geral legislativa decreta: quer fixar o seu domicílio no imperio. 
« Art. 1.0 Arrematar-se-ha a decima parte do « 2.o.Maior idade. -

rendimento de todos os direit(lS de entrada e baldea- <c 3.0 Residencia continua no imperio por dez 
çáo, e ·os denominados de consulado da sabida da annos depois de feita a declaracão n~ 1, ou 7, sendo 
alfandega do Rio de Janeiro, em .contra c to triennal, casado com mulher brazíleira. • 
pelo maior lanço,. que os licitantes offerecerem sobre cc 4.o Boa cÕnducta provada perante o juiz do 
o que tiver produziC.o a respectiva arrecadacão no- domicilio. -
triennio proximo antecedente contado de Janeiro a « O poder legislativo,- quando o bemdo estado o 
Dezembro. - exigir, dispensará nesta lei a favor de pessoas dis-

cc Art. 2. o o governo· fica autorisado_ para es~ ti~ctas em alguma s.ciencia, ~n arte, ou que tenhão 
ti pular e contractar com os respectivos rendeiros feito relevantes serviços á naçao.-Bernardo Pereira 
ascondiçõesconvenientesaomeneiodoseucontracto, de Vasconcellos.,-·José Lino Coutinho .-Aianod . 
segundo as leis existentes, com salva das seguintes C~etano dé .A~m~ida e .Albuquerqu~.-{osé Bi~ardo . 
bases: J.a Que a arrecadação dos direitos de entrada da Costa Aguta: de .Andraáa.-:-Ntcoláo Pe.retra de-, 
e sabida continuará a serfeita á boca do cofre da Campos Vergrtezro. » - . _ . 
alfandega pelo respectivo thesoureiro em toda··a sua - Declarou então o Sr. presidente aberta a discus
totalidad_!:!; como o tem ~.!d? até agora:~ 2.• Que os s~o. sobre • a materia deste .artigo, que fazia a pri
contractadores receberao a boca do mesmo cofre meua par.te da ordemcdo dia: e ~eve em 1° lugar a 
po fim .de cada mez a quota ·parte do rendimento palavra _ 
dos sobreditos direitos: proporcional ~ deCima delles O Sa. CusTODio bus:- 0Qservando que a nossã 
contractada, descontando-se lOf?O a quota parte do nação é apenas nascente, e qu~ o seu solo _ é e será -
preço do .contracto pertencente a fazenda publica no sempre benefico, julgo que ·tanto basta para attra
mesmo mez ; e repondo elles o que faltar para per- birmos a nós muitos estrangeiros industriosos que 
fazer o mesmo preç9 : ou em dinheiro . de contado, se . ·queirão aventurar a vir procurar fortuna ~este : 
ou em letras pagav_~ns no fim· do mez -subsequeote, nosso paiz, o mais rico pela natureza. • .. · - . 
·as quaes letras tera_oa n~turez'!- de bilhetes da a1:. .. Os _factos provão esta verdade;_J>ois diariamente 
fandega : 3. • Que ·na o serao obr~gados os contracta- estamos vendo chegar ás praias oo Brazil milhares de, 
dore&_ a · pagar nenhuma propma além do preço estrangeiros, que enehem as nossas cidades e até.se 
p~l~Clpal do seu contrac~o.- nem mesm~ a da obra ·vão estllJ?el~cer nos campos, e. en~rão pelo' interior 
pta, salvo .sómente o me1o por 100 deVIdo ao cor- das proV1nctas. Portanto não e esta lei ·que ha de 

. rector da fazenda, por- emolumento do seu otncio • . promover a povoação - ~ a felicidade do BrllZil, que 
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não necessita d'ella para convidar estrangeiros ... Os M~u pai ~oi ·P?rtug~ez, e veio·para_·a Bahia ainda 
homens procurão · seguranca, paz, e meios de ali- menmo. Fo1 alli mu1to bem recebido pelos seus 
m~ntar-se :-isto é~ que se deve afiançar aos estran..: compatriotas, e pelas pessoas da terra. Fez-se ne
geu-os. gociante, e ganhou dinheiro na :Bahia; porém sem-

Se elles tiverem certeza de que hão de viver en- pre guardou gr~nd«:_ amor ao_ seu paiz. ~odavia quiz 
tre nós, gJiardadas as suas garantias, continuarâõ fixar a sua hab1taçao na Bahia; e por Isso foi á sua 
a vir, pois elles procurão o seu interesse, e o paiz o terra com generos, que levou dalli: e tendo-os ven
offerece-. Porém se elles souberem, que entre nós dido na cidade do Porto, que era a sua patria, 
se não g~ardão os direitos de propriedade individual reparti o dinheiro pelos seus parentes, forneceu a 
e real, que entre nós não valem as leis, e que tudo casa de seus pais, emfim preencheu aquellas obri
é arbítrio, de nada serviráõ estas 'leis de naturalisa..: gações, que julgava dever como bom filho; e fez 
ção, nem outras quaesquer. Quem pensa o contra- todos aquelles beneficios, que julgou devera fazer: 
rio; estã engan~do. e posso asseverar que meu pai ainda é lembrado 

E' preciso q!le nos não dirijamos por principias com saudade por aquella gentà. Foi homem muito 
apparentes~nein _por e~emplos de nações constitui- de bem, sim, senhores, muito de bem; fez todos os 
das com solidez. Nós amda estamos muito longe de beneficios que--pôde. 
competir com ellas. O nosso paiz é benefico pela Todavia declarou aos seus parentes que desejava 
nat~eza, porém é pre_ciso remover os obstaculos, estabelecer-se na Bahia, donde não deixaria de con
que 1mvedem o seu adiantamento. Para que a terra tinuar a beneficiai-os quanto pudesse; e assim sahio 
seja susceptível de cultura é preciso primeiro arran- da terra, onde nascera, despedindo-se para não tor
car os troncos arrogantes, que a occupão. nar a ella. Veio para a Bahia, trouxe fazendas, e 

Assim de':emos pratic~r a_ res-peito da civi~sação alli se estabeleceu. Fez construir navios seus: um 
·dos_ povos: e prcci~O primeuo hmpar a soc1edade delles perdeu-se, e era o navio, em que andou José 
:de 1mmensos paras1tas, que a devorão. Talvez com Const~ncio Barreto. Comprou além disso muitos 
esta lei se pretenda dar entrada a outros mais, que bens, e foi grande proprietario. Casou com minha 
longe de beneficiar, venhão prejudicar os verdadei- mãi, teve muitos filhos, (eu sou um delles) e com--
ros cidadãos brazileiros. · tudo isto nunca se -esqueceu da sua terra. 

Quanto ao prazo de dez annos, eu o julgo ainda Eu fui para Portugal, e lá me demorei alguns 10 
insufficiente. Oúvi dizer aqui que este tempo é bas- annos, e quando voltei á minha terra, meu pai ardia 
tante para transformar um estrangeiro em verda- na vontade de. tornar para o seu paiz: e estavajã 
deiro cidadão brazileiro, e fazel-o atfecto ao nosso velho I Na verdade na velhice resentimos os mesmos 

- systema. Assim será, mas eu não o creio. Eu queria desejos que em,rapazes. Elle não podia desejar vêl' 
que se estipulasse o prazo de 15 ou 20 annos. Ha seus pais, porque já erão mortos, nem os parentes 
manias, que só a morte póde curar: e o amor do do seu tempo, a quem tivesse amisade, porque tam-

'·paiz· natal entra nesta classe. Ha homens incuraveis bem já não e:ristião; nem os que lá bavião, precisa
neste genero ·de molestia: e por isso eu desejaria vão dos seus soccorros. E' verdade que não tinhão 
que nenhum fossE! naturalisado com menos de 20 muitos bens, mas possuião, com que pudessem 
annos de domicilio. Todavia não quero parecer ex- passar. -
cessivo: ficaremos com os 10 annos; porém seinpre Eu em Coimbra recebi alguns convites da parte 
com a clausula-de se preencherem todas as condi- delles, e gozei da estimação da terra: tinha paren
ções deste artigo. Sendo assim, voto-por elle. tes, que me não deshonravão. Portanto era só o 

0 SR. SouzA FRANÇA:-Eu convenho na redac:- amor da terra, que chamava a meu pai. Elle con
çã~; mas noto faltar nella 0 artigo addicional do servava sempre vistas de ir para lá, e continuamente 
Sr. Pires Ferreira apresentado na ultima sessão, contava muitas cousas d_ella, o que, a fallar a ver
para que fique excluído de obter carta de naturali- dade, a mim não fazia bom grado. Eu approvava os 
sação todo·o estrangeiro, que tiver pegado em armas d':ri!. contos, mas era de outra terra que eu me 
contra a nossa indep_endencia. Este artigo foi Elle achava a minha terra, ~Bahia, muito boa, 
apoiado, e deve passar.- e dizia.....,-meus campatriotas são ingratos: nós vi-

O SR. VAscoNém.Los:"""";"Não se tomou em consi- mos para aqui descalços: (Elle não tinha vindo as
deraÇão essa emenda, porque é um artigo addicio- sim, mas dizia isto em geral) a terra do. Brazil nos 
nal, que, a ser approvado, deverã ser collocado em recebe como nossa mãi; e nós sempre fallamos mal 
outro lugar, e não neste 1° artigo. Portan~o a com- della:-Porém reconhecendo tudo isto, desejava 
missão satisfez ao seu dever, e não deve ser arguida sempre voltar parà a sua patria, e não havia outro 
de falta. motivo mais, do que a inclinação natural, que nunca 

O SR. Sou7.A FRANÇA: :--Se a commissão teve em se lhe acabou. . · 
~ta tratar dessa emenda em outro lugar, retiro a · Sr. presidente, apezar. de um periodo de tantos 
minha palavra. . annos, nunca deixou de preferir a sua terra á dos 

O SR. FERREDU FRANÇA:- Levanto-me para me seus filhos! O amor do paiz natal não se apaga fa-
f oppôr . a este parecer da commissão. Eu não sei, cilmente: nunca esquecem as convj.vencias do lugar, 

Sr. presidente, que necessidade ha tão urgente de onde se passou ·a primeira idade; daquellas pessoas 
admittirmos os estrangeiros entre nós, e fazel-i>s com quem primeiro se viveu. Este apego faz muitas 
participantes de todos os nossos direitos. Aquijá .se vezes deixar mulher, e filhos, para voltar ao ~--ylo 
mostrou, e mnito bem, que nós -não precisamos da sua patria. Não se póde ser ingrato á terr!J., onde 
desta lei, para que os estrangeiros venlião povoar se teve o naicimento: ê impossível adoptar-se C?utra 
Q nosso paiz. com o afinco igual ao desapego, com que se deu:a a 
· Demais, senhores, esses homens da Europa · não primérra. _ 
são mataria apta para sentirem verdadeiro amôr a Por consequeilcia, Sr. presidente, creio CI?e mos
este paiz. Contarei nm ca..c:o acontecido na minha trando com este caso qne contei, aconteCido_ com 
propria família. -· • meu proprio pai, a impossibilidade_ de se verificar 

- 5 ' 
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esse amor, que suppõe o projecto, qlie um estran-. voto não fôr attendido nos negocias. publicas. Con
geiro póde vir a ter ao nosso paiz, tenho refutado vindo com esses· illustr~s preopina:ntes no facto e nó 

. todos os artigos do mesmo projecto. E' impossível, principio em geral que fazem a base dos seus argu

.senhores, é querer uma cousa que não póde ser~ mentos, dahi não tiro .as mesmas illações. Verdade 
, Ninguem vem para o nosso paiz pelo amor que lhe é que o Brazil ha mister povoar-se; porém, segundo 
tem : ninguem deixa a sua patria por odio ou des- já o mostrarão os discursos de varios membros desta 
prezo. O i.Iiteresse é que ha de chamar e conser.var camara, as cartas de_naturalisação Iião servem para 
entre nós os estranhos e o interesse é que os ha de chamar ao nosso solo estrangeiros uteis, isto é, os 
fazer desprezar a sua terra. . · _ que vêm ao mesmo tempo consumir e produzir, por 
- Eu contei a h~storia de meu pai e podera contar qu_anto esses, dando-se á industria agraria, commer
muitas outras qu.e qe proximo se colherão na mesma cial ou fabril, já pelo costume de cuidar quasi só no 
Bahia. Não nomeio as pessoas por decencia: porém augmento da sua riqueza; tem-em seu coracão mui 
portuguezes que ganharão ali muito dinheiro, que gasto, ou talvez apagado esse desejo de mando, que 
ali fizerão a sua fortuna, que tinhão mulher e filhos, aliás não me parece universal; ·e portanto, quando 
.for~ os primeiros a declarar odio á Bahia e ão Brazil, emigrem para o Brazil, vêm com o :fito em acéu
e a tomar armas contra nós e contra o· imperador,_ mular e não .em mandar; pelo que, ainda mesmo 
Nem mulher nem :filhos os prendem : vendem tudo não lhes sendo facil a naturalisação no nosso paiz, 
que têm e vãQ-se e.":lbora, logo que se lembrão da sempre hão de a elle concorrer, comtanto que llies 
terra. Portanto, é um impossível dar-se o que a pro- afian-::emos a liberdade de industria, e não os vio
.jecto suppõe: nós queremos bem até ás cousa·s más lentemos, seguindo o espírito da nossa constituicão. 
· da nossa terra. Isto é uma verdade. Alguns ha, porém, que buscão o Brazil para IÍelle 
- No outro 'dia conversando eu com o Sr. José Ce- exercerem empregos civis,ecclesiasticos e·l'nilítarés ;· 
sario de Miranda, sobre esta ma teria, pareceu-nos mas esses :não se sabendo dar a algum ramo de in
a ambos que esla lei era inteiramente desnecessaria: dustria, ou antes como bem advertio o Sr. Almeida 
que se algum estrangeiro quizesse ser natU:ta:lisado, .e Albuquerque, não vindo cã senão para consumir, 
requeresse ás camaras, propondo-as razões que para ainda que por lá se deixem ficar, não nos devem 
isso tivesse: e que se as camaras achassem jus~ causar nenhum sentimento, porque nós necessita
tifi.cado motivo para lhe concederem carta de natu- mos de productores e não de parasitas, que andem 
ralisação, lh'a darião pedindo ao imperador a sua ao cheiro desses empregos. _ 
sancÇão. Assim tudo iria...bem : de outra sorte acho- Outros senhores, levando muito ao longe o seu 
·que não deve ser. Além de muitas e boas razões, patriotismo, jã querem precaver a falta de terras, 
que aqui se derão na sessão passada, peco licença que têm de exp~rimentar os nossos descendentes; 
par(! recordar ·a que _ expendeu o 'Sr. Verg·ueiro, di- e temendo· que _9s estrangeiros se apoderem dos 
.zendo que este projecto envolve alguma injustiça, nossos campos, concluem que. se não deve fazer lei 
porque vai dispôr sem necessidade do patrimonio alguma sobre esta .mataria. A ser admissivel essa 
que pertenc~ aos nossos filhos. Por isso elle disse precauç.'i.o, os illustres deputados que assim o pre
que sem injustiça não se pó de conceder o que se tendem, concluem pouco, porque em tal caso seguir
pretende neste projecto, e com tanta franqueza._ se-hia o dever-se prohibk aos estrangeiros~ faclil
.Desta terra não se póde dar a nenhum estrangeiro dade de possuir no Brázil bens territoriaes; o que 
absolutamente pa·rte alguma. Por consequencia, a meu ver seria muito duro. D~mais-, os sustenta
quando algum estrangeiro queira ser naturalisado, dores desta opinião re"COnhecem que por meio das 
requeira ás camaras; e se ellas entenderem ·ser de naturalisações não se altrahe grande numero de 
justiça concederáõ a carta co in a sancção i~perial. estrangeiros; logo, como temem que por se passarem 
O que eu digo é que esta lei é desnecessaria : n'ão cartas concorrão ·tantos que influão na supposta 
precisamos della . Porém, quando me levantei não falta de terras para os brazileiros vindouros? Por 
Ioi para fallar contra a illustre commissão, mas tão outra parte, os nobres deputados, no meu juizo, la
só mente -para desencarregar a minha consciencia. borão n'um erro. quando assentão _que, dando-~e 
· O. Sn. Onoaico l\IENDES :-Depois da longa e bem agora_ t~rras a_ 6$trangeiros, veahão .a __ faltar .ás 
ordenada discussão que tem havido sobre a materia, geraço~s, que hao de proceder dos brap!enos e~-

, eu »:1e dispensaria de fallar·se não tivesse mandado t~ntes. · Por agora ha terras d_e sobeJO; daczy.1 a 
ã mesa al"'umas emendas que julgo aecessario mo- dous .ou tres seculos, quando menos, é que nao as 
tivar. o teremos : para -então os descendentes dos estran-

, Não houve . entre nós quem defendesse o pro- · geü;os que admittirmos, por tal modo estarão apa
jecto de lei, tal qual veio do senado ; · e é certa- rentados com. os n?ssos t qu~ raramente ·haverá 
mente insustentavel :· por elle. iamos abrir a porta pessoa em CUJaS V!"Ias nao. gtre ao mesmo tempo 
a. que os estrangeiros viessem empolgar uma con- u~ e outr~ sangue. Portanto, sempre as_ terras 
-srderavel parte dos empregos publicos e isto quando serao propnedad~ dos nossos netos, embora esses. 
ainda balanceião as cousas do Brasil e deve-se em netos fiquem mesclados com o sangue dos homens 
.consequencia temer que por via de taes pomens,_ de outros paize~ ~e comnosco se associare!D; o que 
. quasi sempre suspeitos, possão influir contra a nos~ a seguramente na o e um mal. = 
indep~ndencia e liberdade essas nações européas Considerando a questão por outra face, _digo que 
a~versas aos nossos governos da· .Ãplerica, embora não devemos deixar de fazer uma lei de naturalisa
disfarçadas . com a mascara da amizade. . - ção; porque, não a haven,do o governo entenderá 

Os ~rs. deputados que, não d~fendendo o projecto, que póde naturalisar a quem lhe approuver_, sem 
toda na só lli~ fazem pequenas mo~ificações, fundão- nenhumas condições, como até aqui o tem feito, 
se na necess1da de que tem o Brazil de ser povoado e dando -cargos puhlicos a estrangeiros, .. qt!e pela con
no amor do mando, natural ao coracão do homem ; stituicão ainda não podião ser tidos como cidadãos; 
concluindo que, se.quizermos ter popUlação devemos .e feiia a lei com toda a clar-eza o ministerio a 
~mpr.egar os estrangeiros; pois do contrario elles não ·este respeito não obraiã com tanto desaccordo, 
quereráõ facilmente habitar um p~ onde o seu ao menos assim o devemos esperar. . ·, ~ 
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Na eollisão de adoptar ou a emenda do Sr. Souza ~tpa só palavra, 'se pão ~ô~ã. ver•me obrigado, pa~a 

. França, ou o . parecer daquelles senhores, que mais declarar meu voto a emlttu algumas reflexões que 
se cbegão ao voto do senado, eu adoptaria a emenda; o manifestem tal qual elle é, · discorde na ve/dade 
porém, ·. ell!l p~rece-~e que re~tnnge em demasia do que ha pouco foi-me attribuido pelo illustre de
as naturalisaçoes. Atnda que seJa verdade que nós, putado o Sr. Ferreira França, á quem na conversa 
.segundo a simples _e · bella expre.ssão do Sr. Fer- que de passagem tivemos, e fói interrompida pela 
reira França, queremos bem ate ás cousas más ab(lrtura da sessão, não me coube diier quanto 
da nossa terra, e que um estrangeiroque adopte o sentia. A lei, Sr. presidente, de que tratamos é uma 
nofso paiz, como fica sempre com amor ao solo lei t·egulamentar, ainda que não da natureza da
em que nasc:m, é natural que antes pugne pelos quellas de que depende a constituirão para o seu 
interesses da patria que deixou do que pelos in- andamento, como são a da responsabilidade dos mi
teresses da patria adoptiva; com tudo, da genera- nistros de estado e dos mais empregados publlcos ; 
!idade exceptuão-se alguns homens privilegiados, a que deve marcar os casos em que terá lugar o 
que pondo de parte todas essas affeições, sabem uso e emprego da prop.riedade do cidadão, e dar 
guardar a sua promessa e guião-se unicamente pela as regras para determinar-se a prévia indemnisa
justiça; e sem sahir deste recinto eu poderia apontar ção: a que deve marcar tambem os casos em que 
exemplos se não receasse ferir a modestia de alguns o cidadão serâ obrigado a franquear a entrada em 
dos nossos companheiros. (Apoiado geralmente.) sua casa ; e como são finalmente muitas outras, 
· Homens do toque destes quero -que a lei deter- sem as quaes termos ou não termos constituição, 
mine que possão, logo·. que o requeirão, ser cidadãos vem a ser a mesma co usa. Outro tanto não se póde 
·brazileiros . sem outra condição que ·não seja a de dizer da lei que se discute, á qual dâ-se o nome de 
serem julgados pela assembléa geral como mere- regulamentar sómente, porque ella deve ser a norma 
cedores dessa honra. - por onde se regulará a naturalisação dos estran-

Acho conveniente que tambem se conceda carta geiros que a pretenderem ; seguindo-se daqui que 
·de naturalisação ao estrangeiro que, sendo casado sem inconveniente algum bem podia ser tratada 
com brazileira e possuindo um fundo de seis contos entre as ultimas cousas, q~e nos occupassem : no 
de réis para cima, tiver residido no imperio dez em tanto a c,onstituiçã~ . manda que .ella se faça, e 
·annos contínuos, depois de haver declarado perante tanto basta para que nao possamos d1zer que tal lei 
o competente corpo municipal que pretende a seu se não faça : nem sem incoherencia deixe-la-hemos 
teinpo ser cidadão brazíleiro. A longa prova, a -agora no esquecimento, -visto estar quasi ultimada 
m11lher e a fazenda, são bons fiadores do seu pro- a sua discussão. Nisto convém, ao que me parece, 
cedimento ; e o espaço marcado'é o sufficie~te para toda a camara ; ácerca, porém, do modo em que·a 
serenarem as cousas e acabarem-se os rece1os: lei deve ser concebida é que discordão muitos Srs. 
- Fóra desta hypothe~e e da que ha pouco figurei, deputados, porque tem querido uns que se estabe
que são as contidas nas minhas emendas, sou de leça tal difllculdade, que a-naturalisaçãó dos estran
parecer que nenhum estrangeiro se naturalise. Para geiros seja, se 11ào impossivel, ao menos difficilima; 
O · futuro talvez se possa diminuir o tempo da prova, outro.s, ainda mais oppostos á este ~ acto, que essa 
mas presente~ente acho perigoso fiar de pessoas mesma naturalisação difficilima possa verificar-se 
que não tenhão grai::t.dés razões de amar o nosso naquelles estrangeiros sómente que houverem feito 
paiz. _ . · serviços relevant~s á nação ; e outros emfim, que 

O Sr. Pires Ferreira, e não sei que outro . nobre. se adop~e tal meto termo, que nem se abra a porta 
deputado querem que nunca possão ser cidadãos indistinctamente a todos os que quizerem ser ··ci
brazileiros esses emigrados que se forão para fóra dadãos brazileiros,- nem se difficulte .sobremancira 
do- imperio depois de terem pegado em armas ou o passo aos que forem dignos disto. ,. 
escripto, ou obrado contra a independencia por , E qual, Sr. presidente, será destas a melhor opi
outro qualquer modo: eu me declaro altamente por nião 'l No exame em que vou entrar, emittire1 a 

·esta opinião. Senhores, o norte do Brazil foi todo que tenho adoptado. Os patronos da primeira, isto 
ensanguentado · por ·esses homens ferozes ;: ·e será é, os senhores que querem que esta lei seja tal, que 
justo que tendo elles odio á liberdade e ao npme quasi impossibilite -a naturalisacão de estrangeiros, 
hrazileiro, depois de haverem fugido do nosso ter- parece-me que arg~então assim -natll!alisar es
ritorio, por não quere~em adherir ao novo pacto trangeiros no Brazil, é fazer que sejão cidadãos bra
que iamos celebrar, sejão agora restituídos aos seus zileiros· aqueUes, que sem este meio não o podião 
antigos lugares, expulsando-se muitos dos defen- ser; mas isto é aggregar á familia brazUeira uma 
sores da patria, que merecidamente os havião sub- multiplicidade quasi infinita de partes heteroge
~~ituido 'l Peior é que isto com,summo escandalo neas, o qrie muito deve influir para a corrupç~o do · 
Ja vai acontecendo ,nas províncias do norte, sendo caracter nacional; logo convém fazer-se esta lei de 
tudo horrivelmente apoiado pelo ministerio. Nesta maneira que, pelo menos, seja difficílima a natura; 

· camara assentãO::Se os escôlhidos da nacão: não Iisação de que fallamos:-- querem portanto estes 
temo que seja rejeitada uma lembrança" tão util, _senhores tal difficuldade, para · conseguirem um 
approvada nos corações_ de todos os brazileiros. :•oem! q~e vem a.ser, ev~tar a ~01;rupção do caract~r 
. Em conclusão, a se não adoptar o que proponho, brazileuo, desvtando a m11ltlplicada- accumulaçao 
~tes estou pela restríc~o do Sr. Souza França de caracteres diversos. -
que· por ou_tro -parecer amplie as minhas duas hy- Mas, estes mesmos senhores, sustentando 'a sua 
potheses. 1 . . • . . opinião, têm dito, que não é necessaria a lei da 

O Sa. ~À lUBEIRo:-:-Sr. presidente,_pouco naturali~ação, PO.!r-não ~er ella o meio dt:_ ~ttrahir 
pare~-me que ' se. p. oderá ~er ~em ,o pe:x:tg.~ _de. ~tr_a!lgeuos ao noss.o paiZ; o q.u. a1, ~m razao:da. sua 
repeLir-se _alguma das . ·mUltas . cousas, que .. mUlto ,fertilidade, da ame1Udade ·. do··. seu chma, e das van
eruditameute aqui se tem expandido pelos illustres tagens «@e lhes offerece -pelo com~ercio e facil 
deputados, que já fallarão ·sobre esta . materia; exercício de todo o genero ·de mdustria, estará sem
ácerca da Vlar eu certamente_ não dissera mais pre cheio de . muitos estrangeiros, que para elle 
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concorrer-ao de todas as pal'tes do mundo conhe- ptando outra; por isso quereria que se exigisse a 
cido. · · maior idade como indispensavel, para considerar-se 

Se assim é, Sr. presidente, Jlerguntarei:' que im- valiosa a declaração, que ·o estrangeiro naturali
porta que a _ na~uralisação seJa diftlcilima, ou que sado tem de fazer solemnemente de sua preteocão 
esta lei .seja mui franca '1 Com aquella difficuldade á qualidade de cidadão brazileiro: e que a ma1or 
não se c()nsegue o-bem que se pretende, nem desta idade para este acto fosse a de 30 annos; no que 
franqueza resull.ará o mal que se teme. - . voú com o espírito da nossa legislação, quando exi-

Concltío portanto, que a opinião destes senhores ge esta mesma idade no juiz dos orphãos, por ser 
não é bem fundada. Assim julgo tambem da opi- este cargo ponderoso. 
nião de outros Srs. deputados, que ainda restrm- Neste sentido mandarei" uma emenda que servirá 
gero essa mesma naturalisação difficilima áquelles sómente para o principio da lei, concebida nestes 
estrangeiros sómente, que houverem feito serviços termos: {Leu a emenda.) Estes requisitos são os 
relevantes á nacão; e accresce, que tal opinião não que estão escriptos no projectos que.se discute,me
poderia as mais· das vezes verificar-se sem infraccão nos a maior idade, porque fica mencionada na 
da equidade e justiça universal, e nem sem_perigo emenda. · 
mesmo da sociedade. · · Emquanto ao mais, não approvo o artigo do pro._ 
. Da classe militar mais ordinariamente se poderáõ jecto que quer, que á concessão da carta pelo go
apresentar estrangeiros, que venhão fazer taes ser- ver~o, em consequenci\l de serviços relevantes, pre
vicos a este imperio, e entre nós poderáõ estar ceda o júizo da assembléa sobre a qualificação 
oútros, que sendo lavradores ou artistas babilissi- desses serviços; e is_to, Sr. presidente, porque com
mos, nos prestem se.rviços !l!Uito uteis: mas os-pri- petindo ao governo pela constituição dirigir as ne
meiros por uma umca acçao, filha talvez de mero gociacões políticas com as nações estrangeiras ; 
acaso, obterião a carta de naturalisação; aos outros fazer iralados de alliança offensiva e defensiva, de 
porém, ainda ·quando a pretendessem, depois de subsidio e commercio; declarar a guerra, fazer a 
muitos annos de residencia entre nós, e muitos paz, etc., etc., negocios todos de gravíssimas con- . 
annos de boa companhia e decididas provas de sequencias, não me parece necessaria, antes inca
amizade para comnosco, -aos outros, digo, no Brazil herente a intervenção da assembléa ácerca da nato
que muito necessita para seu engrandecimento, de ralisação dos estrangeiro,s ; havendo de ser conce
habitantes industriosos, ficaria o governo com as didas taes cartas pelo governo, á quem compete, 
mãos atadas para conceder um vinculo, com que na fórma da lei, que ha de regular este negocio. 
elles mais J!rocuravão l~g:ar-:-se ánó_s, só JlOrque ~eus Tenho exposto ·a minha opinião, e mandarei á 
&erviços. a1nda que utlltsstmos, nao erao Lambem, mesa a emenda, de que fallei. 
como os dos primeiros, considerados relevantes : a -
isto senhores, eu rogo, -que !\ttendão, isso será Tendo conclu ido este discurso, enviou á mesa a 
justlca 7 Será coherente e conforme com a equi- ·seguinte - · 

. dade·'t Estou que não; e bem póde acontecer, que · « EMENDA 
algum estrangeiro, habil intrigante, mas apto para 
prestar serviços relévantes, venha offere~er-se de 
proposito, com o fim sómente de naturahsar-se, e 
manejar cá de dentro com toda a commodidade, as 
intrigas d~ que viesse encarregado pelos gabinetes 
que o enviassem. . . _ 

Não quero com 1sto, senhores, que se nao aLten..;. 
dão os servicos releyantes; mas quero, que não 
sejão este:. exclusivamente o meio de conseguir-se 
entre n.ós a carta de naturalisação, que, segundo 
entend(), deve conceder-s~ á todos os . estrangeiros, 
que por sua pr~bid~de e industria forem dignos de 
ser nossos conctdadaos. · 

Agrada-me· portanto o parecer .~os ill:ustres·Sr~: 
deputados, que seguem aquelle me1o_ termo que Ja 
mencionei; ao destes . senhores uno tambem meu 
voto, porque me .parece, que aggregar- á família 
brazileira homens · probos e industriosos, é fa~er 
uoi dos maiores bens ao Brazil, enriquecendo este 
paiz nasçente d~ aoimos benefi~os, que por interesse 
proprio promovao o eng~andeCimento delle ! e ta~s 
devem de ser os estraogeuos, que se naturaltsarem, 

· porque na lei que fizermos, taes qualidades exi_gi
remos 11eUes para este fi.m,..que não_obterá a carta, 
serião aquello, que verdadeiramente fôr homem de 
bem. . . . · 

Esta é a minha opinião, c ainda que não conve-:.. 
nho em grande parte na alteração que esta lei tem 
sofTrido, não me opponho às con~ções que ahi .se 
exigem, como necessarias para conseguir-se a na
turalisacão; antes acho que devem passar, fazénd~ 
se-lhes ,-comtudo alguma pequena alteração: eu 
julgo, Sr~ presidente; de mqita ponderação o acto, 
pelo _qllal alguem se desliga de sua patria, ~do: 

· << Todo o estrangeiro, que tendo a idade de 30 
annos, declarar com solemne juramento perante a 
camara do districto da sua -residencia, que quer fa- . 
zero seu domicilio no Brazil, poderã, quatro annos 
depois desta declaração, obter carta de naturalisa- ' 
ção, reunindo algum dos seguintes requisitos.--:
Miranda Ribeiro.» 

Sendo lida pelo Sr. secretario Costa Aguiar, le
vantou-se dizendo 

O . Sa. VA.scoNCELLOS !-Eu desijára que s~ · ob
servasse o que foi resolvido já nesta camara, e é; 
que so~re artigos redigidos pelas commissões em 
consequencia de emendas d'aotes apoiadas, se não . 
admittão novas emendas, que não forem apoiadas · 
pela terça parte dos membros presentes./ . · · . 

O Sa. TEiXEIRA DE GoUVÊA:.....:....Por causa da ordem: 
creio que a camara não tomou essa deliberação em 
geral, mas que foi uma decisão particular para um 
dos artigos do prpjecto de lei sobJ:e a responsabili-~ 
dade. . ~c 
·· Ó Sa. VASCONCELLos:-:- Decidi <r-se . que depois 
que quaesquer ·artigos fossem novamente redigidos 
pelas commissões sobre emendas apoiadas, se não 
admittisse discussão sobre outras-emendas,· que não 
fossem apoiadas pela . terça parte da camara. _ 

Diz o illustre deputado, que esta deliberação fo~ · 
partiéular para o . projecto de lei da responsabili- -
dade. Eu estou certo que foi geral; e quando o não ·. 
fos5e, basta dar-se a mes!Da razão, para militar a 
mesma determinação. Portanto a ~menda proposta 
não pó de · entrar em discussão, sem ser apoiada pela 
terça parte da · camara. 
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, O Sa • .SoUZA. FRANÇA :-Segundo o que o illustre 
:deputado pretende, vem a commi.Ssão de-leis regu
iJamentares a tirar o direito que tem qualquer mem
!bro desta camara para -propôr as emendas que en
liender, sobre lhateria ain~.a _não v~n.cida_; porqp.e 
~as emendas que a comm1ssao red1g10 amda nao 

orão approvadas -pela camara, forão tão sómente 
apoiadas,. por isso estão sujeitas ás alterações, que 
se julgarem uteis, da mesma fórma que erão antes 
de serem rejligidds pela commissão; a qual nada 
mais fez do que organisal..;as e reduzil-as a melhor 
linguagem. 

Eu entendo que a commissão nenhuma autori
dade dã ãs emendas que redigio, nem lhes póde 
mudar a natureza: nem o nosso regimento deter
mina semelhante methodo. Portanto estou na per
suasão de ,que não é necessario que as . emendas, 
que se offerecem de novo, devão ser apoiadas pela 
terça, parte da camara. 

O Sa. LINo CoUTINHo:-Esta opinião parece-me 
extraordinaria. Pois a camara manda que a com
missão faça a redacção de certas emendas, para 
serem propostas ã votação e estas emendas assim 
redigidas, -hão de ser consideradas na mesma con
dição de outras quaesquer, que não tenhão esta es
pecie de approvação ou selecção da camara ! Então 
eu não entendo qual seja o motivo, por que hão de 
estas emendas passar pela commissão. Isto é fazer·· 
nos andar para traz quaes carangueijos. A camara 
encarrega a commissão deste trabalho: e o honrado 
membro diz que a commissão nenhuma autoridade 
dá a estas emendas ! Então, porque motivo se lhe 
commetteu esta organisaçãõ; esta redacção '1 

Demais, senhores, isto já está decidido e já se 
tem praticado com·a lei da responsabilidade. A ca
mara assim o resolveu : e o que resolve a camara 
não vale nada '1 Esta emenda .. está pois no caso das 
.vnt:ras qu" se propuzerão aos adigos da lei de res
ponsabilidade, redigidos pela m.:::·!!la Cilmmissão de 
leis regulamentares; e por- isso deve ser apoiada 
pela terça parte da camara,. para poder ser objecto 
ae debate. -

Ainda algumas reflexões se fizerão a respeito 
desta questão incidente; e _entrando em duvida, se 
a resolução tomada pela camara no dia 20 do mez 
proximo passado, sobre a proposta do ·sr. Paula e 
Souza, fôra geral para todos os . casos ou especial 
para o projecto de lei da responsabilidade, con
sultou o Sr. 1° secretario a acta respe<~tiva e por 
ella informou á ca!Dara, que a decisão fôra parti
cular para o projecto, qu~ então se achava e~ dis
cussão, e que por consequencia-não podia ser· ap
plicaf;}a a todos os caso_s em geral, sem uma nova 
declaração da camara. ·Pelo que propoz o Sr. pre
sidente 4 votação a moção do Sr. Vasconcellos e 
foi resplvido, que sempre que se mandassem á .com
missão emendas a um projecto, para serem por ella 
redigidas, só se poderião admittir novas emendas, 
se fossem apoiadas pela terça parte da camara. 

Então foi lida na mesa a emenda proposta pelo 
Sr. Miranda Ribeiro, porém não sendo apoiada se
gundo esta ultima resolução, não· entrou· em dis-
cussão. . . _ 

Progredio o debate e havendo opinado sobre a 
materi_a do artigo de novo redigido os'Srs. ·Baptista 
Pereira, Ferreira ·França, Vasconcellos, Paula e 
Sonza e Odorico Mendes,. de· cujos discursos nada b colherão os. tachigraphos, obteve a palavra- e Qrou r neste theor 

O SR.. SouzA F~NÇA:-Sr. presidente, já muito 
se tem expendido nesta camara sobre os principio~ 
em que deve ser fundada uma lei para regular a 
na:turalisacão. Segundo estes princípios e conforme 
as emendâs offerecidas· e apoiadas,. a commissão 
apresentóu este artigo novamente redigido, em que 
estabelece uma regra geral e excepções a esta re
gra; e segundo o que me parece, o parecer da com
missão não está fóra das vistas da camara. 

E' verdade, Sr. presidente, que esta ·lei, que se 
projecta, nada tem de necessaria, como jâ se tem 
demonstrado exuberantemente: eu sou d~sa opi
nião. Para quem vamos nós fazer esta lei '1 E' para 
o nosso paiz, ou é para utilidade das naçõ_es estra
ahas ? E' para nós : logo deve ser orgamsada se
gundo as nossas circumstancias. actuaes physicas, 
moraes e políticas. Talvez daqui a dez annos deverá 
ella ser alterada é formada sobre outras bases bem 
differentes, porque talvez tenhão mudado estas cir
cumstancias: porém hoje só podemos fazel-a se
gundo o estado das nossas relações .. internas nos 
permitte. 

Não é necessaria, e ainda menos urgente a for-
mação desta lei; eu accrescento que é impolitica e 
até perigosa; porém a constituição _determina q~e 
ella se faça, e deve portanto ser fmta. A consll
tuição deu ao poder executivo a faculdade de con
ceder essas cartas de naturalisação, segundo uma 
lei, que se deverá promulgar: logo ha de se pro
mulgar esta lei. Perguntou um illustre deputado, 
se nós nos achavamos em estado de fazer esta lei: 
a resposta é o que tenho acabado de dizer e repito: 
melhor era não entrar agora nesse trabalho; porém 
a constituição a dã como uma das leis regulamen
tares; apresenta-se-nos o projecto organisado na 
camara dos senadores : logo não nos podemos dis-
pensar desta tarefa. . 

-Sr. presidente, são lllQitiJ-- ~m fundadas as 
CQn~Jderações, que- a1guns senhores tê_m aventur!ido, 
suore oh i'Baultados, que P-Odem proVIr desta le1 em 
prejuízo da nossa nação. São taes as reflexões, que 
espontaneamente occorrem, que se não podem dis
simular. O Brazil, senhpres, acha-se em circum
stancias muito particulares, e bem melindrosas! .•• 
Em rigor esta lei nenh11ma utilidade vem trazer a'os 
brazileiros, mas estas considerações só poderáõ 
servir agora, para ·que se tomem as:cautellas, e se 
facão as restriccões, que a crise -actual exige na 
pÚblicação d11 semelhante lei. Eis a razão porque eu 
propuz na sessão passada a emenda, de se não ad
mittirem á natüralisação, senão os estrangeiros, 
que depois de- 10 annos de domicilio, mostrassem 
perante o corpo legislativo haver feito serviços im
portantes á nação. Eu chamarei novamente a atten
cão da camara a estas indispensaveis cautellas. 
• Falia-se de que precisamos de população, mas 
já por tantas vezes não se tem mostrado evidentis
simamente que não é por esta lei que havemos de 
ter incremento na nossa povoa~o ?"Senhores, nós 
precisamos de boas leis, de liberdade pratica, de 
execucão da constituicão, logo que se consiga·isto, 
temos· povoação de mais. E' preciso que o nosso 
systema constituci~nal_ seja ,real, e não :tperamente 
nominal, qu·e os c1dadaos, e os estrangeiros gozem 
da sua liberdade individual garantida pela consti
tuição, finalmente vivão tranquillõs, seguros, e fe
lizes,~ que tenhão uma plena confiançanogoverno. 
Eis o meio mais p9!}eroso • de convidarmos a todas 
as nacões do mundo a" Vir habitar, povoar, e cultivar 
o nosso ten,itorio, eis o titulo mais forte, que po-

6 
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"deremos a{lresentar-lhes para as . attrahirmos ao 
nosso grem10. 

Tenho-me explicado com franqueza. Não me oppo
nho á lei, passe embora, porém_passe com as res
triccões, que lembrei, e que já "foi redigida pela 
conimissão _. 

O SR.." Onol\tco 1\IENDES: - Eu penso igualmente 
como o illustre preopinante, e já tenho expandido 
quasi a mesma opinião. Comtudo reconheço que 
esta lei, se não é só por si bastante para augmentar 
a nossa população, comtudo tende a facilitar a 
emigraÇão dos estrangeiros para o nosso pniz. E' 
um novo estimulo, que os póde despertar, e ani
mal-os a deixar com desapego a sua patria . Eu sei que 
ha muitos estrangeiros, que estão a espera della 
para solicitarem cartas de naturalisação. Entretanto 
nem por isso· devemos deixar de ser cautellosos a 
respeito desta concessão, porque se ha alguns poucos 
que pretendem naturalisar-sc com animo de se in
teressar pela nossa sorte, é incomparavelmente 
maior o numero dos que já contão com os bons em
pregos da nação, e que em lugar de procurarem 
beneficia l-a, só têm em vistas fazer fortuna á custa 
do dinheiro dos povos, e da sua felicidade. 

Portanto não se póde dizer que a lei é ínutil abso
lutamente, eu a julgo muito necessaria por todas 
as razões, mas pede a razão, que seja dictada pela 
maior circumspecção, e com todas as clausulas sa-
lutares. · -

O Sr. VAscoNCELLOs: -Sl'. presidente, eu pouco 
tenho a accrescentar, já disse quanto •entendia a 
respeito desta lei. Não póde entrar jámais em du
vida, se devemos ou não fazer esta lei, é da nossa 
obrigação fazer todas as leis regulamentares, e a 
constituição marcou esta entre as que têm seme
lhante nome, portanto nada temos para metter este 

- iilcid.ên-ié-em~.qiiest'&ü: !!O!.!Y~ ~uem. avançasse, que 
desta lei nenhuma utilidade po<Thm. tirar os pov(l~ rfo 
Brazil. Esta idéa é nova na camàr-a;-a·o principio 
ningut>m ousou duvidar da sua utilidade; todos 
unanimemente se mostrarão convencidos de ser um 
meio proveitoso e necessario para augmento da po
puJacão, e civilisação do imperio. Uma cousa é pa
tentêar sem medida nem di!'cripção o-'ingre.sso a 
todos os estrangeiros, e a admissão ao fôro de ci
dadãos brazileiros, e outra cousa é convidai-os por 
este meio directo :para virem fazer causa commum 
comnosco aquelles, em que concorrerem as qua-

~ _lidades requeridas, para se poderem dizer verda-
deuos cidadãos brazileiros. . 

Eu accrescentarei, senhores, que todas as nações 
civilisadas e cultas têm leis de naturalisação, e 
que todos os politicos as propoem como uma medida 
de -muita utilidade. A differeoça, que se nota entre 
ellas, ·'é a que eu já ponderei nesta casa. Umas são 
mais francas, e outras mais mesquinhas a respeito 
da admissão dos estrangeiros> e_ todas para assim 
obrarem, attendem . ãs suas circumstancias par
ticulares. Eis as bazes dos meus argumentos. A lei 
é necessaria, porque a constituição a manda fazer, 
é util, porque contribue para o augmento da po
voação, deve'porérn ser feita com sabedoria, porque 
as circumstancias do nosso paiz não permittem 
franqueza, e nímia liberdade na concessão do ti-
tulo ôe cidadão brazileiro. · 

Estas mesmas forão as vistas da commissão, 
quando redigio as emendas apoiadas pela cam_ ·ara. 
A commissão reduzio estas emendas a um novo ar
tigo, que realmente vem a perfazer o projecto in-

teiro. Nelle : estabelece-se a regra geral, e impre- i 
terivel, pela qual o govemó póde conceder cartas de · 
naturalisação. Por elle todo o estrangeiro de maior 
idade, que tendo feito explícita declaração de per
manecer no imperio, contar depois de~ta- declaracão 
10 anno·s de.domicilio continuo, sendo-solteiro,"ou 
'7, sendo casado com mulher brazileira, póde obter 
carta de naturalisacão, provando boa cooducta .. Esta 
é regra universal, ê impreterível. Se porém occor
rerem razões para modificar esta dete.-minacão o 
corpo legislativo providenciará, dispensandô na 
lei. Eis aqui a que se reduzem todas as emendas 
propostas nesta camara. 

Julgou comtudo a commissão que não deveria 
metter em linha de conta os bens, ou industria do 
estrangeiro, porque está entendido, que todo o es
trangeiro, que residir no Brazil, ha de ter mais ou 
menos, com que súbsistir. S~ elle é homem de boa 
conducta; se é casado, se tem estado sempre com 
nosco, e quer ser nosso concidadão, de nada póde 
servir a consideração de ter muitos ou poucos bens, 
ter est~ ou aquelle ·modo de vida, etc. Demais, 
Sr. presidente, póde um estrangeiro muito rico 
perder toda a sua fortuna no decimo anno do seu 
domicilio entre nós, e não seria uma injustiça de
negar-se-lhe o rôro de cidadão, que um anuo antes 
lhe poderia ter sido conferido ? E se depois de na
turahsadó viesse qualquer a perder todos os seus 
bens, de que serviria essa cautella da lei? Aqui está 
a razão porque a commissão ommittio essa clau
sula. 

Quanto á emenda do Sr. Souza Fran~a, a eom
missão procurou modificai-a para pôr a sua dou
trina em harmonia com os preceitos constitucionaes. 
Ora a emenda do illustre deputado vem a privar o 
poder executivo do direito, que a constituição lhe dá 
para passar as cartas de naturalisação, pois por 
ella só a asscmbléa fica com esse poder. Se aquella 
emenda passasse t~! qual, vinha 1·ealmente a tor;.· 
n<u-:-~~·utillâ ' a let; -e nesse caso melhor seria rejeitar 
o projecto in limine. Eu ainda avanço mais e digo 
que a emimda, sem a modificação, que lbe fez a 
commissão, é anti-constitucionaL Portanto não vejo 
motivo para que se não approve a redacção do ar-
tigo. . · -

O Sa. BAPTISTA PEnEIRA:- O illustre preopi
nante prevenio em grande parte as minhas idéas, 
e por isso pouco mais poderei avançar ao que se 
acabou de expender, e ao que já tenho :ponderado 
para manifestar a minha opinião a resp~1to da ma
teria. Não me posso todavia dispensar de aventurar
ainda algumas reflexões sobre certas proposições, 
que _se tem enunciado, e com as quaes eu me.não 
posso accommodar. 

Eu estou intimamente persuadido de que, ha
vendo summa necessidade de . braços para o pro
gresso da nossa industria, deveremos empregar 
todos os esforços, ainda com algum sacrificio, para 
augmentarmos a população do nosso paiz. As nossas 
fabricas, a nossa ·agricultura, a navegação, toda a 
nossa industria, em uma palavra, não se podem_ pôr 
em acção sem grandes forças yisto que não temo!', 
nem tão _cedo teremos as macbmas, que tanto faci
litão o trabalho, o nosso paiz emfim é todo novo; é 
preciso abrir estradas~ . tornar navegaveis muitos 
rios, . etc., e isto não se faz sem muitos braços~ 
. Além disto nósotemos centenas e eenten •,, 

legoas de p~,iz inculto, e não serã necessario · 
estrangeiros- venhão ajudar-nos · nas, nossas 
prezas, e · ter parte nos interesses ~ue proviE 
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Que resultados não deve esperar a nação destes tra- q!le a · população no nosso paiz é necessaria, é in
balhos .? . Os melhores, todos os recursos, de que· dts.Pensavel para o seu melhoramento, e por isso 
precisa. _ . . . . qutzera promovei-a por este méio, além de muitos 

Ora não · me· sao desconhecidos os .metos ordma- ~utros, que se offerecem a um governo sabio · e 
rios de augmentar . a povoação; é uma verdade co- providente. Quizera que o Brazil fosse a patria da 'u
nhecída, que as medidas que ~e tomarem_para ~e ·herdade,_ e por assim· me explicar a hospedaria de 
multiplicarem os casamentos. facllttar a subststencta todo o mundo, que todos os estrangeiros de qualquer 
dos povos, segurar a sua liberdade, os seus direitos, paiz podessem para aqui vir, e gozar entre nós de 
a sua propriedade, etc., são todas proprias, e ten- toda a segurança, de· todas as garantias, de toda a 
dentes a promover a procreação, e por consequen- felicidade, mas que se não concedesse o fôro de ci
cia augmentar os braços, mas todos sabem quanto dadão, senão com as · cautellas, qqe tenho apontado, 
custa formar . um homem até que elle seja utíl, e por me parecere1n da primeira necessidade nas cir- . 
sirva ã nacão. Estas providencias são infalliveis cumstancias em que nos achamos. Para o futuro 
nos seus effêitos. e devem ser tomadas com a maior seremo~ mais francos, por ora não convém tanta 
urgencia, mas os seus resultados levão tempo, e generosidade. Tenho explicado o meu voto. 
não são _tão ~apidos como _no_s póde afiançar }!ma O SR. CosTA AGUIAR:- Sr. presidP.nte, não 
boa proVtden~ta para a ad~tssao dos es_tr~ngetros. tendo tido o prazer de ouvir a maior parte 'lia dis-

Port~~:nto .nao. posso c~nvu na propos1çao de _que cussão da sessão antecedente, porque fui forçailo a 
esta le1 é mutil ao B~az1~, 31ntes estou con v~nctdo! retirar:-me por incommodado, eu tencionava não 
segu~do os meus. pnnmp10s, de que ella na o só e fallar sobre o projecto em questão. para me não 
pr?ve1t~sa; ma_s . ~n~~ urgente, e est!l é, e sempre expôi a repetir alguma idéa, que já houvesse sido 
I01 a mmha _opmtao, Ja por vezes mamfestada nest~ enunciada: havendo porém hoje assignado a nova 
augusto reClnto. Sust.en~o porém, e s~ste~tare1 redacção, apresentada pela commissão das leis re
sem~re qu~ esta admtssao ao fôro de mdadao do gulamentares, deste 1° artigo da lei da naturalisa
~raztl se nao deve fazer sem as ?laus~las necessa- ção, eu devo explanar minhas idéas, muito prin
rias de sorte que pot: esta providenCia venhamos cipalmente ouvindo nesta camara elogios talvez 
realrl!ent: alucraz:., e nao a :peder. Conceda-se a na- excessivos dos povos antigos, quanto ao modo, por 
turahsa~ao,masna?dam~neua, p~r _quesepretcnde que elles encaravão esta questão da naturalisação. 
no P!OJecto em d1scuss~o. Admlttao-se ao. nosso Não foi, Sr. presidente, a consideração dos povos 
grem10 homens, que venhao honrar~ nosso pa1z, q~e antigos, nem mesmo a dos povos modernos, o que 
se votem â nos~a causa, ~u~ se destmem de coraçao me forçou a assignar esta nova redacção. Reconhe
a s.et: ver.daderros braz~leuos, home.ns que nos cendo a celebridade dos povos antigos, justamente 
qu~uao aJudar! e se res1gne~ a !!on~ver n~ nossa merecida pelos seus progressos nas letras, nas artes 
soCiedade, e nao homens CUJO m~mt~ ~ VIr des- e em muitas scienciàs, julgo por outro lado que 
fructar ·o que hade ~om na~ nossas mstltuições, ho- pouca utilidade podemos tirar das suas instit~ições 
mens, que nos venha o atraiçoar, e perverter o nosso políticas e economicas. Talvez esta idéa pareca á 
systema. . primeira vista um pouco estranha, mas ella é apÓia-

Estes são os fundamentos das emendas, que da por illustres escriptores, a cuja maneira de pen-
propuz ao prõjecto vindo do senado. Eis a razão sar eu de boa~ ente accedo. . . . 
porque eu me declaro pelos 10 annos de residencia, A escravídão de uma grande parte da especie hu
e reprovo como insufficiente o prazo de 4 annos, mana, a dependencia absoluta . dos filhos de fami
pois neste pouco tempo não podemos conhecer das lia; - a confusão das funcções civis e militares, os 
qualidades moraes de um estrangeiro. Por seme...: . despojos dos vencidos, e os tributos·dos povos sub
lhante motivo approvo a alteração que se fez sobre jogados, principal e quasi unica fonte da riqueza 
a idade do naturalisado. O acto da naturalisacão é geral daquelle tempo, a renda publica copsagrada 
um verdadeiro contracto, que se não póde celébrar á subsistencia e aos prazeres das classes laboriosas; 
sem a idade legitima de 25 annos~ Tambem con- todas estas causas de-ociosidade, e de miseria não 
cordo, em que se conceda a carta ao estrangeiro nos dão uma idéa vantajos~ dos progressos dos po
casado com mulher brazileira, mas exijo que desse vos antigos nas sciencias políticas e economicas; 
consorcio existão filhos nascidos aqui. as razões já e não podem ser de utilidade alguma a povos, que 
expendi largamente, e agora addiciono uma re- como nós tirão suas riquezas do trabalho, da indus
flexão nascida da pratica; que diariamente obser- tria7 e do commercio ; e que forinão a sua renda pu
vamos. Sr. presidente, muitos inglezes casados blica da renda geral, e fundão à: força da associação 
aqui mandão as suas mulheres em estado de gra- civil sobre a força individual. 
videz para a Inglaterra, só para que os seus filhos Cumpre além dis.to observãr, que é quasi impossi
tenhão lá o nascimento, e não percão os seus di- vel comparar os seculos passados com o presente ; 

. reitos. Istq vemos todo os dias. Ora não poderáõ porque na sua comparação o philosopho não é sem
. os estrangeiros casados com brazileiras praticar o pre livre de paixões. Todos os seculos, Sr. presí
mesmo, ou procurar por outro qualquer modo il- dente, tem tido suas v_irtudes, e seus vícios, inhe- . 
ludír ·esta lei, e as do ·seu paiz? E não será muito rentes ao seu systema social; e.nós por via de regra 
conveniente a clausula, ' que eu indico de terem .nos levamos á exageração das virtudes, que louva-
1ilhos nascidos entre nós? · . mos, e' á dos vícios que detestamos. Todavia · ~ 
• Quanto ao ultimo par.a_grapho eu concordo com o. tambem innegavel; que os. antigo2 se conservavão 
parecer da commissão. Na verdade um estrangeiro entre si como em um estado de hostilidade perma
distincto pelas suas luzes extraordinarias, ou por nente : sem communicacões . elles se consideravão 
servicos de alta importaneia feitos á nacão, está nas como inimigos; a guerra não. ·acabava jâmais }lor 
círcuinstancias_ de ser attendido, dispensando-se uma paz fundada sobre a balança e a garantia de 
ria lei; porque este estrangeiro' não está na razão dil'eitos e de interesses reçipro~os.~ 
dos mais. . · . . A sujeição do vencido, o despojo de suas rique-

Recapitlllando, digo,,queeu estouconvencido, de zas, a conquista do seu territorio, erão as condições 
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ordinarias da paz, e os unicos meios de a conseguir 
e firmar. Esses atheriienses, esses romanos, de que 
tanto se ·elogia a moderação, não fi.zerão senão 
muito' ligeiras modificações a semelhantes excessos. 
Se. os romanos concedião ás cidades do Lacio os 
direitos de cidade : se elles recebião em sua allian
ca _outras cidades da Italia, é porque achavão na· 
sua união, e alliança os meios de augmentar as 
suas forças militares, e de attrahir á si os povos 
vizinhos, que podião inquietai-os, emquanto leva
vão ao longe as suas armas. 

Deixemos pois os povos antigos, e lancemos um 
golpe de vista sobre _os modernos. Felizmente o 
systema social hoje das nações civilisadas compõe
se de outros elementos, e se regula por outros 
princípios ; os povos reconhecem sua independencia 
mutua, e. ainda que a não respeitão sempre, com
tudo os seus ataques despertão a attenção geral, e 
muitas vezes ex~itão reclamações efficazes da parte 
de outras potencms. 

Quãsi todos os estados, Sr. presidente, conce
dem aos estrangeiros a mesma protecção, que aos 
indígenas :. mas cumpre confessar, que este aco
lhimento não é uma protecção de interesse, offere
cida pela generosidade. Ella offerece a todos os 
povos uma fonte de riqueza, que lpes importa con
servar e cultivar. 

Apezar disto porém elles têm sido muito restri
ctos quanto á concessão da naturalisação, e ainda 
muito mais quanto ao gozo dos direitos políticos. 
Escuso repetir a maneira circumspecta, com que a 
este -respeito se portarão os Estados-Unidos, logo 
depois da-~ua independencia, e consideração, que á 
este respetto ha na Inglaterra e em outros estados. 
E será por ventura pelas mesmas razões que deve
mos proceder ? 

Não, Sr. pr~sidente, não ê por est~s princípios 
que eu assignei a redaccão da commissão, é sim 
pelas circumstancias pecullares do Brazil, (apoiado) 
e pelas razões tiradas destas mesmas circumstan
cias. Todos nós sabemos, qual é a falta de popu
lacão do imperio, e quanto devemos promovei-a ; 
esie principio porém não nos deve só servir de esti
mulo para concedermos sem consideração o direito 
de naturalisacão ; ao contrario devemos attender 
ás nossas circumstancias, e procurar, quanto em 
nós cabe, tirar todo o proveito, e ipteresse do nosso 
fertil solo e variadas producções. 

A facilidade dos meios de subsistencia, a doçura 
do clima do Brazil, e mais que tudo, a inviolabili
dade . dos direitos civis e politicos dos cidadãos, fa
rão afluir ao imperio uma quantidade immensa de 
estrangeiros; que achando verificadas suas espe
rancas com inteira e cumprida observancia ã con
stitÜição, e ás leis, não duvidaráõ de certo entrar 
para o gremio de uma nação, que tantas vantagens 
lhes offerece. 

A commissão portanto, havendo considerado to
das _as razões, que expandidas ficão, marcou neste 
art. lo quaes os requisitos, que julgou necessa
rios para um estrangeiro obter a carta de naturali
sacão, e o maxtmo do tempo, combinando deste 
módo o interesse e dignidade nacional. Attendendo 
porém á necessidade de promover entre nós os 
cásamentos, fez a excepção para com aquelles dos 
estrangeiros, que contrahissem . matrimonio com 

. mulheres brazil_eiras ; e nisto não podemos ser 
taxados de haver concedido muito, antes talvez de
vassemos conceder mais, no que eu de boa vontade 
concordaria. 

Avançou-se aqui a.· idéa, de que os estrangeiros, 
apenas possuião alguma cousa, ou augmentavão os 
seus fundos, anhelavão logo por voltar ao seu paiz 
natal; adiantou-se ainda mais este principio appli
cando-o aos nossos concidadãos nascidos em Por
tugal, etc. 

Sejamos justos, Sr. presidente, exemplos par
ticulares nada provão, e é de certo mui manco 
argumento aquelle, com que de factos particularís
simos se pretende concluir para factos geraes. Além 
de que póde o illustre preopinante, que isto affir
mou, ignorar que se alguns, mui poucos em nu
mero voltarão, milhares de milhares ficão entre nós 
e jámais voltaráõ? Creio que ninguam o duvidará. 
Quanto ao outro argumento, de que os estrangei
ros mandão seus filhos para se educarem fóra, e 
até segundo avançou outro honrado membro, 
suas mulheres, para darem á luz seus filhos fóra do 
imperio ; applico, Sr. presidente, a mesma res
posta, e accrescento que ou elles são cidadãos bra
zileiros, ou não são, e nem -eretendem sel-o : e em 
qualquer dos casos não VeJO nem o que perdemos 
neste proceder, nem a menor razão, para q~e não 
conce~amos o direito de naturalisação áquelles, que 
o pedtrem. _ 

Quanto mais, Sr. presidente, que isto procede da 
falta de meios de educacão, e de boas escolas e ly
cêos ; todos nós sabemôs, quanto custa no Brazil a 
educacão de nossos filhos, e quanto ella é dispen
diosa ãqui mesmo nesta capital. Quando as luzes se 
espalharem por todo o imperio, quando houver boas 
escolas e academias, outra cousa acontecerá e nin
guem quererá então despender sem necessidade 
aquillo, que puder economisar. Escuso demorar
me em provar a necessidade da outra excepção para 
com os estrangeiros, que prestarem serviços rele
vantissimos: esta excepção tem_ sido apoiada por 
muitos illustres inembros, que me precederão, e eu 
não desejo repetir o mesmo. 
. Taes são pois as razões, porque me decidi á assi-:
gnar a nova redaccão deste art. 1 o, e taes os princí
pios em que me fundei ; e por isso voto que passe 
o artigo, como está redigido. 

Julgada a materia bastantemente discutida, e 
feita algumas leves observações so_bre a maneira; 
porque devia -ser proposta á votação foi approvado 
o art. 1 o redigido pela commissão tal qual se 
achava. -
= Declarou então ó,Sr. preridente, que devià e~
trar em discussão o artigo adicional, proposto p_~lo 
Sr. Pires Ferreira na sessão precedente; e logo o 
Sr. secretario Costa Aguiar o leu, concebido nestes 
termos: 

« Artigo adicional 

« Fica excluído de obter carta de naturalisacão 
todo o estrangeiro, que de qualquer fórma se tenha 
opposto ã independencia do imperio do. Brazil . ..::... 
Pires Ferreira. » . 

Rompeu a discussão por este modo 
O . SR. ALMEiDA. E ALBUQUERQUE:.--- Sr. llresi

dente, eu não posso approvar este artigo addic10nal, 
porque me par~CI:l inteiramente desnecessario. A 
constituição diz ••• {Leu o n. 4 do art. 6° da con
stituição.) Ora se já são excluídos por este paragra
pho da constituição aquelles estrangeiros, que não 
adherirão tacita ou expressamente á independencia 
do imperio, para que declarai-o ainda mais por esta 
lei ? A . constituição tem já feito esta distincção : 
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logo é escusada nova declaração. Portanto_ não 
admitto este artigo addicional; 

O SR. BAPTISTA PsnRIRA :-O illustrc ,deputado, 
que acabou de fallar, declara-,-se contra este artigo 
additivo, porque diz que a constituição já tem ex
cluído os estrangeiros, que se oppuzerão á nossa 
independ«?ncia; e para ·isso funda~e nó ~ 4° do 
art. 6o da constituição, que diz, que são cidadãos 
brazileiros os portuguezes, que adherirão ã causa 
do Brazil expressa ou tacitamente. 

Daqui deduz o nobre deputado pelo sentido con
trari() que todos os estrangeiros, que à ella se oppu
zerão não podem ser naluralisados. Mas eu não sei 
como se póde concluir por tal maneira. Nós agora 
não tratamos daquelles que slo, oti devem ser con
siderados cidadãos brazileiros: fazemos uma lei 
para naturalisar estrangeiros ••. (Apoiado.) 

Ha m11ita differenca. A constituicão não disse, 
que aquelles, que não· adherirão á nossa causa, não 
podessem ser naturalisados cidadãos brazileiros. Se 
assim se tivesse explicado, eu me conformaria 
com a opinião do honrado membro : porém o para
grapho que elle traz por fundamento sôa doutrina 
muito diversa. 'Portanto eu -julgo o artigo muito 
util, e indispensavel. -

havião em Portugal portuguezes filhos do BraziL 
Que fez pois a constituição a respeito de uns e de 
on.tr?~? llcclarou. que os portugnezes. que aqui 
existiao, e os brazlleiros,-que se achavão em Portu
gal erão cidadãos braziletros, no caso do concorre
l'em nelles -certas circumstancias, que expressa
mente apontou. 
. I~to é o que fe~ a constituição, que no lugar 
mdtcado nada chsse dos estrangeiro~, que se 
quizessem naturalisar. Agora porém trata~e de 
uma especie muito di,-ersa ; discute-se sobre o 
modo, como quaesquet· estrangeiros pódem vir 
a ser cidadãos do Brazil, e sobre isto é quo recahc 
a emenda ádditiva do Sr. Pires Ferreira. Nella se 
declara que nenhum portuguez, ou outro qualquer 
estrangeiro possa ter o titulo de brazileiro; se por · 
alguma maneira se oppoz ã nossa emancipação. Eu · 
sou da mesma opinião, c julgo muito necessaria 
esta addição. Um homem, que se oppoz á causa do 
Rrazil, e que empregou meios, para .que ella não 
fosse avante, entrar para o nosso grcmio, vir gozar 
de direitos iguaes aos nossos naquelle paiz e pelas 
mesmas instituições, a que se mostrou contrario I!. .. 
fsso ·não. Embora tenha 20, 30, Ott.40 annos de 
residencia, embora tnoha as qualidades mais 
prestantes. Eu a pprovo portanto o artigo addicional, 
e o julgo muito. necessario. 

Veio então á mesa, e f o i lida pelo Sr. 1 o secre
tario esta 

« E!IIENDA 

O Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE : -O que é que 
produz a naturalisação 'l Faz que um estrangeiro 
venha a ser cidadão do Brazil. Ora se não póde ser 
cidadão brazileiro aquellP., que não adherio á causa 
do Brazil, como poderá ser recebido no seu numero 
o estrangeiro, que não só não adherio, mas oppoz-se 
a esta cau~a 'l E será este argumento inexacto, como cc Não poderá nunca obter c~rta de naturalisação 
pretende o honrado preopinant~ 'l E não é a con- todo aquelle, que se oppoz a fórma de go\'erno 
stituição, que faz esta mesma distinccão 'l Sem e- actual, pegando em nrmas, escrevendo,. ou por 
lhante artigo é redundante nesta lei. • outr~ qualque~· fórma ob~ando contra a mdepen-

0 governo ao fazer passar as cartas de naturalisa· ·dencw.-O,!ionco. )l-Apoiada. 
ção, deve exigir uma justificacão da conducta dos Foi igualmente lida, e apoiada, achando-se já 
estrangeiros; e entre outros ârtigos, dever-se-ha . antes sobre a mesa esta. outra 
inquirir da sua adhesão. Or_a se se mostrar, que o 
estrangeiro se oppoz por qualquer f<}rma ao nosso 
systema, como se poderá concluir, que elle é adhe
rente â nossa causa 'l Não se diga pois que este ar
tigo é necessario; pois .a sua materia eslá muito 
bem subentendida · no paragrapho da constituicão, 
que eu citei. • 

O SR. 0J)ORICO 1\IENDES : - E' bem verdade, qÚe 
a doutrina deste artigo está muito claramente coin
prehendida na constituição : mas o caso é que os 
portuguezcs, que não só ,não adherirão, mas até se OJ?
puzerão com armas nas mãos á nossa independencta 
e ao imperador, e depois se ,virão na necessidade 
de emigrar, vão voltando, e vão sendo empregados 
nos lugares publicos, depois de terem morto os nos
sos concidadãos na Bahia, em_ Pernambuco, no 1\la-
ranhão e Pará. · · 

A_ C?nstituição não os admitte, . mas elles são 
admtttldos, ao passo que os nossos nmãos são pri
vados dos empregos, que lhes forão conferidos em. 
consequenci~ da trai~ão daquelle~ emigrados 1 •••• 
Portanto eu Julgo mmto necessarm esta · declaração 
do artigo: embora não seja observada. Da nossa 
part~ está pr.evenir os pretextos, ~om que se podem 
llludtr as lets. Eu adopto o artlgo2 mas quereria 
fazer-lhe uma emenda ••• Eu passo Já a escrevel-a 
e a enviarei á mesa. · 

O SR. TEIXEIRA DE Gouvh.:.- Sr. presidente,. os 
brazileiros com os portuguezes fazião uma unica 
nação ; mas separamo-nos, e assim como nós tinha
mos aqui ' portuguezes filhos de PorLugaJ, tambem 

<C EUENDA 

(( Que se- accrescente á - lndependencia ____: as 
palavras-actual fórma do governo do Brazil-ou 
-governo monarchico representativo. -Paula e 
Souza-. >> 

Entrando ambas em discussão, discorreu por 
estes termos · 

O Sn ... VAscoxcELLOs :-Sr. presidente, esta lei 
não é feita para os portuguezes em particular, mas · 
para todos os estrangeiros em geral. Os portuguezes 
e brazileiros, qne se declarárão contra a indepen
deucia do Brazil, não têm direito algum ao foro de 
cidadão brazileiro, porque o artigo da constituição 
é .bem claro, c expresso. Nós agora tratamos da 
naturalisacão, que é objecto muito diverso. Ha uma 
grande diffl~rença •entre o 'portuguez, que não 
adherio á nossa causa, e o estrangeiro, qtiepretende 
a nat·ualisacão. Portanto eu approvo o artigo com 
a emenda lo. Si:. Paula e Souza, pcis n'ella se 
comprehende a do· Sr. Odorico :Mendes. _. _ 

Disse este illustre deputado que estão chegando
esse~ emigrados inimigos _õa nossa independencia e 
do nosso· systema, e que v ao sendo empregados. Se o 
nobre deputado snbe disso, diga que os ministros de 
estado têm commettido esses crimes, -mas não 
confunda essa hypothese coma de que tratamos, que 
é realmente muito distincta. Aponte os factos; que a 
serem verdadeiros, são na verdade dignos da maior 
censura, e de providentes medidas : a camara 
tomará o conhecimento_ devido, e proverã, como 

7 
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entender justo; Se se tem praticado semelhantes 
factos, é mister prm·idencia: tal procedimento é 
um dos maior~s ~t~entados contra a nl!ção, c contra 
a nossa conslltmçao. 

O Sn. ÜDORICO l\IE:sDEs :-Quando seja occasião 
cu os apontarei. Eu não denu11~io factos;. que não 
possa provar, nem tenho jámais medo de fallar, 
quaudo se trata do bem dos meus verdadeiros 
concidadãos. 

O Sn. PAULA E SouzA :-Eu supponho, que_ se não 
devem. passar cart_as de naturalisação, nem no 
presente, nem para o futuro a qualquer estran
geiro, que se tiver opposto directa, ou ainda 
indirectamcnte, á actual fórma do governo. E' 
' 'erdade que do espírito da constituição deduz-se 
C\'identcmonte esta doutrina, porém n~m :por isso 
se póde dizer que é inutil este artigo. Nós não 
podemos ignoral' os pretextos, de que muitas vezes 
se sen'ern cs executores das leis, ainda as mais 
expressas, só para ns tornarillusorias. 

Não s~rá para admirar, que appareção entre nós 
estrange1ros com o fim de mudar, ou ao menos 
minar a actual fórma de governo. ( Apoiado). 
A nossa independencia já: não póde soffrer os 
assaltos, a que está exposto o nosso systema de 
governo, c por isso nunca se poderáõ dizer 
bastantes as medidas que se tomarem contra 
as tentativas dos inimigos da constituição. Por isso 
cu julguei muito- ~ pwposito ~ emenda additiva, 
que olfereci. Estas mesmas razões provào a neces
sidade do artigo addicional a rcspejto do qual nada 
mais accl'cscentarei ·ao que já se tem sabiamente 
expendido. . 
- Tendó cessado a discussão, por determinação da 

camara, pôz o Sr. presidente a materia á votação. 
Propoz primeiramente o artigo addicional, o qual 
passou, salvas as emendas ; offereccu depois a 
emenda do Sr. Paula e So~lZa, que foi approvada, 
julgando-se comprehendida n'ella a do Sr. Odorico 
l\lendes. 

Quando o Sr. presidente convidava a camara 
para entrar na discussão do 2• artigo do projecto de 
lei sobre a naturalisação, soá1·ão as duas horas, e 
por isso adiou a materia : e logo o Sr. secretario 
Costa Aguiar deu parte de sé achar sobre a mesa 
um requerimento de Francisco de Paula Gonçalves 
o qual ioi ~emettido á commissão de petições, e 
leu os segumtes 

__ 9~:nuo_~ 

« Ilhn. e Exrn. Si:~~ -::::-sãii~razendo aos quesitos 
constantes da tabella, que acompanhou o officio 
expedido por esta secretaria, em data de 22 do 
mez proximo findo, passo ás lllãos de V. Ex., para 
fazer presente á camara dos deputados, os docu
mentos inclusos. 

« Pelos de numero 1 até 4 se reconhecerá o 
estado actual da armada nacional e imperial em 
numero de vasos, e respectivos empregados de 
todas as classes. Pelos de 5 e 6 igualmente se virá 
no conhecimento dos arsenaes, estaleiros ( e ainda 
c(irtcs de -madeiras publicas ) que ha nesta, e nas 
outras províncias doimperio (declarando-::sc tambein 
quaes sejão os seus empregados) e bem assim da 
artilharia, munições c petrechos de guerra, que 
exic;tem nos . armazens da marinha desta côrte, 
cumprindo-me observar a esto respeito, pelo que 
toca aos outro!7 ursenaes, que se te~ expedido as 
ordens necessarias, afim de se obterem as conve-

nientes noções; podendo entretanto assegurar a 
V. Ex: que me consta n3o haverem nelles depositos . 
particulares de armamentos, sendo estes suppridos 
pelo trem do exercito; quando se fazerii_necessarios. 
Destes mesmos documentos consta, qual seja o 
systema seguido na intendencia da marinha da côrte, 
e quanto ao das intendencias das províncias, tenho 
igualmente pedido mais particulares informações 
posto que este objecto esteja regulado essencial
mente nos alvarás de 3 de l\larço de 1770, e de 12 de 
Agosto de l'19i, e carta regia a que elle :Se refere, 
de 11 de 1\Jarco do mesmo anno. 

.. c< Quanto áos objectos do 3• e 4• quesitos sobt·e 
pharóes e mal"inha mercantil, pertencendo elles 
inteiramente ao conhecimento da junta do com
mercio, da mesma tenho exill_ido a precisa 
informação, que transmittirei á camna logo que me_ 
seja remettida. Comt';ldo o ínappa e relação -soK 
numero 7 c 8 arranJado, segundo as nocões, que 
tenho procurado (e das quaes ainda algumás me não 
tem chegado ) para a formacão, em quo trabalho 
de uma estatística marítima· do imperio, poderá a 
camara entretanto servir-se, Jlat·a ter algum 
conhecim~roto,- ainda que imperfeito, não só do 
numero de embarcações de propriedade particular 
(inclusive as mais pequenas) pertenceo tes a esta, 
e outras praças do Brazil, mas tambem do numero 
de marinheiros de ·alto mar, cabotagem, e pescadores 
e dos direitos, emolumentos, o mais impostos, que 
pagão actualmente t~qui os navios pelos seus 
despachos, em conformidade do alvará de 3 de 
Fevereiro de 1810. Finalmente as relações numero 
9 e lO satisfazem ao quesito sobre as academias, e 
escolas de marinha, que existem ; denionstrando 
a de numero lO o estado da academia da marinha, 
desde 1823 até ao presente. . 

« Deus guarde á V. Ex. Paço; t>m30 de Junho 
do 18'~6.- Visconde 'de Paranaguá:- Sr. José 
Ricardo da Costa Aguiar de Andt·ada, >> , 

· <C lllm. e Exm. Sr.-Em confor~idade do art. 35, 
tit. 8° da . constitui cão do imperio, participo 
á V. Ex. para o fazer constar á camara dos 
deputados, que pelo decreto da copia · inclusa se 
mandou crear 'uma commissão militar na provincia 
Cisplatina, por occasiào da rehellião alli mani
festada, afim de julgar os indivíduos da armada 
nacional e imperial implicados nos crimes designados . 
no outro decre~o expedido_pelarepartição da guerra 
em data de 19 de Maio do . anno passado ; tendo-a 
satisfação de communicarigua\mcnte ã V. Ex. -que 
semelhante commissão não tem tido exercício. _ 

<C Deus guat·de á V. Ex:. Paco, em o 1 o de Julho 
de 1826.-Visconde de .. Poránaguá.-~r. · José 
Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. >> -

cc Illm. e Exm. sr:-sendo presente a S .. l\l. o 
Imperador o o meio de V. Ex., -datado em 6 do 
corrente mez, ácerca de alguns factos escandalosos 
commettidos pela junta da fazenda da província do 
Rio-Grand-e do Norte, entre outros, como o de ' 
haver ~m 1824 annullado a venda, que fizera a 
João Alves de Souza, de grande quantidade de páo 
brazil, e de t.ernomesmoannopago o fardamento do 
batalhão da p.-imeira linha em generos negociados 
a proveito do _Ouvidur pela lei da meEma provincia: 
manda o mesmo augusto senhor remelter a V. Ex., 
para .· ser presente ã camara dos deputados, .·. os 
indusos officios da referida. junta relativos -á 
indicada venda de pá o brazil : e . não se remette 
juntamente a acta, de que faz menção ,.o omcio 
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de 16 de J\larco do anno proximo passado, por. se 
ter descncnmínhado; · sendo unicamente o -que se 
póde satisfazer a V. EX . . para levar ao conheci me o to 
da mesm.n eamara, em conse_quencia de não coo'star 
por esta repartição co usa alg~ma. do que diz respeito 
jl. segunda parte do seu offie1o. · · · · 
. « Deus guarcle á V Ex. J>a'ço, em 30 de Junho 
de 1826.-J<iscondede lJaependy.--Sr. José Ricardo 
da Costa Aguiar de Andrada. u 
: Forão estes officios remettidos o 1• á commissão 
!la gucrJ'n e marinha, o 2<>. á de . constituição, e 
p 3• á de fazenda. -
Lc~ o mesmo Sr. secretario mais este 

OFFICIO 

« fllm. e :Euu.Sr.-Voltaarelaçãodosdeputndos 
'li assemblóa legislativa, que V. Ex. me mandou com 
'o seu .oflicio do 1• do corrente, ficando as fqlhas 
. dos ·vencimentos dos empregados e das despezas 
·até 1> ultimo de Junho, para serem .pagas oa 
conformidade do dlicrelo de ·16 de Junho, afim de 
IIUC na secretaria da camara se apronipte a folha, 
por onde se deve fazer o pagamento do subsidio 
dos deputados até ao Oro de Junho, em conformjdade 
o lo sobredito decreto, e da participar-ão,_ que a V. 
t:x. flz em 23 do dito mez ;. para Ó que remello 
copia d1l folha, por onde se fez o primeiro paga:monto, 
cumprindo aos deputados, que em suas provinclas 
li1·erem recebido algumas quantias adiantadas, o 
[aze1·eru 11 compel'lnte declaração, como énecessario 
á cscripLuracão deste thesouro. 

• Deus gÜarde á V. Ex. Paç.o, -3 de J11lho 
dl' 1826.-Visconde de Baepmdy.-Sr. José Ricarl)o 
da Costa Aguiar do Andrada. » 

Como se observasse, que este · officio nrsava. 
sobre mataria, de que a camara. já havia tomado 
conhecimento, abrio o Sr. presidente a discussão a 
respeito do sen conteúdo. senclo o primeiro a fallar 
e explicando-se por esta maneira 

senadores, e veodó q11e nós obramos com:mais de-
licadeza, . olhando mais para os interesses da na cão, 
do .qu(l para os proprios, quer obrigar por este 
modo iildi~eclo a que tuemos a quantia mensal, 
ass1m como me consta que se praticãra no senado. · 
Nós, Sr. presidente, olliamos para o nosso dever, e 
não para o interesse,que nos póde resultar de sermos 
dep1,1tados da naçã1> •.• (Apoi~do.) 

Aq11í ninguem vem pelo dinheiro .. . (Apoiado.) 
O nosso trabalho não é parn ser pago ••. (Apoiado.) 
Servimos á nação : se 11 nnção tem; e nos quer dar 
alguma cousa para os nossos alimentos, recebamos: 
se nào tem, não nos pague ... (Apoiado.) Isto foi o 
que se lho mandou dizer, c a resposta não devia 
ser esta. · 

A camnra disse ao ministro que pagasse, como 
entendesse : a 600, a 400 ou a 2008 por mez: esta 
deci~ão é genuína, e é .franca, mas o ministro quer 
que sigamo~ outra vereda . 

Eu sou de parecer que a •:amara torne a .enviar 
relacoos com as declarações do quo cada um tiver 
recebido por conta dos seus su bsidios, para que no 
thesouro se faca a folha, como couber no pO"s~ivel, 
attento o se11 ~stado. Se o ministro quizer pagar, 
pague, l!enão, não pague. . 

Quanto ao que disse o nobre deputado a respoilo 
das circumstancias dos cofr~;s da Mçio .respondo, 
que todos nós sabemos, que elles nüo estão muito 
t•echeados. Não é por e·ssa causa quo o ministro nos 
responde -por semelbnnte maneira. Se o estado do 
thesouro fosse florente, não havia a nação estar pa
gando uma enorme quanlin de premio ~nnnal pelas 
dividas, que se tem contrabido. · 

Torno portanto a dizer, e todo.~ dirão commigo, 
que nús não viemos aqui por causa de seis milcru
sados,mas sim pala causa publica .. . (.Apoiado oeral. ) 
O meu voto é que volte ao governo n relação com as 
declarnções'exigidas; e <rue o governo obre como en-
tender. _ 

O Sn. SouzA. FRANÇA :- Sr. presidente, longe de 
mim·o anilllo ·de apresentar idéas odiosas 11 r espeito 
da condu ela do ministro da fazenda sobre este in
cidente. ESte negocio foi decidido sobre um parecer 
da com missão de fazenda, e ~obre outro parecer da 
mesma commissão deve a camara deliberar agora. 
Por isso eu sou de voto que este o!Ucio ' 'á á com
missão, p3ra propôr o gue mais CClrtvier _a respeito 
da nova duvidn do min1stró. De 011tra sorte estare- · 

O SR. VAsco~cllLLOs:...:...Parece-mequearequisi~ào 
do ministro é de toda a razão, porque alguns dos 
S!'s. deputados já receberão mezadas adiant.adns nas 
suns provindas. l'orlanto é necessario que se fação 
na folha 1!$1S dcclarnções. O thesouro talvez ainda 
não P.OSsa ter cabal conhecimento destes dinheiros, 
que forão subminist.rndos como párte dos·subsidios 
;c ·qlle por isso devem ser encontrados nas quantias, 
:que se houverem do vencer. Q11anto ao mais já a. 
·.camara tem decidido, que se conformava com as mos a fallar vagamente1 e a gastar tempo debal~e. 
;círcumstnncia5"' do thesouro. Este oflicio d:i a Este é o melhor exped1enle, que por agora pude 
entender que o thesouro póde fazer o pagamento lembrar. 
;no~ quatro 11\~>zes . Portanto· ~o';l de_ vot~ que se O SI\. Bo~PTISTA Pentl!U:-Sr. presiden1e, qu~ndo 
·satisfaça ao que prete!Jde o mmtstro, enVlando-se- se trata do bem geral da na~ão, esquecem os mte~ 
)h e a folhn com ns preciSas declarações. · resses particulares .. . . (Apoiad~.) As minhas vistas 
, O SR. DAPTIST.~> PRIIEIR4 :-A deciSão desta camara não se dirigem a pessoa alguma em especial ; nem 
!a respeito da~ duvidas· propostas pelo ministro da no meu discurso ataquei ao minisfro da fazenda. 
fazenda foi cheia de generosidade. (Apoiado.) Aponlem-se as palavras, com que eu tentasse tor-
; Assentou-se que o computo do vencimento estava nal-Cl odioso. · 
)iccidido pela _constitu_ição, e que a asse respeito A com missão nada tem que _dizer sobre este o.ip.eio, 
;nenhuma duv1da podta haver, e 9-uo quanto ao que só parece t~r por fi111 o m~agn r1 qu!les sao os 
[modo do pagamento, ficasse a arbítno dCl thesouro, Srs. -doputados, que têm recebido chnhen·o de suas 
!para que o fizesse s~gundo o permittissem·as suas provindas, e quaes são essas quantia$. Esto é o ob
jcircumstancias. Nisto a camara ·obrou cC>m fran- jecto,a que ao meu vêr se dil'ige o omcio Nada pois 
,otueza, como convém, e é da sua dignidade; por- ba a .fazer senão remelter ao ministró as deelara-
!tanto.mandou uma relação dos seus membros, e cões que pede. · · 
(não se q11iz encar1·egar da folha, que deixou intci- • O Sr. sacretariCl recebendo-as dos Srs. deputados 
•ramente 11 discrição 'do lhesouro. . . . pódc envial~as, incluindp-as na re~posta, que der a 

~[as o ministro da fazenda não quiz que.o! de- este oftlcio. Quanto ao m.ais, penso que a camara 
putadtls fos~m mais ·generosos, do que forão os tem decid.ido definitiv'!mente: já fez ver ao governo, , 
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que não quer mais, nem menos do que a taxa csta
})elecida pela lei, e _que o governo Caça os pagamentos 
conforme o estado dos cofres publicos, e as exigen
cias da nacão. 

que sempre mostrou o,animo de não so ingerir neste 
negocio. · 

. A este respeito é que eu disse, que o officio tendia 
a ol>rigar indirectamente a esta camara ·a estipular 
a quantia mensal, que cada deputado deve perceber 
quando esta resolvido que nós não percebemos 
quantia certa cada mez, mas cada sessão, e que 
sendo esta ordi11aria, ou extraordinaria, nunca se 
poderá dizer ao certo quanto vencemos em cada 
mez de sessão, pois não sabemos quantos mezes hão 
de durar as sessões ordinarias juntas ás extraordi
narias. 

-Não ha pois mais lugar a duvidas, .Jlem à escru
pulos : a· nossa dignidade está salva. Mandou-se 
pagar á risca, e promptamcnte o nosso subsidio : 
nada se nos diz ácerca da declaràção, que fizemos, 
de nos conformarmos com o que o govet·no assen
tasse sobre o modo do pagamento: pede-se-nos 
agora a folha com a indicação das parcellas adian
tadas ; logo querem-nos pagar nos 4 mezes da 

Eis aqui a razão porque houve voto nesta camara, 
de que rigorosamente o vencimento é annual, e niio 
mensal. Entretanto a camara resolve11, o a sua re
solucão foi mais desinteressada. e generosa, do que 
a do "senado: o ministro porém quer que mandemos 
a folha, as~im como me consta que se decidio na
quella camara, declarando-se o vencimento mensal 
de cada membro. 

Isto, digo cu, não tem lugar, é çontra a resolução 
tomada, e até contra a letra da le1, que nos manda 
pagar pela sessão annual, c não por mezcs. J>or
tanto eu insisto na minha opinião: mande-se a de
claràção requerida, mas não a folha. 

O governo nos mandará pagar como, c quando 
entender justo; ou por mezes ; ou no fim da sessão 
ordinaria, ou no fim do anno incluindo a sessão or
dinaria e as exlraordinarias, que possão haver. 

O SR. V.\SCO!'iCELJ.os :-Eu peço, Sr. presidente, 
que se lêa novamente c officio. (Foi satisfeito.) Não 
ha um olficio mais claro do que este. 

Senhores, quando aqui se tratou. desta materia, 
eu era da opinião do Sr. Paula e Souza, que offe
receu ao parecer da commissão de fazenda uma 
emenda, e votou que o nosso vencimento mensal 
era o de 2008000. Porém a camara não approvou 
aquella emenda, e assentou qrte não podia resolver 
nada a tal respeito ; que segundo a letra da consti
tuicão o vencimento era pela sessão annual, e que 
o governo fizesse os pagamentos conforme enten
desse, tendo em attencão sómente o estado do the
souro ; finalmente quê esta quantia estipulada pela 
lei fosse satisfeita ou por intairo, ou dividida em 12, 
ou 6, ou 4 pagamentos. . 
. Tal foi a decisão da camara, e sobre isto não 
temos mais nada a accrescen ta r. 

Appareeeu depois um decreto passado em Junho, 
cuja copia veio a esta camara ; por e\le se manda v a 
qne se fizessem os pagamentos pelas folhas, que 
fossem remettidas pelas camaras, e a este decreto 
se refere o officio, quando pede a remessa da folha 
.iesta camara. Portanto nenhum escrupulo podemos 
ter em a envinr. Nós já mostramos o respeito, corri 
que olhamos para a lei, e o desinteresse, com que 
deliberamos sobre os subsídios, que ella nos manda· 
dar. . 

O poder executivo passou este decreto: por elle se 
dá a entender que o thesquro tem sufficiente f!).ndo 
para estas despezas extraordinarias, e que está 
prompto a fazer o pagamento nos 4 mezes. Que nos 
póde pois emb~raç;at· para tesolvermos já sob~e este 
ponto 1 Eu creio que quando o governo ass1m se 
explica~ c exige as declaracões do que cada um de 
nó~ recebeu por conta dos· seus v.et).cimentos, não 
dá mais lugar a que a camara dellb~re sobre este 
negocio; e nisto se preenchem as vistas da camara, 

sessão ordinaria. , 
Não ha pois necessidade de ser ouvida a com

missão da fazenda ; a materia está clara : envie-se 
a folha a razão de 600$ por méz, com as declaracões 
que o ministro exige.Não é acamaraquern Laxaêsta 
quanlia,é o governo _quo asscnto:u fazer o pagamento 
por este modo, e nós nos devemos conformar com 
esta decisão; porque a constituição nos veda legislar 
e intrcpretar sobre os nossos subsídios. 

Eu penso por esta maneira, embora o ministro 
tenha outras vistas particulares, no que eu não quero 
entrar. A camara tem mostrado, e mostrará sempre 
o seu patriotismo c dignidade. (Apoiado.) 

O Sa. Luw CouTINHO :-Quando aqui se tratou 
desta mate)'ia, assentou-se, que segundo a letra da 
constituicão o subsidio vencia-se dentro da sessão 
annual ordinaria,que dura 4 mezes; mas que opa
gamento ficasse á discripção do governo. conforme 
as faculdades do the~ouro publico : decisão assáz 
franca e digna dos representantes da nação brazi
leira. • . (Apoiado.) 

Disse-se ont.ão com geral applauso, que os repre
sentantes ua nacão de,•ião receber delta sómentc 
aquilloque fosse 1ndispensavelmentenecessario para 
seus alimentos, porque a nação não ha de permittir 
que os seus representantes mon·ão á fome. Ponde
rou-seque oscalculos de ganhar dinheiro á custa da 
nação devião estar muito distantes daquelles,qne só 
devião tratar dos interesses da mesma nação:que seria 
abusiva, c até cscandaloza, e torpe a intelligencia, . 
Ql!e se quizesse dar de tal sorte á letr~ da lei, que, 
embolçados os subsidias estipulados para as sessões 
annuaes, fossem aqnelles, que occupavão empregos 
perceber do thesouro ainda outros ordenados, com 
o pretexto de que os subsídios expiravão nos 4: 
mezes de sessão ordinaria. {Apoiado, apoiado.) 

Mostrou-se finalmente que semelhante interpre
tação só podia ser lembrada,~ favorecida pelos em
pregadosoda côrte~ a quem tendia beneficiar.á custa 
da nação. (Apoiado.) Portanto está salva a dignidade 
da camara, nada mais resta a decidir. 

O ministro da fã-zen da sabendo desta resolução, . e 
vendo qne o thesouro não só podia pagar . nos 4 
mezes da sessão ordinaria, mas ainda 'lucrava com 
este pa·gamento muitos contos de réis, pois no se
nado faltam ainda perto de 20 ·membros para se 
completar a camara, e aqui mais de 30, officiou-rios 
para remette1·-se-lhe a folha na conformidâde do 
decreto, a que se refere. 

O mi11istro, quanto. a mim, obrou bem, e creio 
que a camara nada tem a fazer, senão enviar-lhe a 
folha, feita a conta a ·razão do vencimento dentro 
dos 4 mezes. O estado, senhores, lucra muito, 
sendo pagos'Os subsidias por esta maneira ; porque 
aquelles que não \·ierem tomar o seu lugar, têm 
perdido o direito ao pagamento, · e este capital re
verte em proYeilo da nação. 

Demais não somos nós que ó determinamos : é o 
governo que . assim o declarou por um decreto. Nó .. 
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já fizemos vÚ sufficientemente o. nosso modo de respectivos secretarias, logo deve ser aqui feiLa a 
pensar ácerca de tal objecto, e a nossa deliberação que perten•:e a esta cama ra. Além de que assim o 
foi de certa maneira mais franca, do que a do se- pede a boa ordem, é pratica geral fazerem~se as 
nado: não h a duvida. . . (Apoiado.) folhas nas mesmas repartições, onde se fazem as des-

Este officio é muito conforme ao decreto ; e por pezas. Portanto não ha motivo para tal discrepancia 
isso eu julgo que não ha razão para que este negocio de votos. nem para nos fazer demorar sobre a r e
seja examinado ainda outra vez pela commissão de solucão deste incidente, decida-se, ou vá á com
fazenda. Vá a folha que se nos pede, e nella vão as missão, ou aos senhores da mesa, . para fazerem 
declaracões dos subsídios adiantados. apromptar a folha. 

Eu qÚizera, que lambem se declar~ssem as quan- o Sa, SouzA FRANÇA :- O que não é boa ordem 
tias recebidas para as despezas de vmda; porque á é trabalhar fóra da ordem estabeledda. Eu já tenho 
vista dellas o governo deve estipular as ajudas de dito muitas vezes que os,trabalhos dos corpos co l
custo de um modo certo e terminante em relação á lectivos não podem ser bem regulados, senão forem 
distancia das províncias, e ás ditficuldades da viagem. dirigidos pelas commissõcs fo rmadas dos membros 
Desejára que o governo tomasse sobre ISSO um ar-· desses mesmos corpos. A experiencia o tení á muito 
bitrio, e não deixasse á discrição dos presidentes. comprovado , As assembléas não podem tliscutir, e 
Este é o meu voto. Todavia não me opponho a que resolver com sabedoria, e livres de embaraços, se 
este otficio passe á commis~ão, só para o fim de or- não uepois que uma commi~são ten1 examinado o 
denar a folha com as declarações apontadas, mas negocio, e declarado o seu JdiZO sobre elle,_ E1s a 
não para se tomar outra dilferente deliberação. razão porque eu s_empre rcpro;·o e repro1·are1 a fa-

0 Sa. CosTA AGUIAR: -Sr. .presidente, o meu cilidade de se tomarem dehberaçocs, sem o pa
honrado amigo o illustre deputado, que me pre- recer de qualquer das commissões des ta camara, 
cedeu acabou o seu discurso, emi ttindo o mesmo seja qual fô~ a mater!a. Por issu manifes tei log? a 
voto, 'que eu tenho a dar : isto é, que este officio vá minha .opmwo, de nao progredir esta dtscussao, 
á comrnissão, para ella dar o se u parecer sobre -a sem ser ouvida a commissão de fazend a. 
maneira, porque se ha de fazer a folha com as de- Ora tem-se dito qu e as folh as fazem-se por onde 
clarações exigidas. se faz em as depezas, n ão é assim . Nenhum tribunal 

Que a camara tem sido franca, e desinteressada pode por lei fazer folh as de pagamentos , todas por
nas suas deliberacões relativas á materia dos sub- tencem ao conselho da fazendJ , ou ao t.hesouro pu
sidios, ninguem poderá duvidar: que não h a motivo blico. Portant-o não se pretenda conelni r da pro
algQ.m para a fazer mudar da resolução tomada, posicão contraria que a folha dos subsidias dos do
lambem não é materia de questão: portanto nada putaêlos deva ser aqui feita. As declarações, do que 
póde accrescentar a com missão a es te respeito. se ti ver recebtdo devem ser envtadas ao mmtstro, 

Porém o caso agora é dilTemnte:o ministro diz que porém soa folha ha de ser, ou não processada nes ta 
está prompto a fazer o pagamento pela folha, que carnara, póde haver cgrande duvida. Por can se 
lhe deve ir desta camara : a folha não é tão facil de quencia tudo insta a que este negocio seja antes 
fazer-se, como se diz ; muitas duvidas podem oc- examinado pela commissão respectiva, e es te é e scd 
correr sobre a sua formação; e portanto é muito 0 meu voto. 
conveniente que a commissão seja ouvida a esse res-
peito. Escusamos gastar por ora tempo em uma O Sa. LINO CounN!IO:- Sr. presidente, não se 
questão vaga, e sem fim. quer dinheiro, o que ·se quer é o cumprim ento da 

lei, Eu so u pobre, mas não sou captivo do dinhei ro. 
O Sa. BAPTISTA PEREIRA :-Este officio deve ir á A qu es tão versa sobre a repartição, em que se deve 

secretaria, e não á com missão; potque a com missão fazer a folha dos subsídios desta cama1:.1 , se ha de 
não tem officio de contar, não é contadoria : trata ser feita aqui, ou no thesouro publico . Eu penEa va 
sómente dos negocias políticos pertencentes á r.e- que 0 decreto, de que nos veio participaçiin, deter
partição da faz en da publica, e não sobre o modo de minava 0 pagam~nto dentro dos quatro m czes, 
se contarem os dias e os mezes, para se fazer a mas agora que 0 examinei, vejo, qne nüo declarR 
!olha. nada a este respeito. Nós devemos portan to sustcn-

0 SR. ALMEIDA E ALllUQUEHQUE : ·-Sr. presidente ta r a nossa palavra. Mandou-se dizer qne o lh e-
o caso é muito simples, e o ministro da fazenda não souro fizesse o pagamento da fórma, qu e fosse mais 
podia deixar de fazer o que fez. O decreto mandou comrnoda em attenção aos interesses da n a~ão , logo 
que elle pagasse pelas folhas, que as camaras lhe sem que nos declare qual é a mane1ra , porque se 
apresantassem, elle pede estas folhas assim como nos pretende pagar, parece-me que se não púd e 
as declaracões do que se tem recebido á conta. Por- fazer a folha, que se nos pede. A resposta deverá 
tanto pertence á camara mandar fazer a sua folha, ser concebida nesta conformidade. Se nós nil o sa
e enviai-a, sem ella o ministro não póde pagar se- hemos, quanto é que devemos receber do thesouro 
gundo a letra do decreto . Isto é muito claro, e não neste pagamento, que se nos quer fazer, como é qu e 
merece questão, nem comprome!te o decóro da 0 -havemos declarar em uma tabella, para a envi ar
camara . · mos ao ministro? O que já r ecebem os, podemos 

O Sn , CosTA AGUIAR: - (Depois de ter lido em · certameflte declarar, mas não, o que se nos quer 
voz alta o decreto) O decre to não manda que aqui agora dar á conta do subsidio. Parece-m e por con
se faca a folha. No officio é que se exige isto. sequencia que se deve enviar a declara ção, que se 

o · Sa. VERGUEIRo : _ Parece-me que se tem di- exige de nós, dizendo-se ao ministro do thesouro , 
vagado fóra da questão. Eu creio que as folhas se que nos · indique a maneira por que se nos h a de 
fazem nas mesmas repartições, por onde se fazem fazer ·o pagamento, para que possamos o1:denar a 
as despezas, e por isso persuado-me que a cama r a folha de cntla mez, oü trimestre, conforme elle en
deve mandar- fazer a que lhe diz respeito. o decreto tender, visto que a cama r a se comprometteu intei 
determina, que o thesouro publico pague todas as ramente na discrição do governo· 
despezas das camaras pelas folhas assignadas pelos Tendo dado a hora de se levantar a sessão, jul-

8 
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·gou-se finda a discussão, e por voto da c amara foi 
este ofllcio rem~tido á commissão de fazenda. 

E havendo o Sr. presidente designado para ordem 
do dia seguinte: 1°, continuação da discussão do 
projecto de lei so~re a naturalisaçào dos estran
geiros :.2•, dita uo projecto de lei sobre as cartas dos 
alumnos das academias, med ico-cirurgicas: 3•, di la 
do projecto ue lei da responsabilidade -'os empre
gados em geral. 

Levantou a sessão ás tres horas da tarde.
José Ricardo" da Costa Aguim· de Andrada .. -
Fra11c·isco Gomes de Campos o redigio. 

1\ ESOLUÇÕES DA. CAM.\ RA 

111m. e Exm. Sr.- A camara do s deputados pro
pond_o-se tomar as medidas indispensaveis para 
melhoramento de alguns ramos da administração 
publica da província de S. Ped ro do Rio-Grande do 
Sul, resolven, que se ped issem ao governo os re
querim entos dos povos, e as resoluções do conselho 
daquella província, de que se faz mençã o na ta
bella inclusa, no caso de térem sido enviados pelo 
respectivo presidente! como deverão, á repartição, 
de que V. Ex ., se ac 1a encarregado, c fJ.Ue na hy-
1pothese contraria s·e exigiss3 do mesmo pres idente 
a remessfi dos ditos papeis, ou noticia do estado dos 
negocies, a que elles se referem. O que participo a 
V. Ex., pam que suba ao conhecimento de S. l'il. I. 
Deus guarde a V. Ex. 

Paco da camarà dos deputados , em 3 de Julho de 
de Hl2G.- José Ricardo da Costa Agttiar de An-
drada .- Sr. José Feliciano Fernanues Pinheiro. 

T.\BELL.\ DOS REQUEnl~lE:-!TOS DOS POVOS, E DAS R E

SOLUÇÕES DO CONSELHO DA Pl\OYINCIA DO R!O-G,l\A:"IDE' 

UO SUL, A QUE .SE R EFE RE O OFFIC!O DESTA DATA. 

Hequerimento dos moradores de S. Francisco de 
Paula, pedindo qu.e a sua freguezia seja elevada a 
villa. 

Dito dos moradores de Piratiny, dirigido ao con
selho da província, para o fim de ser crecla em villa 
a suu freguezia. 

As resolucões do conselho da mesma província 
do anno de "1824, dependentes da imperial appro
vacão, e com especialidade sobre a supplica por 
.paí·te da villa do Rio Gran1le, ~ara a a ppli~ação do 
rendimento da dec1ma respectll'a afi m de uupodtr 
os damnos, quo as arªas causào á villa, _c sobre o 
plano de melhoramento proposto pela commissiio 
creada por aq~t el.le conselh? . O resultado da com
missão de estattstrca da provutcia, creada em 1824. 
Secretaria da ciimara dos deputados, em 3 de Julho 
de 1826.-Francisco Gomes de Campos. 

Jllm. c Exru . Sr . - Accnso a recepção do officio 
de 30 do mez proximo passado, com o qual V. Ex. 
remotteu-me para serem presentes á camara dos 
deputados, duas consultas. do conselho supremo 
militar, uma sobre o requcrun ento dos offic1aes de 
ordenancas da cidade de . S. Paulo, pedindo os 
mesmos· privilegios, de que gozõ.o os dos ta côrte, e 
outra sobre. as represcntaçlles d_o r.ommandanle das 
armas da província da Parahyba do.Norte a respeito 
dos réos militares da mesma provmcra . E em res
posta partic.ipo a V. Ex., que a camara tem feito 

dar áquellas consultas a direcção necessaria, afim 
de tomar conhecimento sobre o seu contheúdo. 
Deus guarde a V. Ex. · 

Paco da camara dos deputados, em 3 de Julho de 
1826:- Josd ll-icardo da Costa Aguiar de Andrada. 
-Sr. Barito de Lages. 

Sessão em 4 de Julho de t 8~6 

VJCE·PRESIDE'!CJA DO SR. PIZARRO 

Reunidos os Srs. deputados , âs 10 horas e um 
quarto, porque havia dado parte d.e impedido o 
Sr . presidente, e não estava na sala o Sr. Pizarro, 
que até en tão constava estar molesto, occnpou a 
cadeira da presidencia o Sr. Costa Aguiar, 1 • se
ereta rio, supprinrlo o lugar vago o Sr. Feijó. 

O. Sn. MAIA fez a chamada1 e acharão-se pre
sentes 64 Srs. deputadM, faltando co111 participação 
os Srs. Vergueiro, Pizarro, Nobrega, Pereira de 
Mello, Almeida Castro, e Castro Vianna. 

0 Sn. CosTA AGUIAR declarou aberta a sessão, e 
foi lida a acta da antecedente pelo Sr. Maia. 

A flste tempo chegou o Sr. Pizarro, e tomando a 
presidencia, occuparão os seus lugares os Srs . Costa 
Aguiar, e Feijó . 

O.ffereceu então o Sr. ~ice-preside nte á votação a 
acta, q1te se acabp.va de ler, e foi approvada. 

. O $n. Lr~o CouTINHO mandou em seguida á mesa .. 
um requerimento de José 'Joaquim da Fonseca, e o 
Sr. Dias outro de André José Campos Tnpinambá, 
que forão rernettidos á commissão de peti ções. 

Pedindo então n palaYra, disse 
O St\. MARr.os AN'CO:'!IO: -Peço a V. Ex. qtteira 

convidar a commissão de instru cção publica para 
apresentar o proj ecto sobre 'o curso jurídico afiin 
de vermos se até 2 de Março estão abertas pelo 
menos duas aulas. 

Conforme o requerimento do illustre deputado o 
Sr. vice-president.e convidou a commissão para, 
appresentar o projecto. 

Entrou-se então na ordem do dia, e declarou o 
Sr. vice-presidente em discussão o 2° art. tio projecto 
de lei sobre a naturalisação dos es trangeiros, con
cebido nestes termos : 

" Art. 2.0
- A excéj)\;ão dos direitos politico8, 

marcados nos arts. 91 e 94 ela constituicão aos natu
ralisados nos termos do art. l.•, e .ciuulquer das 
quatro condições exigidas, n'iio poderá r.ompetir o 
exercício dos ou tros direitos políticos indi cados na 
mesma constituição, senão, q•1a ndo além dos re · 
quisitos, quo olla exige para os cidadãos natos, ti
verem tambem o de dez annos de domicilio no im
perio sem interrupção, contados ua sua primitiva 
resiuencia >>. 

Immediatamente vierão á mesa as seguintes 

« E~lE!'I'DAS 

Do Sr. Marcos Anto nio.~" Proponho qtte seja 
supprimido o art. 2• do' projecto de lei de natu
ralisação ». 

Do Sr. Baptista Pereira:.- <t Os estrangeiros na
turalisados gozaráõ dos direitos civis, c políticos, 
de que gozão os cidadãos hrazileiros, não serão 
porém admittidos aos carg·os de senadores, conse
lheiros de estado, presidente do thesouro pu hlico, 
thesoureiro mór do mesmo, agentes diplomaticos, 
presidentes de província, chefes das força s de terra, 
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e mar, juizes c administr~dores dê alfandegas, sem nistracão do thesouro, o lugar de conselheiro, etc . 
que sobre proposta do governo, assim o dispense o etc. ? · 
poder legisla tivo» . A constituição, se é ommissa, declare:se, mas 

Sendo lidas e apoiadas como tambem as do não se conclua que el\a qu1z, que se exclu1sse, por 
Sr. Odorico e Vcro"ueiro apresentadas na sessão an- exemplo, o estrangeiro de deputado, e. não de se-

d nador, porque isso seria absurdo, em 1gua_es Clr-
tece ente, disse, luvendo a palavra cumstancias estão outros empregos. Poderáo haver 

O Sn . .MAncos ÁNTO'iiO. -Sr. presidente, pa- causas, pelas quaes seja de justiça disp~nsar na lei, 
rece-me que este artigo. (Leu) é redundante, e con- póde ser um. estrangeiro rh?io de tantos conhe
trario ao artigo, que honrem passou, em que se es~ cimentos, CuJa probidade Sl'Ja de tal modo conhe
tabeleceu a regra geral que bastaria ao estrangeiro cida, que se faça necessario encarrc~al-o de _algum 
a residencia de lO annos para obter o fàro de ci- desses empregos para bem da naçao, eu nao vou 
dadào, uma vez qu e faça a sua declaração perante contra isso , pois devemos procurar que os natu
a autondade competente, a es ta regra só se admtltiO r alisados nos sejào uteis sempre que o poderem ser, 
em excepção com 7 annos, e boa conducla os que porém nesse caso, propondo· o .governo, pód~ o 
fossem casados, parece pois que estabelecida esta corpo le"islativo dispensar na le1. E' neste senttdo 
r.egra geral com a sua excepçào, se torna incompa- que eu m0andei a minha emenda. 
hvel este segundo artigo. Por isso é que proponho 0 Sn. ÁLMEmA E Atllu·ommQvE: _Eu não posso 
a sua suppressão. deixar de apoiar a suppressão deste zo nrt., a con-

0 Sn. BAPTISTA PEnEtRA :-Sr. presidente, no stituicâo quando mandou fazer a le1 da naturalJ
art. I o deste projecto creio que ternos só tratado sacào· disse mui expressamente no art. 6o § 5. 0 (Leu) 
da? qualidades necessarias para qualquer estra n- esiá pois satisfeita a lei, porque a constituição não 
geiro se poder naturalisnr, e que portanto senão manda declarar quaes são os dirGitos, de que hão de 
póde admittir a emenda proposta pelo illustre gozar os naturalisados, diz simplesmente que a let 
membro para se supprimir este artigo. Sabemos já declare as qualidades precisas, e declarando-se 
quaes são as qualidades que devem ter os es tran- estas, está feita a lei, porém pôde-se rlizer que e ne
geiros para conseguir carta de naturalisação, mas cessarioder.larar os direitos, porque aliás vem a na
amda se não determinou quaes hão de ser os di- turalisacão a dar aos naturalisados os mesmos, de 
rCJtos, de que devem gozar os assim naturalisados. que goÍão os brazileiros natos, a isto cu respondo 
E ~omo havemos, Sr. presidente, de supprimir um qua ·a constituição tem marcado e~tes diret:os, de 
artigo, qne vai marcar estes direitos? Ora, que passe que podem gozar os m1turaltsarlos, e q'HW~ sao ? Os 
o artJgo como aqui es tá no projeelo, lambem não de que falliw os arst. 91 e 94, mas pode amda 
concordo. dizer-se que isto não basta,. que ~e deveac.cres_centar 

Eu. · conheço que a um es trangeiro naturalisado, mais alguma co usa, mas. 1sto e o qu e nus na o po
por 'tsso que deixa de ser cidadão do lugar, onne d~mos fazer porque a constituicão diz no art. 174 
t.evo o seu nascimento, por isso que se vem sujeitar (Leu), ante~ de passar 4 anntJs rÍiw. se póde d ~ ma-_ 
mtetramentc ús leis sociaes de outra nação, é in- neira al<>uma alterar a com1ItiiiÇ<J.O, po1s sao dt
dts.pemavel que esta lhe conceda direitos propor- reitos pglüicos e intlividuaes estes, que ella 111arca 
Gionados ás obrigações, que lhe impõe, porém que nos arts. 91 e \J4. Portanto digu qtw o a~ti.go dev~ 
se lhe di)m os mesmos direitos de cidadão nato, ser supprimido todo ou a'2• parte-:- nao podem 
que tendo lO annos de residr.ncia no paiz se julgue competir o exercício dos outros ,d mntos po!ItJcos 
h~bilitado para poder occupar todos os empregos, etc.; -porque mais do que esta del~rminauo na 
nao posso convir. Sito innumeraveis os casos, que consti tuição não se póde fazer. Esto e o meu pa
podem induzir a um homem a vir estabelecer-se em recer. 
um paiz es tranho, póde ser esta determinação filha o Sn. LINO CouTINHO :..:..... Sr. presid ent e, parece
da conveniencia, e das circumstancias, por exem- me que de facto o . artigo deve ser ~uyprimido, 
p~o, um estrangeiro póde vir para o nosso paiz con- porque uma vez que se declara qu~es sao us pre 
ndado pelo interesse, on por motivo de saude ou dica dos, com que o estrange1ro .putl e obter carta 
por ser perseguido no seu, donde fu gindo, venha ao de naturalisacão parece com eO'<! llO úes neeessano 
~razil procurar um asylo, e um refugio rí sua sa- tratar dos seus direitos, porqne estes se achàu nw_r
ttsfação, e em tal caso elle quer unicam8nte evitar cados na constituição. Porém. Sr. prcs idL·nte, nao 
a. perseguição, sem um verdadeiro intento de con- posso deixar de dizer que a .constituição nes te caso 
lnb.IHr para as vantag~'ns do paiz, para onde se não fo 1 bem redigtúa, poiS existem nelln cousGs , que 
abnga. são realmente contraditarias, ella tl iz nu art. 91 

Ora o Brazil, assim como todos os outros go- que os estrangeiros podeníõ vo1ar nas eleiçôes dos 
vemos tem empregos de summa consideração, e deputados, diz no art.. 94 que potleráõ ser eleitores, 
que se não devem conflar siJ não a homens de uma e pelo art . 95 os exclue de ser ,leput.iidus, e pelo 
prova decidida em arlhesão da nossa causa, taes silo art . 136 de serem ministros de estado . Logo quacs 
os lugares de presidentes do- provindas, de embai- são os direitos, que vem a ter os estrangeiros natu
xadores, etc., quem não sabe a facilidade, com q~e ralisad~s? Todos os dos cidadãos natos, menos o de 
um estrangeiro póde trahir os interesses de uma ser. deputado, e Iilinistro de estado? E 'ão p~1r ven
nação, a que não se acha ligado senão pelos seus tura estes os umcos empregos, que a naçao deve 
10teresses particulares Y E será a residencia de i acautelar? Não, nós temos outros mutl.os <·mpregos 
10 ao nos bastante para nos assegurar do con- 'de muita responsabilidade. Como pócte srr ~en.ador 
traria? Devemos só por esta residencia confiar !lc quem não póde sr.~ deputado? Um deputado e re
um estrangeiro o poder territorial, como no cargo presentante da naçao, um senad~r é representante 
de presidente de urna ~rovincia, e a direcção de da nação, se um estrangeiro nno póde ser repre
outros negocias de summa importancia, mormente sentante na camara dos deputados, rum? o póde ser 
nas circumstancias actuaes, em que se acha ainda na dos senador.es ? fsto é . .contra~tton?, uma vez 
todo o imperio? Havemos de confiar- lhe a admi- que o e~trangel!'o naturahsado nao podo ser de-
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putado, tambem nãopódeser. senador. Vamos:ainila: , O Stt. TEIXEIRA DE GouvtA :-Sr. presidente, 
ntais. O estrangeiro não póde ser ministro de es- ·eU: também acho que o artigo não deve passar tal 
tado, e porque? Porque o. emprego: de ministro de qual, pois que -as disposições, que nelle se encerrão 
estado é um emprego de summa importancia, que :são naidéa de haver esses naturalisados comA 
trata de n~gocios da nação mui t:elevant.es, e o es- , annos ; esta camara porém não os admittio_.senão, 
trangeiro sempre ,;e ha ·de inclinar a bem do paiz . com 10 annos; por isso eu tambem concoi-d9 em 
em que elle nasceu, e como é· que clle não po- que não póde passar. 
dendo ser ministro de estado póde ~.r embaixador, Emquanto porém a()- que disse um i.llustre-êlepu
qlle aliás vai manejar negocios tão importantes lado que os estrangeiros só hão de gozar, segundo 
como os que pertencem aet ministro de estado ? a constituicão, dos direitos que ella lhes marca nos 
Como é que. este homem, que não póde ser mi- arts. 91 e 94, não estou por isso. _ 
nistro de estado, póde ser chefe da forca armada de A . constituição é escura a este respeito, pois eu, 
mar, e terra? • vejo que são cidadãos os estrangeiros naluralisados . 

Como é que este estrangeiro; que não póde ser art. Go § ~o .(~u.) e não encontro em ~u(?ar ne~hum 
ministro de estado, póde ser presidente do thesouro d~ const1tmçao ~arcados quaes os dir~ttos q~e go
publico? Como é que elle se ha de pôr á testa das ~ao e~tes es~range1ros,_ e _q~aes os que nao g~zao; ~e. 
alfandegas do impcrio onde se faz a _arrecadaç.'i.o de e da mtenç~o da con~Lll!liÇao que os estrangeuos nao 
fazenda nacional, que elle póde diminuir em favor gozem senao ~os direllos m~rc!ldos nos arts. 91 e 
da nação, que apparentemente di2. ter abandonado? 94, para que sao as dua!< restr1cçoes, que estabelece 
Portanto eu entendo que a constituição, excluindo n?s art~. w.>, § .~ e 1~6? Emqua~to ao art. 95 p_óde 
a um estrangeiro de ser deputado, e de ministro de amda diz.er-~e que fo1_ pü ra o naQ pôr_ em· duv1da, 
estado, o tem igualmente excluído de ser embaixa;.. podendo-se Isto ~eduz1r da letra do artlqo.- . . 
dor, e presidente do thesouro publico, etc., c não ~?rém a respe1to ~o art. _1~ 'lEu _c!elO que o ser_ 
se póde deixar de interpretar assim; e por isso apoio m1mstro de .estado e u~ d1re~to poht1co, ma~ per
a emenda do Sr. Baptista Pereira. ~~o e~, s~ _o estrangeiro nao ten} goso senaodos 

0 s!l· .YAsCONCELtos:-Sr. presidente, eü sou direi~os_pohticos dos art::. 91 e 94, Pll;r~ que é est~ 
da. opm1ao do Sr. Marcos Antonio, que se deve re~tr~c~ao't Logo eu C?ncluo que o esp~r1to da con 
supprimir 0 artigo em ·questãe: este artigo foi fun- s~1t~1çao tem conced1d? aos_ es~~ange1r~s todos os . 
dado na differenca dos cidadãos meio natura lisa dos due1tos com as duas excepçoes Ja me~CIO}ladas, o_u 
e cidadãos natüralisados de todo: quizerão os au~ com aquellas ~e cl~ra~tnLe se deduzao aesta,_po!~ 
tores deste projecto, seguindo vat"ias nacões da a_ fallar a ve~dade nao St enle~de bem a constitUl 
Europa, que não gozassem de todos os "direitos ça~, mas sena absurdo_ que exceptu.?-sse os estr~
senão os estrangeiros de todo naturalisados, isto é, geuos de deputados e nau de senado.es, e conselhel
aquelles, que tivess·em de domicilio lO annos, e não ros, etc. ~ ..,, _ . . 
os de 4; mas como a nossa constituição não fez .Ago~a passemo:. ã.;G qu~stao, se co~ E\ffelto e 
essa differenca de cidadãos naturalisados, 0 cida- C_?nvemente que os e~tra~g-~uos naturahsados pos
dãos meio natui:alisados: e além disso não ha razão sao· ser empregados 10~1stm~tamente e!ll ~odos os 
a~guma em que isto se funde, como já se mostrou, lugare~, como_ em pres1denc1as de provme~as, c~r-
nao devo passar este· artigo. gos diplomat1co_s, etc., eu suu de parecer q~e ~ao, 

_ . . . mas por ora nao podemos fazer essas restncçoes, 
Tambem nao convenho que se~a subst1tu1do por porque a constituicão 0 não permitte, e ella só ex-· 

nenhum~ das eme_n.das _que se achao na ~~a; a do ceptua os estrangelros nos casos mencionados; por 
Sr. Bapttsta Pereua na_o póde ser_ad!lliltlda, por- tanto voto tambem contra a emenda do Sr. Baptista 
qu~ está claro que excluin~o. a constituição o estran- Pereira. · 

, ge1ro de ser deputado e mm1stro de estado, tambem . . . · 
o exclue de senador e conselheiro; 0 senador tem 0 O Sa. SouzA FRANÇ~ - S~. presidente, eu .. ~u1 
mesmo _poder que ten1 0 deputado: se 0 estrangeiro do voto ~e uma emen~a prev1dente ~este respe_1to, 
naturahsado não póde ser deputado como é que a qual nao p~ssou, e VI.!lha a se_r q:ue ~Ó por serVJ.ços 
póde ser senador? ' relevantes feitos â naçao _br~zlle1ra se ho!lvesse de 

. . . conceder carta de naturahsaeao a estrangeiros;. mas 
• O ~esmo é par~ serem mmtstros d~ estado, po1s venceu-se aliás que com déz annos de residencia, 
e J?reciSO que tenhao as mesmas . qualid~de~ que ·Se ou com sete sendo casado com mulher brazileira s·e 
euge~, para ~er senador;_ a este respeito JUlgo_ eu podesse naturalisar qualquP.r estrangeiro. 
que nao ~ p~e_Clso declaraçao alguma; porque _enste . Isto posto já nada se póue agora alterar a tal res-· 
na constttmçao. Emqu~~;nto a? cargo de pre_sJ~e!lte peito com 1-estricções s• ·m ferir a constituição, 
do the~ouro tambPm esta excl~1.~o pela constltu1çao, marcando est-a quem sejà.o. os cidadãos brazileiros, . 
o _prestdente do thes?uro é mm~tro de estado, logo entre os quaes inclue os e:-trangeiros naturalisados ; . 
nll:o póde o estrangeiro ~er. J!re5ldent.e do thesouro, e designando os direitos polit!cos. que lhes perten-
e ISto pela mesma constlluiçao. cem, não podemos nós pela lei, que temos em dis-

Emquanto aos outros empregos como presiden- cussão augmentar ou díw:uuir esses direitos; porque
t~s, comman~antes de armas, agentes diploma- o prohibe o art.174, que diz- se passados quatro. 
tlcos,, etc., tambem não podem ser ad_m~tti~as as annos depois de jurada a constituição do. Brazilse 
emend~, que propoem que o ~ra!lgeuo ~eJ~ re: conhecer 4l?e algum dos seus aTtigos. merece refor
!?onheCldo capaz _pe~o _corpo legi$latlvo, pois 1st~ e n:a, se fara a proposição por escripto, a qual deve 
1! contra a const1tu1çao, porque ao poder ~xecut1vo .ter. origem na camara dos dr:-putados; e ser apoiada 
e que compete passar as_ ~rtas d«: naturalisaçã?,_ e pel!l ter~.a parte delles,-rombinad_a a .doutrina d-:ste 
se. arrogamos a_ nós o duelto de ]Ul~r _da aptldao artigo com a . do art.. 1''l8, 'tue d1z-é só·constltu
destes estrangeiros, vamos alterar o direito. que lhe cional o que diz respeito aus limites, e attn"buições , 
compete, pumndo para nós o que nos não pertence. respectivas dos poderes politlcos,_ e aos direitos po
Portal!lo voto contra as emendas, e pela suppre5são litices, e individuaes dos. cidadãos..;_ Tudo · pois 
~o artigo. quanto tínhamos, e temos a faz~r no · cas<) é cireum.:. 
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screver a esphera das circumstancias, dentro das O poder executivo fica sem pre passando as cartas, 
quaes se ha de conceder_a carta de naturalisação; não se lh e arroga o seu direito: o que faz o corpo 
estabelecidas essas circumstancia:s, ou condições, legislativo é determinar se os estrangeiros se achão, 
está a lei perfeita; e o estrangeiro naturalisado ou não nas circurnstancias dE> ser admittidos, con
habilitado para gosar sem mingoa dos direitos poli- form e manda a constituicão. 
ticos, que lhe facul~ a constituição, ou pacto so- (0 illustre deputado fêz ainda outra' reflexões; 
cial. Bem vejo eu com quanta circumspecção se porém nada mais se pôde colligir do que apanhou 
pretende fazer excepções no caso ; mas não posso o tachigra pho .) 
admittir o meio, com que se pretende obrar. O Sn. PINTO DO L.\GO retirou-se da sala por mo-

Agora não se trata senão de ·marcar os requisi- Jesto. 
tos para se naturalisar o estrangeiro; naturalisado 0 Sn . FEnREIHA FRANÇA: -Senhores, qual é a 
porém que· seja gosa dos direitos políticos constitu- razão, porque o estrangeiro naturalisado não pó de 
cionaes, de que nós legisladores os não pndemos ser deputado? E' porque, conforme . o que se tem 
privar, senão pelos meios, que a mesma constitui-
ção tem estabelecido nos artigos, que tenho citado, drto, ~lão _se julga ma teria apta para isto; to?os os 
que é emendando-se em tempo oppor tuno a consti- que nao sao matena apta para as causas estaoex
tuicão. · clmd_os /or sua ~!lesma natureza, amda qu e d1sso 

~astante magoa me r es ta de que assim fique a se Cnao aça mençao. . 
porta aberta a manter-se a injuriosa preocupação · onolano eriJ. matena apta pa~a ser gen eral con-
d t · · t d · ·t d ue ·tra os romanos? Eu crew que nao. 

e ~ue es ran_gelros e ge~ e e mals men q, 0 q Por consequencia parece que está claro que nem 
o sao os nacwn~es brazllelros .P ~ ra oc_cuparer os para o poder exe~utivo devem ser admi ttidos os 
lugares ma1s _emmentes da adromrstraçao pub !Cai; estra ngeiros, assim como tambem não devem ser 
~ts emfim n~o ha agta que remediar, e voto po para o poder legislativo; rilinistros de es tado, diz 
P a suppressao do ar 1go. a constituição que não podem ser, n em portanto 

O Sn. BoLLANDA CAVALCANTE:- (Nada colheu o S()US delegados, ou que exerção autoridade..cm lugar 
tachrgrapho-) . , delles, como presiuente!-de províncias, etc . 
. Com? porem o 1llustre deputado mandasse a mesa Elles não podem ser deputados, isto é, não podem 
a segumte ser de cem pessoas .J.egislando, e como hão de ser 

« E~IENDA de cincoenta os senadores? Como hão de ser de 

" Os estrangeiros naturalisados gozaráõ dos di
reitos políticos marcados na constituição. mas 
antes da naluralisação não poderáõ ser empregados 
em serviço do im perio sem permissão do corpo le-
gislativo. » · 

Foi lida; e immediatamente esta outra do Sr. Costa 
Silva que tambem viera â mesa. 

« ·U!ENDA 

dez os conselheiros? Pois o conselho de estado tam
bem entra na sancção das leis uma vez que a acon
selha. 

A coisa é dar a: nas leis antigas recommenda v a-se 
que paro. vereadores se preferissem os na tu raes da 
terra; e porque ? Porque erão julgados mais aptos 
para exercer este oflicio, do que os es tranhos . E' 
claro pela constituição que os estrangeiros natura
lisados tão sómente podem eleger, é claro tambcm 
que elles nãa podem exerce,- certos encargos de ad-

!< Sendo que passe a emenda do Sr. Baptista Pe- ministração .e legislação: portanto eu creio que 
reira digo que os naturalisados igualmente não attendendo á natureza da cousa, e para se preen
possão ser bispos. » cherem todos {)S votos, para condescender (!O m 

Apoiadas, entrárão na discussão, a qual continuou todos os pareceres, é melhor regeitar o artigo, e 
dizendo. não decl(\rar co usa alguma· senão o que exis te na 

0 Sn. L! NO CouTINHO:_ Sr. presidente, eu con- constituição; quanto mais que nisto não póde 
tinúo a sustentar a minha opinião, que é que se haver perigo, como se tem dito, porqu e os estran
supprima o artigo, e se substitua pela emenda do geiros pão serão aptos para exercícios alguns senão 

P · · - d · daqui a dez, ou sete annos, e a este tempo se pode-
Sr. Baptista ereira: a constJtuJçao etermma que ráõ interpretar -melhor"as leis; não é porqu~ _nós 
os estrangeiros gozem dos direitos, que gozão os 
cidadãos natos: todaviá ella admittio algumas ex- não tenhamos autoridade para fazer essa declaração, 
cepções, e de modo n enhum se póde fazer argu- como .disse um illustre orador, pois eu creio-qLie nós 
menta daquillo, que a constituição callou. , hoje mesmo temos essa autoridade, e o podíamos 

Disse um illustre deputado, Sr. presidente, que ·fazer, o que se nos prohibe é legislar contrariam ente 
não se pódo fazer nada senão depois de passados ao que está determinado na constituição, srm que 

· d h h passem quatro annos, mas não nos é ·ver:lado suppri r 
quatro·annos; POIS quan °, se con eça que a uma o que nella falta; portanto podia-se fa zer ).á a de 
lacuna, não a poderemos encher? Aqui o que faze-
mos é determinar quaes são os direitos, de que os claração dos direitos, que ficão competindo a'ls 
estrangeiros podem gozar, e que a constituição estrangeiros naturalisados: mas isto n ão parece 
não definia: não vamos contra a COQstituição, faze- ainda necessario, e por isso voto tambcm pela in 
mos os nossos deveres, declarando aquillo, que é teira suppressão . 
obscuro, e é da nossa rE!galia, e atttibuições fazer- Assentando-se que estava a ma teria sn ffi ciente-
mos isso. mente discutida, propo:l o Sr: vice-presidente em 

Disse outro nobre deputado que pela emenda do prim eiro lugar a emenda suppressiva do Sr. Marcos 
Sr. Baptista Pereira, que exige a.atJprovação do corpo Antonio, e foi approvada, ficando por consequencia 
legislativP, quando se houver de dar a algum es- prejudicadas todas as outras. 
trangeiro esses grandes empregos, que é isto arrogar Seguio-se o 
do poder executivo o direito, que tem de passar as « Art. 3°.-0 naturalisado deverá pres tar ria ca-
cartas de naturalisação. Ora isso já hontem se ap- mara respectiva, em livro para esse fim destinado, 
provou, portanto não tem lugar. juramento de obediencia e fidelidade a<> imperador, 

.9 
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á constituição e ás. leis do imperio, com total re- rei tos da·. sua nação: nem houve em tempo algum 
nuncia~-de direitos e fôro do seu paiz. ,, nação. tão barba~a qu~ processasse a uin. desnatura-

Declarado em discussão, disse lisadtl; a quem compete conservar fidelidade ao im-
O Sn. MARcos ANTONIO :,-Diz 0 art. 3o ••• (Leu). perante. da nação, _a quem pertence; por conse- · 

Quanto ã primeira parte parece-me admissivel o quencia . não póde deixar de passar este artigo;. 
artigo, pois com effeito se devem ligar por um vin- porque não induz a mais do que a uma condi~o 
culo. de religião a observarem as leis do imperio e tacita e implícita. Consequentemente, voto que elle 
a serem bons cidadãos. Quanto á segunda, porém, passe. . . · . 
-com total renuncia dos direitos e fóros do paiz- O SR. DuARTE SILVA :-Eu fm prevemdo pelo 
tenho muita duvida em admitti-la. porque o direito .nobre deputado, oppondo-se á opinião do illustre 
de naturalisação é um privilegio, e um privilegio preopinante que- contrariou o artigo. Eu certa
social, como lhe ~hamão os publicistas, istQ é, um mente não sei como se possa considerar a um es
homem naturalisado é obrigado a obedecer ao go- trangeiro como cidadão nosso, ·pertencendo elle a 
verno que Q riaturálisou, emquanto existe debaixo outra sociedade;·· porque então viria a ser cidadão 
da protecção daquelle governo e dentro do paiz: esta de dous paizes. Quanto aos casos, que citou o nobre 
é a opinião a .mais seguida, a opinião geral, e por preopinante, eu poderia citai-os mais modernos; 
isso se chama esla habitacão-haoitacão local é tem- mas é claro que se um e~trangeiro ·uaturalisado 
poraria-ficando sempre "os naturalisados obrigados entre nós fosse sempre considerado no seu páiz, 
á -habitacão natural-como lhe chamão os publi- como a elle pertencendo, nunca seria brasileiro. 
cistas, ou áo gó,•erno do paiz: em outros termos, o (Apoiado). · . 
cidadão que nasce em um paiz, que rece_be desde os O SR. VASCONCELLOS :-Parece-me que a opinião 
seus primeiros dias a protecção do governo daquelle do illustre deputado o Sr. Marcos Antonio é que se 
.paiz está obriga'do a obedecer a este governo por não .póde cumprir o que determina esta lei, que é 
toda a sua vida, pois que lhe prestou a protecção renúncia r os o direitos; diz. que o estrangeiro não 
nos primeiros dias; assim, ainda que este cidadão póde renunciar estes direitos: primeiramente pa
se haja de retirar para outro lugar, receber outra rece-me que isto é anti-constitucional, perdoe-me 
patria ou aceitar privilegias de naturalisação de o illustre deputado,- porque se a constituição de
outro estado, nunca, nunca fica desonerado, porque clara que aquelle cidadão, que se naturalisar em· 
o primeiro direito é o direito natural, é um con- paiz estrangeiro, perde os fóros de cidadão brazi
tracto celebrado entre o cidadão que nasceu na- leiro, admitte a constituiçãc o principio que póde 
quelle paiz e o seu governo : por consequencia, renunciar e perder estes direitos, e o. nobre depu
ainda que este cidadão que i r a renunciar este direito, ta do vem portao to,· ·com a sua opinião contrariar o 
será necessario tambern que o governo, que é outra que determina a constituição; demais; que direitos 
parte conlractante, haja de aceitar esta renuncia, renunçia o cidadão estrangeiro que quer entrar na 
haja -de CODV'ir neste contracto, sem o que não se nossa sociedade, que sejão inalienaveis? O illustre 
póde fazer uma total renuncia des_te direito. Esta deputado não me apóntou 1liÍl só; referi o-se á opi
é a opinião da maior parte dos publicistas. Qbservo niào de -escriptores _que não citou, e de certo me 
mais, que· um- historiador refere que um celebre não lembro de o ter visto em escriptor algum, talvez 
inglez da primeira idade emigrou para a França, lá por ter lido pouco. Se o illustre ·deputado dissesse 
teve educação, e por fim veio a servir contra os que devia ser s~pprimido o artigo, porque é lei 
inglezes ;. sendo elle preso na guerra, ainda que es- geral de todas as nações, que logo que um cidadão 
tava naturalisado na Franca, por 1ss~que não tinha se naturalisa em um paiz estrangeiro, perde o fôro 
prestado aqueila vassallage"m que devia aos inglezes, do seu paiz, então bem ia; mas nem por esse prin
foi processado e el-rei de Inglaterra teve a genero-· cipio deveria ser supprimido; porgue o estrangeiro 
sidade de o perdoar, de o agraciar e de nãoccon.: se poderia valer· da ignorancia da lei para residir 
sentir que se executasse a pena ; portànto, con- sómente como cidadão emquanto lhe fizesse conta, 
cluo dizendo que sendo esta lei seguida pelas nações por isso acho que deye o estrangeiro renunciar t()dos 
as mais policiadas, parece que um novo cidadão os direitos e· fóros do .paiz, porque do contrario 
ou um estrangeiro que vem adquirir o fôro de ci- virião os estrangeiros procurar a naturalisação para
-dadão em uma sociedade estranha, não póde fazer ce~tos fins temporarios; portanto, voto que passe-
uma total renuncia dos direitos e fóros do seu paiz, o artigo. - . · · ' . . 
porque ainda que o faça não poderá ella ter effeito o sn:. MAncos ANTONIO :-Como.o honrádo mem..: 
-sem que o governo respectivo do paiz, onde elle bro não.sàbe onde-vem isto, cumpre-me dizer-lhe 
nasceu, e que lhe deu a primeira protecção, haja de que vem no 'direito p· ub.lico de Blackstone, cap. lo. 
aceitar a mesma renuncia. Estas são as consida- # 

rações que julguei necessario fazer, ellas são abo..' eu conservo isto de quando andei pela Inglaterra. 
nadas por grandes publicistas. . . o SR.·. C~HA MATT~S :-Voto pelo artigo ; à o pi-

o Sa. SouzA FRANÇA. :-O illustre preopinante nião do illustre deputado, se está admittida na Tn-. 
parece-me que confundio de alguma . maneira os glaterra, não o· está aqui, pois a nossa constituição 
direitos do estrangeiro, que tem residencia tempo- manda o contrario. Eu me lembro que um celebre 
raria em um paiz, com as diversas obrigacões da.: general sueco foi processado por ter abraçado o 
quelle, que ~h tendo carta ·de naturalisação se toma serviço da Russia. Tªmbem sei~ Sr. presidente; que 
cidadão desse paiz. Um" estrangeiro que-yai habitar nq tempo de Bonaparte houve ·a reclamação_ dos 
simplesmente um paiz,- seja qual for o numero de irlandezes, que. se forão introduzir no territorio 
annos,- é sempre sujeito ás leis do paiz sómenté em- de H. amburg.o, por par. Le do.rei de lnglate:qa, a. cti.~a. 
quanto nelle reside:· elle se deve em tudo e por entrega se oppoz lJonap_~te_; aipda outra, .os in·"', 
tudo ·conformar 'com as i eis do paiz ; ·mas· é pro- glezes, .na. guerra, ' -que. t1verao com os . amencano:s 
cessado como rebelde, quando se revolta contra a tambem reclamarão. e. quizerão passar pelas arma~: 
sua nação; quando, porém, obtem carta de natu- aquelles soldados, que acharão com armas ~a.m· ' 
ralisação implicitamentl3 renuncia a todos os di- mettidos entres as:fil~l_ra~ dosEstados-~nidos. T1 .1 
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bem aconteceu que os inglezes passarão revista a 
uma fragata americana, dizendo que havia nella 
marinheiros seus, isto deu lugar a muitas contesta
ções, é verdade, mas não tiverão exito, porque a 
nacão se considerou muito superior, e como nós 
nãÓ estamos neste .caso, por isso acho que se deve 
observar a doutrina do artigo. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA :-Eu creio que o i.llustrt 
deputado se equivocou, talvez por não estar bem 
lembrado da doutrina, que citou de Blackstone; pois 
·parece-me haver uma differen~ mui consideravel. 
Quando os inglezes pretendem ter direito sobre 
qualquer inglez, que se ache natura!isado em O\]tro 
paiz, não é sobre qualquer que nasce na Iqglaterra, 
mas sim sobre aquelles que se achaviio ao seu ser
viço, e é isto o que diz Blackstone. Por exemplo 
um soldado ou um ollicial de marinha que desertou 
ainda que se tenha naturalisado em-outro paiz, con
serva a nação sobre elle o seu direito, como se vê 
em um offici~l de marinha, que apezar de estar ao 
serviço do Brazil, porque Lambem estava ao de sua 
nação, foi reclamado e em qualquer occasião que 
appare.cer será castigado ; não acontece assim com 
os mais cidadãos, e é necessario esta differença. Os 
inglezes reconhecem que um só individuo não póde 
ser cidadão de muitos paizes , e quando elles pre
tendem ter direito sobre algum individuo não é 
porque nasceu na Inglaterra, mas pelo contracto, 
porque este individuo se ligou, de servir á nação 
nesta ou. naquella faculdade ; mas, uma vez que 
não é funccionario publico, ou foi e deixou de ser, 
não podem mais exigir obrigação nenhuma, se o 
exigem· no outro caso é con tra o funccionario, que 
deixa o seu emprego sem licença da nação. Parece
me que é este o sentido em que Se explica Black
stone. 

O S11. CuNHA MATTos :-A respeito da Inglaterra 
é justamente o que acabou de dizer o Sr. B~ptista 
Pereira: é verdade que não é assim nos outros 
paizes, póde haver uma tal circumstancia que a 
nacão ou chefe do poder executivo precise por um 
mômento de receber, ou á testa do seu exercito ou 
da esquadra um homem que poderá fazer grandes 
sél·viços. Ao chefe do poder executivo cumpre saber 
dos conhecimentos e meritos deste official, julgo 
tambem que aquelle, que por pouco tempo ou por 
um momento vier servir entre nós, deve ficar aqui 
ligado temporarian;~ente, como se fosse a patria onde 
nasceu, mas que voltando ao seu paiz deve deixar 
de gozar destas prerogntivas, e por assim dizer deve 
deixar de ser cidadão brazileiro . Assim aconteceu 
entre os americanos. Os americanos ti verão em seu 
paiz muitos mil inglezes, fez~se a paz e quizerão 
depois roclamar o direito de cidadãos de Inglaterra. 

0 ~R. BAPTISTA PEREIRA :~0 i!lustre deputado 
não fez distincção dos que são naturalisádos e dos 
que vêm servir ~empqrariamente. Não tem nada 
uma co usa com a outra, o caso é' depois de natura
lisados. E' necessario fazer esta differença. Se vem 
temporariamente fica· sendo subdito do paiz onde 
nasceu : mas se pedio carta de naturalisação está 
na -regra geral. Demais, este argumento de. outras 
nações que se tem apontado, póde não servir para 
o nosso caso, porque é necessario ter em vista os 
tratados que são leis particulares. 

O SR. CuNHA MATTOS :-Eu em tudo me conformo 
com o que dis~e o Sr. Baptista Pereira; eu fallei dos 
quo vêm servir temporariamente e apontei um 
facto. 

O SR. OoaRICO :-Eu me levanto para apeiar o 
que disse o Sr. Baptista Pereira. Os inglezes, que 
se deixarão ficar na America, na época da guerra 
com a Inglaterra, nunca mais farão considP.rados 
inglezes, nem tao pouco reclamados. 

O SR. CRuz FERREIRA.:-0 estrangeiro naturali
sado perde todos os fóros políticos do seu paiz, mas 
os naturaes, esses nunca elle póde perder . Todas as 
vezes que o estrangeiro naturalisado fôr achado com 
as armas na mão contra a sua patria, é punido de 
morte,. porque nunca se lhe póde admittir a Tenun
cia dos sentimentos innatos ao homem que o obri
gão a defender o paiz onde nasceu. 
. O Sn. SouzA FRANÇA :-Està lei não é senão para 

que o governo possa dar cartas de naturalisação, 
vamos agora ver se ella preenche o seu fim. Disse
se que ~para se concederem cartas de naturalisacão 
é preciso que renunciem os naturalisados os fóros 
do seu paiz,_ mas póde muito bem ser que haja uma 
constituição, pela qual seja prohibido ao cidadão o 
naturalisar-se em outros paizes. Para es te caso se 
deve accrescentar a clausula de que o governo não 
naturalise um tal estrangeiro, porque não póde 
preencher a clausula da lei que suppõe que elle póde 
renm~eiar os fóros de seu paiz. 

Ultimando- re a discussão e proposto o artigo foi 
approvado tal qual se acha. 

Immed iatamente offereceu o Sr. Maia os seguintes 
como addiciona es ao projecto. 

« Art. 1. •-Em nenhum caso se concederá a carta 
de naturalisação a quem não a pedir competen
temente. » 

<< Art. 2.•-0 requerimento que se fizer ao poder 
executivo para se obter carta de naturalísação, serã 
acompanhado de authentica justificacão dos requi-
sitos declarados nos artigos. · 

« Art. 3.•-A jUstificação será feita ou nesta 
côrto, perante o corregedor do cível, ou aquel\e ma
gistrado qu·~ ao futuro o substituir; seja qual fôr 
a província ou o districto em qne resida o preten
dente, ou perante o juiz do local em que tenha a 
sua actual residencia. 

« Art. 4.•-A justificação só poderá ser veri
ficada por· meio de documentos origmaes e bem 
authenticados, e as testemunhas apenas se admit
tiráõ para prova de identidade de pessoa.>> 

Sendo apoiados, disse · 
O Sn. BAPTISTA PEREIRA:- Eu quizera qu e se 

lêssem os artigos vencidos, porque creio que nelles 
estão estas providencias agora propostas. (Lêrão-se). 
- Nestes artigos se diz que é necessario boa con
ducta, justificada perante o juiz do domicilio, esta 
justificação ha de principiar por um peditorio . Por
tanto não se póde dar a carta de naturalisacão a 
quem não a pede , • 

O SR . MAIA:- Nestes artig-os apenas se põe a 
condição de boa conducta, mas é necessario que 
prove residencia continua, que faça a declaração 
perante a camara, etc., por isso é que eu estabeleci. 
a fórma d19 justificar estes requisitos que a lei exige . 

O SR. SouzA FRANÇA :-A lei seria manca, se se 
não admíttisse de alguma maneira a emenda do 
Sr. Maia; porque a lei trata em these que se conce
deráõ cartas de naturalisação áquelle que tiver uma 
residencia de dez annos, ou seja, ou não ca
sado, etc.; mas como se hão de verificar estes re
quisitos 1 Esta á a questão ....,.como se . h a de levar 
ao conhecimento do poder executivo a verificação 
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das condições que a lei exige ?-:- E' necessario ha
ver uma se_ntença da pronunc1a dos factos, que .a 
lei estabeleceu para se conceder carta de naturali
sação. ~ 

Bem; por consequencia é necessario apresentar 
um depoimento, certidão, reconhecer a veracidade 
da certidão e podia até ser ouvido o procurador da 
soberania nacional; porque quem ha de ,ser fiscal 
desta habilitação, uma cousa de tanta monta 'l Não 
ae ha de conceder uma carta de naturalisação com 
justificações feitas atraz da porta, é necessario que 
se proceda com muita circumspecção. · 

V o to portanto pela emenda·, que .me parece mui 
bem fundada; ella não faz mal algum, e será até 
um motivo de responsabilidade do ministro, se 
franquear isto por um simples acto de sua vontade. 

O SR. 'VAscoNCELLOS:- Eu não me conformo 
com a emenda ; na primeira parte diz que se não 
concederá a carta a quem não a pedir competente
mente;- isto é escusado : a quem compete passar 
carta é ao poder 'executivo, e a quem não a reque
rer não se ha de passar: isto é claro. 

Quanto á segunda parte (leu) -o requerimento 
que fizer ao poder executivo, será acompanhado 
com as competentes justificações, etc.,- com isto 
concordo. 

Pelo que diz respeito ao terceiro numero ... (leu.) 
A isto me opponho, porque está vencido no art. 1 o 
que esta justificação seja feita ~;>erante o juiz do lu
gar, e-ainda que estivesse vcnctdo não podià passar 
este principio, porque seria muito facil dar-se uma 
justificação a muitas leguas de distancia e por isso 
quem quizesse naturalisar-se viria á côrte c podia 
dizer que tinha residencia em Pernambuco, de dez 
ou doze annos, e eis o homem naturalisado com 
summa facilidade; porque sempre ha testemunhas 
que jurem tudo quanto se quer. 

O numero quarto ... (leu.) Tambem me opponho 
a isto~ porque, se nós tivessemos adoptado o prin
cipio do senado, que admittio a naturalisação da
quelle que tivesse certa quantidade de bens, então 
seria necessario que se ajuntassem os documentos 
pelos quaes se mostrasse a possessão destes bens! 
mas como nós não admittimos este requisito, e 
bem claro que isto não é necessario~ O que será 
preciso é ajuntar certidão da declaração na camara, 
pois já se entende que não póde fazer esta i"ustifi
cação sem apresentar a declaracão _ e igua mente 
sem ajuntar a certidão da idade.· Isto pertence ao 
processo de justificação, é nesta occasião que se ha 
de julgar, se são ou não verdadeiros. . 

Eu hei de fazer uma emenda, para que em dia 
dé audiencia se -inquirão as testemunhas, antes ou 
depois della; porque -ha muita gente para assegurar 
se o naturalisando e~tá ou não domiciliado naquelle 
lugar. 

O . Sn. MAIA :-0 illustre deputado tinha appro
vado estas emendas, que são os !fiesmos artigos que 
se achavão na. commissão; agora porém vejo que o 
_digno·membro tem mudado de parecer, quando es
tas emendas forão por mim propostas talvez ani
mado por elle mesmo. . . . _ 

Como entendo que todos os documentos e títulos, 
que possão servir de prova 'são necessarios para se
dar a carta de naturalisação, por·isso quizera que 
se ajuntassem ã justificação documentos que fossem 
bem anthenticados, para não haver nella demasiada 
facilidade; e acho que não é muito despropositado 
o admittir;;se esta emenda. 

O Sn. LINO CoUTINHO :-Levanto-me para emit
tir õ Irieu parecer ácerca dos artigos add,icionaes · 
offerecidos pelo Sr. deputado Maia. Este art. 1° ••• 
(leu) julgo ser escusado; pois havendo uma lei que 
declara como e quando se devem dar as cartas, 
para que é preciso este artigo ? Pois o governo de
pois de haver uma lei escripta, ha de passar cartas 
de naturalisacão sem ser na conformidade da lei 'l 

Disse-se que é bom para fixar a responEabiliâade 
dos ministros ; pois a declaração de um artigo é 
que fixa a responsabilidade? Isto é uma lei e quan
do o ministro obra conta a lei é responsavel. , 

A lei diz que o estrangeiro não póde ser natura
lisado senão depois de certas eondic~es, vai o go
vemo e passa uma carta sem estas côndições, é res
ponsav~;:l ou não ? E" preciso alguma declaração 
para haver esta responsabilidade 'l Não tem lugar 
algum. . · · . 

Este segundo ... (leu)concordo nisto,Sr.presidente, 
porque ao governo não hão de ir as peças justifica
tivas, hão de i_r as sentenças passadas pelo ministro, 
perante quem se houver justificado o pretendente, 
este faz o requerimento com a sentença, para se lhe 
mandar Jlassar a carta de naturalisação. . 

0 art. 3° ... (leu) não me conformo COm elle; p01S 
uin homem que mora no Pará ha de justificar-se na 
côrte 'l como é isto 't não posso admittir seme
lhante cousa. Os que estiverem na côrte fação _em
bora esta justificacão perante o corregedor do civel, 
mas os que estivêrem fóra da côrte a hão de fazer 
perante o ministro territorial, que me parece é o 
Juiz de fóra. l\Iesmo para os da côrte, torno a dizer, 
acho que o juiz de fóra é a autoridade competente, 
perante_a qual dê o estrangeiro a justificação. Por
tanto eu diria antes que ella fosse feita perante o 
juiz de fóra de cada lugar, onde residisse o estran
geiro, assim é que me ·parece se deve emendar o 
artigo. · 

Quanto ao numero quarto._ .. (leu.) Todos os actos 
que exige esta lei, ou todos estes predicados, não 
podem ser provados senão por- documentos; precisa 
certidão da declaração, certidão de ser casado, cer
tidão de boa conducla; isto se podia justificar por 
testemunhas, mas como está admittido entre nós 
que sejão os parochos que attestem da conducta dos 
parochianos, pó de ser attestado pelo parocbo; . pois 
ainda que tenhão uma religião differente, isto não 
tira que tenha vigilanci~ sobre a conducta moral 
do estrangeiro; não havendo porém parocho, ou 
não sendo isto admittido, não sei que se possa pro
hibir que o estrangeiro vã pedir aos seus vizinhos 
que são os. melhores censores, para mostrar a sua 
boa êonducta. Não acho inconveniente nenhum 
nisto; porque se póde dizer que é bom homem 
sendo máo, tambem qualquer outro meio póde ter 
este inconveniente. 

Emquanto ao mais, não admitio testemunhas; 
para o provar hão de ser documentos por escripto. 

O SR.- BAPTISTA PEREIRA :-.Quando um estran
gero faz a declaração na camara por escripto, la
vra-se um termo desta declaracão, é pela certidão 
deste termo, que se lavra na cainara,. que elle se ha 
de justificar, que ha de mostrar que cumprio com a 
lei nesta parte. E' preciso que apresente uma cer~ 
tidão de· idade, deve ter uma residencia de dez 
annos, esta. residencia se conhece pela declaração 
feita na camaia do districto. deve ter boa conducta, 
deve j ustifical-a perante o juiz do districto, etc. 

Ora, é preciso-confessar que não houve a meU 
redacção nos numeros vencidos, se bebl que, qua 



SESSÃO m1 4 DE JULHO DE 1826 37 
do se exigem estes requisitos, fica bem entendido curador da corôa e soberania nacional, ou quem 
que tem necessidade absoluta de mostrar a veraci- suas vezes fizer. , 
dade delles, ou\ por documentos, ou por testemu- Foi lambem apoiada, e havendo de continuar 0 
nha; quanto ao que disse o honrado membro, que debate, disse 
os parochos poderião attes_tar, bem que nada va-
lem estas attestações em juizo, que sempre sere- · O SR. PAULA E SouzA :-Sr. pre~idente , não se 
putão graciosas, e não fazem prova; admittindo-se póde bem ter na lembrança a doutrina das emendas 
estas attestações, não podia por meio del!as justi- . que estão sobre a mesa, porque ellas são muitas e 
ficar senão a conducta moral, e aqui falia-se em algumas bem extensas, por isso quizera que se 
conducta moral e civil. mandasse á com missão para as redigir. 

Eu mando á mesa uma . emenda, ·pela qual julgo O SR. ARAiuo BASTOS:-- Nós não estamos fa-
que se poderá evitar grande contestação, e canse- zendo uma lei, mas sim emendas á lei que veio do 
gue-se 0 fim que nos propomos. senado, por consequP.ncia não tem lugar nenhum 

o ir á commissão. 
Veio á mesa e era concebida nos seguintes ter- Consultando porém 0 Sr. vice-presidente á ca-

mas: mara, esta ! esolveu conforme a proposta do Sr. 
c< EMENDA Paula e Souza, e se mandarão os artigos addicio-

cc O naturalisando justificará legillmente perante naes com as :;uas emendas á commissão para os re'
o juiz do domicilio os requisitos -do art. 1°. J>-Foi digir e voltar á discussão. 
apoiada. Entretanto o Sr: secretario Costa Aguiar .leu o 

O SR. VASCONCELLOS :-Torno a dizer que não seguinte 
podem as emendas do Sr. Maia ser admittidas : Ol'FICIO 
além do que já disse, ellas estão na maior parte " Illm. e Exm . Sr.-Remetto á V. Ex ., por ar-
prevenidas, ou prejudicadas pelo nosso direito. dem de Sua Mages tade o Imperador, para serem 
Pelo nosso direito não se deve appellar para teste- presentes á camara dos deputados, os requerimentos 
munhas, quando se póde provar por documentos: inclusos, de An tonio lgnacio Carlos e Silv'a e João 
es ta é a lembrança que tenho, de qu ando estudei Gonçalves da Silva Peixoto Junior, officiaes da se
di re ito. Lá se determina qu t , onde não ha provas cretaria do governo da província de Santa-Catha
qe documentos, não se deve admittir a de teste- rina, por ser augmento de ordenado o objecto das 
munhas, que não têm credito, nem fé alguma; mas mesmas sup plicas . 
tambem não se póde declarar que os justificandos « Deus guarde á V. Ex. Paço, em o 1° de Julho 
só provaráõ, só justificarão estes requisitos por do- de 1826.-Jose Felicianno Fenwndes Pinheiro.
cumentos, isto seria uma injustiça; porque, suppo- Sr. José Hi cardo da Costa Aguiar de Andrada. , 
nhamos que um naturalisando não póde obter do- -Rem etteu-se á commissão de faZ!Í'hda. 
cumentos, pelos quaes atteste a sua boa conducta, O mesmo Sr. secretario expoz que estava doente 
ninguem o ha de julgar capaz de obter carta de na- o correio da cama:ra, e pedio·ser autorisado para 
turalisacão. E mesmo como ha de obter documentos officiar ao ministro do imperio afim de remediar 
que provem a boa conducta ? Ha de requerer ao esta falta com algum outro, que sirva, durante o 
parocho, que a attest,e ? Se este fôr de religião ca- impedimento . 
tholica e elle fôr protestante ou mahometano, ou Assim se resolveu. 
de outra religião s emelhante, é provavel que este 
parocho dê uma boa attestação da sua conducta? Passou-se á segunda parte da· ordem do dia , e 
De certo que não. A quem ha de en tão requerer ? posto em discussão o art. 5o do projecto de lei sobre 
Ha de justificar-se por testemunhas, isto é infalli- as cartas dos alumnos das academias inedico
vel, até por outro principio de ,direito que se niío cirurgicas, a saber 
póde dar fé a attestações, senão áquellas que cons- " Art. 5.0 A nenhum outro exame de qualquer 
tão de actos livres:-como pois se h a ded ar fé a uma natureza, que seja, relativa á arte de cirurgia ficão 
attestação gratuita, que tal e tal. estrangeiro tem sujeitos os que houverem conseguido as suas 
bom comportamento? Não póde ser. Supponhamos resl?ectivas cartas das escolas, em que esl.udarão. J> 
tambem, que se queima o cartorio da camam, (o O SR. LJNo CouTINHO, mandou a seguinte 
que não é impossível e tem já acontecido, como na 
minha província), como ha de este homem tirar « EMENDA 
uma certidão de que fez esta declarl!ção?. E não ha ,, Indico que seja supprimido o art. 5. o" 
de ser permittido nesta hypothese justificar por 
tes temunhas? Não pó de ser de outro modo, aliás A qual foi apoiada e approvada sem discussão. 
se faria uma grande injustiça. Como ha de provar Seguiu-se o 
residencia não interrompida ? Não pó de ser sem " Art. 6. o Fi cão revogadas todas as leis, arde-
que se admittão tas tem unhas. · nanças, e regulamentos do physico mó r, e cirurgião 

Eu quero que isto seja fei to com toda a publici- mór do imperio na parte, que se oppozer á execução 
dade, para que o mesmo procurador da corôa e so- desta lei. " 
berania nacional, possa contestar as testemun~as, Abria a discussão dizendo 
e nunca essa justificação possa ser falsa. Por 1sso 10 SR. CLEMENTE PEREIRA :-Eu quero saber se 
offereço tambem esta emenda depois da do Sr. Ba· estas leis, ordenanças, e regulamentos do phys1co 
ptista Pereira, que eu apoio. mór e cirurgião mór do imperio são feitas por 

Mandou á mesa a seguinte elle;, porque se assim é, não ha n.ecessidade desta 
« b!E!(DA revogaçlto, porque nem o Ilhys~co mór, nem o 

cirurgião mót tem poder leg1slattvo para faz erem 
« Que a justificação sejà feita publicamente em leis . . .. E se não é de leis, ordenanças, e regula

dias e hor'as de .audiencia, citado e ouvtdo o pro- menlos do physico mó r, isto é, feitas pelo physico 
10 
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mór, igualmente é ocioso o artigo, porque não existe 
lei alguma, que autorise o physico mór, e o 
cirurgião mór para se opporem aos effe itos desta. 
Os estatutos, que derão occasião a esta lei, no 
art. 14 e 15 dizem que se passarciõ cartas aos 
estudantes de cirurgia e medicina, e o que faltou 
foi só dizer quem as havia de passar, e por uma mã 
intelligcncia é que o cirugião mór tem exigido qu e 
estes estudantes fação novos exames, firmado 
no silencio dos estatutos, ~em haver lei, em 
que se funde: e se não ha lei , que revogar, 
ocioso , e superfluo é o artigo, que o aut.orise, e por 
isso acho que deve supprimir-se. Talvez tivesse 
esta lei passado sem contestação, se em lugar de 
ser tão complicada, se tivesse redigido desta fórma:
As cartàs, que·~ os alurnnos da academia medico 
cirurgica devem ler na conformidade dos estatutos, 
art. 14 e 15, serão passadas pelo director da escola 
sem precedencia de outro exame-; com isto ficava 
tudo acabado, e por isso digo que tudo o mais é 
ocioso, que não serve senão de encher a lei de 
redundancia ; de que vai bem carregada, c para 
evitar a do art. 6° voto pela sna suppressão . 

O Srr. VAscoN.CELLOs :-Ao que excellentemente 
acaba de ponderar o illustre- dep utado tenho de 
accrescentar que deve ser supprimido Q artigo 
como desnecessario, porque é um principio de 
direito -que a lei posterior revoga a anterior.-Esta 
lei é posterior a esse regulamento, ordenança, ou 
le1, de que -se faz menção, logo já s.e entendem 
revogadas ; portanto é uma redundancia, que não 
deve vir aqui. 

O Sn. LI:oiO CocriNHO :-Opponho-me ci .sup
pressão do artigo, e vou · explica,r ao honrado 
membro o que não sabia. O honrado membro diz 
qu e ignorava se o physico mór era autor deslas leis, 
ordenanças, e rcgularrientos, porque se diz no 
ar jgo .~Physico Mó r-, mas quando se diz-physico 
mór-:-deve ; entend_er-se-:-physicatura mór, é pelo 
phys1co mor que sao feitas estas ordenancas etc. 
po.í'que elle não· póde fazer leis. Não séi porén; 
como se poderá mudar a phrase, pois a de physico 
mór póde mudar-se para physicatura mó r, mas a de 
cirurgião mór nilo sei como se mude, a não querer 
dizer-se-cirurgia mór.-Diz o honrado membro 
que uma -lei p'Osterior revoga a anterior; mas 
parece-me que . nií.o se póde revogar sem que a 
moderna faça expressa menção, e o declare, se não 
ficiio governando do mesmo modo. Em todas as 
leis se usa dizcr-ficão revogadas as leis, alvarás, 
ordenanças, etc. em co ntrario-.se isso é jargão não 
sei~ mas todas as leis trazem isso. Pelos estatutos 
nunca tinhão os alumnos cartas de formados em 
medicina, e erão sujeitos. ao exame do physico mór, 
para curarem de modicma, por isso a commissão 
dtsse que s~ revogassem todas as leis, que se 
oppuzessem a execução deste decreto. Se se não 
declarar isto, então vai o physico mór fazel-os 
passar pelo exame de medicina necessariamente 
ainda que dígiio mil vezes que ha uma lei, qu~ 
permltt8 que curem de· medtctna, elle dirá que esta 
Jm não derroga a anterior, que quer que sejão 
_exarnmados p~lo phySJCO mór, prevalece-se da lei 
que fica em vigor, e os obriga necessariamente 
ao exame, que e li e exige. Portanto este artigo deve 
passar. 

O S.rr. SouzA F.rrANÇA :-Eu não soi como isto 
possa entrar em _disc_ussão, e gastar-se um tempo 
1mmenso quas1 mutllrnente. A nossa ordenação 

manda que quando se derrogar ullia lei, se faça 
menção daquella, que fica derrogada, mas porque a 
legislação com tantas leis contrarias se foi tornando. 
um cãhos, e não era possível assim cumprir com a 
ordenação, julgarão os legisladores necessario que 
se admittisse a clausula geral- fi cão revogadas as 
leis, etc. em contrario.-Por consequencia deve 
passar o artigo .... ( Leu-o ) Esta lei diz que a 
approvação. e cartas serão dadas pelo director de 
Ltma escola, para que possão curar de medicina e 
cirurgia. O cirurgião mór poderá dizer.-A lei 
manda que curem de cirurgia, e medicina, mas 
haveis de fazer primeiro o exame competente : do 
contrario não curareis, e eis que já não cura 
nínguem, sem elle o approvar. ·Se a lei não tiver 
este artigo, não serve de nada inteiramente. Voto 
portanto pelo artigo. 

O Srr. VASCONCELLOS :-Eu· não sei como se possa 
combater o que disse o nobre deputado o Sr. 
Clemente Pereirà I Uma vez que se use da palavra 
-regimento-pode-se entender qu~ é uma autori
dade encarregada da execução da lei ; A ordenação 
que aqui se citou no livro2', tit. 44, falia em graças, 
e provisões, porque são concedidas, e nunca se 
entendeu alguma revogada sem que se faça expressa 
menção da provisão ; mas isto é para graças, ou 
provisões, porque se estas concedem, e não para 
leis geraes : se se entendesse assim, então não 
estavamos aqui legitimamente congregados, e esta vão 
immensas leis em vigor, que se entendem revogadas 
pelas posteriores. Eu estb"u mui admirado ; nunca 
pensei realmente que se désse· ã ordenação uma tal 
intelligencia 1 TE<nho-a visto explicada por muitos 
autores, e entre outros pelo celebre Lobão, mas 
este mesmo diz que não é preciso fa~er especial 
menção das leis, que se revogão. Não sei pois para 
que é isto, pois quando se faz uma é para conservar 
a anterior? Não entendo corno possa isto ser. 

O Sa. CLEMENTll PEREIRA :-Eu não disse que era 
desnecessarici que as leis novas declarassem que 
por ellas ficão revegada~ as anteriores, nem seria 
absurdo, se o dissesse, o que disse só foi que isto era 
ocioso neste projecto, porque i:Jão havia lei .nenh,uma 
em contradicção do que nelle estã determinado : 
nem se ·me mostrou que a houvesse . Até aqui o 
cirurgião !llÓr pretendia passar cartas aos alumnos 
que tivessem acabado os seus estudos de cirurgia, 
para estes poderem curar, mas isto não é por haver 
lei , que determine que elle deve passar estas cartas. 
Os estatutos dizem que os que tiverem cartas podem 
curar de cirurgia com ellas, e que os que tiverem 
mais certos estudos poderãõ curar tambem de 
medicina fóra da cidade. Isto posto a uníca 
differença que ha entre os estatutos, e o presente 
projecto de lei, é que os sobreditos alumnos não só 
pódem curar de medicina na roça, mas tambem na 
cidade, e eis-aqui só o que ha a revogar, e que 
acima fica revogado. Não conheço (torno a dizer) 
lei alguma, que se opponha ã presente, por- isso 
acho que este' artigo é ocioso. Se a ha com effeito, 
revogue-se, mas se a não ha~ para que se ha de 
dizer que se revogue o que não existe ? Mas 
oppõe-se que esta redundancta não faz mal: eu não 
penso assim, . porque acho prova de muita incon
sideração declarar que existe uma lei, que . não 
existe. Voto portanto pela suppressão do art. 6° 
como ocioso, como iriutil, e como indecoroso a esta 
camara. 

O Sa. LINo CouriNIÍO :-Poucas palavras direi, 
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e com mais sangue frio. Qúero ser como S: Thomé, qual havia ficado sobre a mesa , e sendo necessario 
ver para· crêr. Seria bom que ficasse adiado este dar-lhe destino disse. 
artigo até que_houvessemos de ler o regu~amento O SR. FERREIRA FRANCA: -Peco o adiam ento 
do physico mór, para mostrar q~eha.um artigo, que para se tratar deste objécto, quando se· form ar o 
diz gue, todo e qualque.r Cirurgiao, que tenha carta plan<> geral, e houver melhores estatutos. 
aind1'! de doutor, onde quer que estudasse, nunca Foi apoiado o adiamento, e ·posto em discussão 
pódem curar em medicina sem passar por 11m exame disse 
particular do physico rnór. Estas_ cartas,. que se O Sn. 11:110 CouTINHO :-Eu não sei para qu e se 
mandavão passar aos alumnos, era o de Cirurgia, h a de adiar; não se pó de decidir já ? Eu não sei 
mas a camara faculta-lhes o poqerem curar de que possa haver plano nenhum, Sr. presidente, de 
medicina · é uma faculdade de mais que se lhes dá, escola publica de medicina, e cirurgia, em que se 
porque p~Ios estatutos são sempre cirurgiões, e possa admittir que um individuo, que tenha estu
nunca medicas : o que fez esta camara? Concedeu- dado particularmente possa ser examinado nas es
Ihes,ou bem, ou mal, a faculdade de poderem cu(ar colas para ter uma carta de bacharel, ou de doutor. 
de medicina, mas ainda n ão derrogou a lei do Todas as escolas, que admittem graduações exigem 
physico mór, ou physicatura mór, que manda que sempre attestado de escola publica. 
todo e qualquer cnurgião, seja formado onde fôr, Na Franca e na Inglater ra, onde um homem se 
uma vez que quei ra curar de medJCma no Impeno, doutora em um dia, sendo estrangeiro, nüo é admit
ha de passar y elo exame do physico mór. Po,r tido a estes 0xames se nilo apresentão certificado de 
consequencia deve-se declarar que ·fica d·errogado 0 outras escolas. Nunca poderemos admiltir que um 
regulamento nesta parte. Sr ·presidente eu não drsse homem possa vir ser examinado nes tas escolas, ba
que todo o_ artigo devia pass~r, ~arque uma vez vendo estudado particularmente; o contrario é ad
que se ~assao cart_as de Cirurgiao, Ja ~s ordenanças mittir um a co usa, que nunca foi p"a ticada no 
caducárao, mas nao caducou que façao um exa~ne mundo civilizado e scientifico. Deve -se poi s votar 
particular. Por isso deve passar ,coi1! nova reda,cçao, 1 sobre isto, porque não sei para que seja o adia
tirando-se o que d1z respeito a Cirurgia mor do mento. 
imperio porque caducou, mas quanto ao artigo . , d . 
particul~r da ordenança para que nenhum cure em O SR. VASCONCELLOS ~ - Esta mateFia po ,e ser 
medicina sem exame, isto ainda não caducou, 0 approvada,_ quando se t: atar do regula1~1ento geral, 
physico mó r pó de exigir exame, e para não exigir, ~ se. se reJeitar ~gora, na? se pó de propor; portanto, 
é necessario declarar que fic ã.o revogados todos os .e precrso que naose decida cousa nenhuma sobre 
artigos da lei, ou ordenança, que Q.brigão aos el!a . Voto pelo adiamento. • 
alumnos a passar pelo exame.' Por consequenc1a O Sn. DIAS:- Admrra que se de tanto valür a 
deve passar o artigo com nova redacção, tirando-se causas, que de nada valem. De que synem esses 
o que diz respeito á cirurgia mór. papeis carunchosos? O que se quer e scwn cra , e 

Julgando-se a ma teria discuti~a, e posto a votos estou certiSSlmo q_ue esta er_nenda compreh ende a 
o artigo·, passo11, salva a redacçao: convemen~1a e a JUS~Iça, ee por I SSO drgna de ser 

Entrou finalm ente em discussão o remett1da a comrmssao. 
" Art. 7. 0-A pro.sente lei será em pleno vigor 

até que um plano completo de instrucção publica 
estaLúa definitivamente O· que convém aos estudos 
de medicina, cirurgia, e pharmacia. ~ 

E tomando a palavra disse 
O SR. VAscoNCELLOS :- Pretende-se po·r este 

artigo prender a faculdade, que tem as carnaras 
legislativas do imperio de fazer qualquer outra le1 
pela qual se revogue esta. Ora se se de_termina que 
as camaras não poderaõ fazer alteraçao nesta 181, 
quando ainda não foi approvado o planô geral de 
instruccão publica é nada menos do que fazer um 
artigo âddicional á constituição do imperio, e por 
consequencia devia ser proposto, como o manda a 
mesma constituição, porque não se fará este plano 
completo de instrucção publica senão _daqui a 15 
ou 20 a imos.~Acho portanto que se na mais conforme 
supprimir este arttgo. 

O SR. LINo CoUTINHO :-Eu quero sómente dizer 
que a commissão, quando fez este artigo teve em 
vistas que ia tratar-se já de fazer o plano geral de 
instrucção publica, .em que não podia deixar . de 
entrar u plano para as escolas de med!Cma e c1rurgi~; 
concordo porém em que se suppnma, porque nao 
contém materia essencial para que se passem as 
cartas aos alumnos. 

Ultimada a discussão, e offerecido o artigo á 
votação, foi supprimido. 

Novamente appareceu o additamento do Sr. Cus
todio .Dias, para que se passem igualm~nte cartas 
aos que por sufficiente exame forem approvados, o 

O Sn. CRuz FERREIRA: -As cartas não dão 
sciencia, é uma verdade, mas dão uma prova de que· 
as pessoas, que as possuem, estão habilitadas pelos 
meios , que se têin julgado os mais compet entes e 
que de certo são prefe"riveis a muitos outros : estes 
titulas são o result~do de um exame continuo em 
todo o tempo dos estudos e se qriem os possLie não 
tiver em seu favor alguma presu mpção, muito 
menos a podem ter outros de cuja habilitação ainda 
não consta, ou que ha de constar por simples exa
mes destacados. 

E' verdade que cartas podem apresentar-se, que 
obtidas por .empenhos nada significAo, entretan to 
dão um testemunho de que quem as possue frequen
tou aquelles estudos c foi approvado; e se um tem 
empenhos, nem tod~s os podem. ter. Todas as nações 
têm assentado que sa.o n ecessanas essas cartas ; por 
consequencia voto que es ta indicação seja rej eitada. 

O Sn. SouZA FnA:o~ÇA :-Este negocio não pódc 
deixar de ter _adiamento para entrar no regula
mento geral, que só houver de faz er a es te respeito 
e então se verá se a materia é conveniente. 
Prop~ndo então o Sr. vice-presidento o adia

mento por se julgar sufficientemel)te discutido, foi 
approvado, Temettendo-se a emenda do Sr. Dias á 
com missão de saude publica para lhe dar a devida 
attenção em tempo, e lugar competen te, vist o que o 
seu objecto era alheio do projecto que se discutia. 

Finalmente julgou-se concluida a segunda dis
cussão do projecto, e perg untàndo o Sr , vice-pre
sidente se elle passava á terceira discussão, deci
dio-se que sim. 



!O SESSÃO EM 4 DE JULHO DE 1826 
Seguio-se a terceira parte da ordem do dia, o 

pro}ecto de lei sobre a responsabilidade dos empre
gados publicas. E sendo lido e posto em discussão o 

" Art. L' São responsaveis os empregados pu
blicas, que cterem qualquer ordem vocal, ou por 
escripto, seja qual fór a sua denominação. 

" 2.' Aquelles por cujos votos fàr tomada qual
quer deliberação. 

" 3. 0 Os que não fizerem effectivamente respon
saveis os seus subalternos, sendo-lhes requerido, 
ou tenhão razão sufficiente de saberem de seus 
crimes. 

No mesmo caso está o n. 4'. (Leu-o.) Quando ·se 
diz ommíssão já se enteru:le que o empregado com
mettt!u um crime, não cumprindo com o que era de 
seu dever; por consequencia tambem este numero 
não tem lugar neste titulo. 

Recopila.ndo portanto 'o que tenho experl'tlido, 
torno a repetir que os dous numeras 3° e 4° devem 
sahir deste titulo para o que trata dos crimes e erros 
dos empregados, ou para o titulo da justiçabilidade, 
pois faz muita differença ser responsavel ou jusli
çavel. 

,, 4.' Os que são ommissos no cumprimento 
seus deveres. 

" 5. o Os executores de ordens. " 
Vierão immediatamente á mesa as seguintes 

O SR. SouzA FRANÇA :-Sr. presidente, respon-
de sabílídade quer dizer obrigação que tem qua !quer 

funccionario publico' de responder aos capitulas 
que contra elle se formarem, é nesta accepção, que 
entendo se deve tomar a palavra responsabilidade. 

« E~!ENDAS 

Do Sr. Maia:-« Proponho a suppressãQ do art. 1 o, 

e que em lugar delle se substitua o art. 179 §§ 29 
da constituição. '' 

Do Sr. Li no Coutinho :-« Indico que no art. 1 o 

se. supprimão os numeras 3' e 4°, pois -pertencem á 
justiçabilidade, e não á responsabilidade dos em
pregados. " 

Sendo apoiadas, pedio a palavra e disse 
0 SR .. VASCONCELLOS :-l\'ão possÓ bem entender 

como se propõe emenda suppressiva a um artigo, 
cuja doutrina se reconhece necessaria, pois se quer 
que seja substituido por outro: não .é isto conforme 
com as idéas que tenho de emenda suppressiva ; se 
acaso se julga desnecessaria a materia do artigo 
supprima-se: porém se se julga necessario substi
tuil-a por outra, parece que a isto nunca se chamou 
emenda suppressiva. 

O SR. MAIA:- Sr. presidente, não tem lugar o 
que diz o illustre deputado, póde-se propôremenda 
para a suppressão e depois substituir-se por outro 
artigo: isto não é novo para esta camara. · 

O ·sa .. Lm.o CoUTINHO :.-Não sou de opinião que 
se suppnma o artigo por mte1ro, mas alguma causa 
do artigo sim. O artigo trata da responsabilidade 
dos empregados publicas em geral. .. Responsabi
lidade, Sr. presidente, já eu disse nesta camara que 
não póde ser sobre crimes; são duas causas diffe
rentes, responsabilidade e juslícabilidade: respo-n
savel é o empregado por sua conducta ou boa ou má, 
é' da essencia do seu officio responder por e lia; mas 
quando o empregado publico commette um crime, 
quando se conhece o acto de sua conducta, não se 
póde applicar o título de responsabilidade, ha de 
ser o de justiçabílidade. 

Neste primeiro numero trata-se sómente da res
ponsabilidade, isto é do dever que tem o empregado 
publico de responder por sua conducta; logo que o 
empregado deu uma ordem fica responsavel por ella 
emquanto se não conhece se é boa ou má, não está 
sujeito a j ustiçabílidade, conhecendo-se porém má 
é justiçavel pela lei. ' 

No segundo numero tambem não ha justiçabili
dade, porque não se diz ~e é boa ou má a deliberação. 
(Leu o 3°.) 

Este numero não deve estar aqui no titnlo dares
ponsabilidade, porque o empregado que n·ão faz 'res
ponsa vel ao seu subalterno, sabendo que tem cum
mettido um crime, já não é responsavel, mas sim 
justiçavel ; portanto este numero deve sahir deste 
titulo. 

No antigo governo, de que sahimos, Sr. presi
dente, os empregarlos não erão responsaveis, por
·que executavão a vontade do governo, erão ministros 
da côrte e nâb da nação ; deixarão-se porém essas 
idéas, e vierão os-empregados a ser da nação, e por 
co!1sequencía a ella responsaveis pelos abusos que 
commetterem no exercício dos empregos com que a 
nacão os tem qualificado. , 

6 título da lei eu acho que está muito bem expres
sado quando se diz responsabilidade dos empregados 
publicas em geral, e debaixo delle cabem todos os 
n umeros do artigo em questão, pois não se podem 
admittír essas dífferenças, que inculcou o illustre 
deputado. Estes numeras qualificão diversos artigos 
de responsabilidade, em que a lei se divide: por
tanto voto que o artigo passe tal e qual. 

O SR. VASCONCELLOS:- A palavra responsabili
dade tem diversos sentidos. A m(l.ior parte dos es
criptores francezes querem que responsabilidade 
não comprehenda os casos crimes, isto .é, os actos 
contrarias ás leis, por exemplo, o ministro deu uma 
sentença contra a lei expressa, dizem estes escripto
res, este ministro não é responsavel, é justiçavel, 
porque offendeu a lei e reservou-se a palavra res
ponsabilidade para os casos que nós chamamos de 
abuso de poder; quandó o ministro emprega mal o 
poder ou autorid<J.de que a lei lhe conferia offen
dendo por exemplo as garantias indíviduaes, neste 
caso _dizem os francezes, o ministro é responsavel, 
porque abusou de um poder legal que tinha, porque 
lhe é permittido mandar prender aquelles, cuja con
ducta se torna suspeita, mas na fórma da lei. 

Porém nós não tr-atamos da responsabilidade se
gundo os escríptores francezes, tratamos segundo a 
nossa constituicão, e não havemos de dar ás palavras 
um sentido diverso daquelle em que ella as enten
deu. Pela palana responsabilidade entende a con
stituição não só a inobservancia da lei, mas ainda o 
abuso do poder legitimamente conferido. 

O art. 179 § 29 aiz: -Os empregados publicas 
são estrictamente responsaveis pelos abu~s e ·om
misEões praticadas no xercicio de suas funccões, 
etc.-Eis aqui pois com rehendida pela c nstituicão 
debaixo do termo. te~p nsabilidade a 9~,., issão. • 

O art. 133 tratar\ . do minísterio d~ :-São. res
ponsaveís (os míníst os) por traicãu, pé' a, suborno, 
etc. E pela falta de bservancia "da le1. Bem se vê 
pois quE: a nossa e nstituíção entend~_-' u a palavra 
responsabilidade erp um sentido' amplo, que com
prehendo não só o.· que os francezes chamão pro
priamente responsabilidade, mas o que elles donv
minão justícabilidade ; e seria absurdo, torno a 
dizer, que fazendo nós leis regulamentares para dar 
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andamento á constituição fossem os tomar as palavras 
em um sentido diverso di!quelle em que ella as en
tende. Não me demorarei mais sobre este artigo~ a 
seu tempo se conhecerá quem tem razão, . 

Respondendo agora . a oútro illustre deputado, 
ainda 9igo que não entendo a. sua. em~nda suppres
siva, porque quando a doutrma e ma e · desneces-; 
saria, supprime:-se, mas quando se reconhece que e 
nccessaria; não se póde propôr a suppressão. 

O Sa; LINO CoUTINHO:- O illustre deputado 
mostrou que no sentido da constituição responsa~ 
-bilidade é o mesmo que justiçabilidade, porém me 

. parece que o illustre deputado conhecendo isto, 
está em contradicção- comsigo mesmo, pois se o 
illustre deputado sabe que a constituição toma a 
palavra responsabilidade pór justiçabilidade, como 
autor deste projecto deveria pôr aqui aquillo mesmo 
pelo que a constituicão torna responsavel o empre
gado publico, isto é "o art. 179 § 29. (Leu-o.) 

De facto neste lugar respon~abilidade quer dizer 
a mesma co usa que justiçabilidade ; mas o illustre 
deputado admittio a . differença de justiçabilidade e 
responsabilidade, pois diz. logo no 1 o § do artigo 
(leu-o.) Pois é crime dar uma ordem sem s~ ter 
mostrado se é boa ou má 'l O empregado, que der 
uma. ordem, é sujeito a av~riguação, isto é á res
ponsabilidade, mas não é logo justiçavel. 

Os militares têm conselhos de averiguacão e con
selhos de guerra : o offi.cial que entregou Üma prà.~é!
é .sujeito ao conselho .de averiguação, pois não se 
sabe se a entregou com motivos justos ou sem elles, 
sabe-se que de facto entregou a praça e procede-se 
ao conselho de av~rigu'ação para se saber as cir
cumstancias : eis aqui a responsabilidade nos mili
tares, mas a justicabilidade é o que ~lles chamão 
conselho .de guerra,~ em que já ha um crime. · 

Se porém o illustre deputado, dizendo que é res
ponsavel aquelle. que der qualquer ordem verbal 
quiz, que. se não entend~ss~ ~qui a justiçabilidade, 
então sah1o fóra da constltUiçao, que entende res-
ponsabilidade ppr justiça bilidade. -

Vamos adiante,-Aquelles - por cujos votos fôr 
tomada qualquer deliberação-diz o § 2°. Mas a de
liberação póde ~er boa ou póde ser mã : se ella fôr 
boa, o votante não. póde.ser castigado, e eis aqui 
admiltindo-se a . distincção de responsabilidade e 
justiçabilidade. . 
· Em todos . os outros numeros · se·:vê esta mesma 

distincção,.como.en já mostrei. Portanto . se acaso a 
· constituição tem . responsabilidade , por · jnstiçabili

dade os autores deste projecto sahirão fóra da cons
tituição, fazendo essa distincção, -em cons·equencia 
da qua~ a epigrapbe-responsabilidade-não ~e ?asa 
bem com os ns. 3°/ e 4°. que devem ser supprumdos. 
porque já . tratão de ~rimes, que pertencem ao titulo 
se~jnte. . 

O Sa. CU!fRA ·MAnos :.- 'Sr. presidente que:ro 
accrescentar ao que acaba de dizer o illustre de-:
putado- o Sr. Lino Coutinho, em cujos ·sentimentos 
concordo, que se não houverem· as mais exactas e 
circumstanciadas • declarações a . respeito do n. 5o, 
está .então perdida· a disciplina militar. A consti
tui~o no art. 179.§ lO exc~ptua. do que determina 
geralmente ácerca ela prisão antes da culpa formada, 
as ordenanças militares, e pelo que respeita á exe
cucãó das-ordens digo que se o inferior jnlgár que 
ha-difficuldade ou ipconveniencia na execução, deve 

J.pedir esclarecimentos, e ;.nunca oppôr-se ao que 

--- 41 

determina o séu chefe, porém · ord~na-me o meu · 
general que vá demolir uma casa, que devaste 
um campo. que faça retirar os moradores para fóra . 
do seu domicilio, etc. Se eu não obedecer á ordem 
que me é dada, perde-se a subordinacão, e seguem
se t~vez. as mais tristes consequenciâs, entretanto 
eu. na o_ he1 de obed~er cegamente, hei de · pedir ex:.. 
phcaçoes, quando JUlgue que ellas podem ser admit
tidas, mas se ainda depois de minhas retlex<ies se 
me intima a ordem, devo logo e logo obedecer 
porque aliás perde-se, torno a dizer a disciplina; ~ . 
Jica o exercito sem energia. 

Ordens têm havido que a primeira vista parecerão 
erradas, e ainda crueis, ·mas quando chega a occa
sião de justificai-as, tjm-se mostrado que forão re
!ultado de ponderação e grandes cenhecimentos. 
Os subordinados, Sr. presidente, só não são obri
gados á execução de ordens oppostas do direito na
tural, mas as do direito · da guerra deve as exe
cutar. Se um commandante determina a um seu su
balterno que vá matar um official, ou soldado com 
quem teve uma pendencia não deve ser obedecido. 
porque a morte neste caso é contra o direito na· 
tural, mas se o bem do serviço exigir que·este offi.
ciàl ou soldado seja .morto, ·deve o chefe ser obe
decido, assim as nossas leis o exigem, e dellasc de
pende a conservacão dos exercitas. 

Eu não tenho êonhecimentos de jurisprudencia, 
mas sei alguma cousa da minha profissão·, e posso 
fallar do serviço militar. Não vàmos abrira porta á 
insubordinação dos subditos, não se escureça a 
gloria dos . superiores, pão se deprima a dignidade 
de· ~e.us cargos, para se não perder a segurança d!i 
naçao~ 

O Sa. SoLEDADE : - Fallou-se contra a genera
lidade deste artigo, pretendendo que não po1lem ser 
incluídos todos os seus numeras debaixo do titulo de 
responsabilidade. Eu .não . posso convir com estas 
idéas. Os emptegados puolicos são re!!ponsaveis, 
segundo a constituição, por tndo que commetterem 
ou executarem contra a lei, por abuso de· poder, e 
ommissão, a responsabilidade comprehende pois 
toda e qualquer sorte de actos, pelos quaes póde 'ser 
criminavel o empregado. Justiçavel embora se diga 
quando se reputar que as acções merecem castigo, 
porém isto eu acho que não faz objecção alguma ao 
artigo; eu entendo que elle deve passar. 

Deu a este tempo a hora. pelo que ficou a ma
teria adiada. 
=o Sa. CosTA ÃGUIAR leu a seguinte declaracão 

de voto do Sr. Feijó, assignada tambem pelos 
Srs. Paula e Souza, Odorico, Lino . Coutinho, Ledo, 
Mour~, Costa e Silva; Queiro_?; Carreira e Costa 
Carvamo. 

Fui de voto que se não snpprimisse o art. ·2•, 
porém que . se admittissem as restricções propostas 
pelo Sr. Baptista Pereira. · 

O voto é .. relativo · á lei da natu.ralisação doses-
trangeiros. · -
. O Sa. VIcE-PRESIDENTE deu para ordem dia: 1.0 

A continuacão da discussão do projecto de lei sobre 
a responsabilidade dos empregados publicos. 2.0 A 
continuação da dis~ussão do projecto de lei da na
turalisação dos estrangeiros. 3. 0 Havendo tempo, 2as 
leituras de pareceres de commissões. -

Levantou-se a sessão depois das 3 horas da tarde. 
-José Rica·rdo da Costa -4guiar d~ Andrada. 

11 
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··· ·.,J!,;:,;:,.a.v J:.1U. U D:r:J J OLHO DE Jó:ZO 

RESOLUÇÕES DA CAMARA 

lllm. e Ex:m. Sr.- A camara dos deputados con
fo1·mando-se com o parecer . da com missão de fa
zenda sobre a proposta de um Elos membros da 
mesma camara, para que seja applicado aos seu& 
primi-tivos fins o producto do imposto de 160 réis 
em cada arroba de algodão, -com _que volunta
l'iamente tem contribuído os povos do Maranhão 
desde o anno de 1776 para a abertura de um canal 
de communicacão do - interior com o porto da ca
pital, o qual imposto foi ao principio recolhido em 
um cofre chamado -do furo,- donde passou de
pois para o da junta da fa~enda _da província: Pre
cisa para acerto das dehberaçoes, q~e a este res
peito tem de tomar, que pela repart1çao de V. Ex., 
se peção ao presidente, ou a qualqt~er _outr~ au~o
ridade competente da mesma provmc1a, nao so a 
copia da acta, pela_ qual em call'!_ai:a geral celebrada 
na cidade de S. Lmz do l\laranhao no anno de 1776, 
se compromettera o povo a-pagar os 160_ réis em 
cada arroba de algodão para a empreza da abertura 
do referido canal, mas tambem cirtumstanciadas 
infol'lnacões sobre os seguintes quesitos : 1.0 Quaes 
ordens do antigo governo a utorisarão a ... percepção 
desta finta em execucão da mencionada acta; 2. o 
Qual a somma que sê accumulou pela arrecadação 
desta contribuicão desde o seu estabelecimento ; 3. o 

Que destino sé tem dado a esse fundo accumulado,. e 
porque ordeus, sendo estas transmittidas á camara 
por copia, no caso de as haver; 4.° Finalmente 

, que meios ora se proporcionão de fazer a obra do 
canal, ou seja por arrematação a alguma compa-
nhia de emprezarios, ou por administração directa, 
e em qualquer dos casos, quaes as consignações 
mensaes, que cumpre pôr para esse effeito á dis
posicão do governo da província, de sorte que, co
meçâda a obra .continue sem interrupção. O que 
participo a, V. Ex., para- que suba á presença de 
S. l\1. 1.-Deus guarde a V. Ex:. 

dos pharóes. e do· rendimento' da respectiva c'on•
tribuição. O que participo a V. Ex., para que suba 
á· presença de S. rtf. I. Deus guarde a V. Ex. 

Paço .. da camara dos deputados, em 4 de Julho de · 
1826.:.._José llicardo da Costa Aguiàr de Andrada. 
-Sr. José Feliciano Fernan~s Pinheiro. 

lllm .. e Exru. St·.- Ach~ndo-se impossibilitado 
por moles tia o correio da camara dos deputados, e 
sendo indispensa_vel, que outro substitúa o seu 
lugar, assim o participo a V. Ex., afim de que to
mando em consideracão o exposto .. haja de provi-. 
denciar para que um· dos correios de qualquer das 
secretarias de estado seja interinamente encarre
gado deste serviço. Deus guarde .a V. Ex. 
. Paço da camara dos deputados, em 4 de Julho de 
1826.- José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. 
-Sr. José Feliciano Fernandes Pinheiro. 

lllm. e Exm. Sr.- Acamara dos deputados, ap
provando o parecer da cemmissão de fazenda sobre 
o requrimento de D. Joaquina Fructuoza da 
Cruz, viuva de Antonio Gomes Rebello, capitão do 
batalhão n. 28 de caçadores da 2• linha, que pede o 
meio soldo da patente_ de seu fallecido marido, morto 
na villa da Cachoeira da província da Bahia, julga 
que estando a supplicante comprehendida no decreto 
de S.l\I. oimperador;de 4deJaneiro de 18'23,o qual 
implicitamente fôra sanccionado pela lei da assem
bléa constituinte de 20 de Outubro do mesmo anno, 
compete ao governo o deferimento desta pretenção, 
mostrando a supplicante como seu marido morrêra 
em combate, ou em razão de feridas ganhas em
peleja na conformidade do sobredito decreto : 'E · 
resolveu que eu participando o exposto a V. Ex., 
lhe restitua o mesmo reql!erimento que por isso vai 
incluso. Deus guarde a V. Ex.- · 

Paco da camara dos deputados, em 4 de Júlho de 
1826:- José Rieardo da Costa Aguiar de Andrada. 
-Sr. Barão de Lages. 

Paco âo camara dos deputados, em.4 de Julho de 
1826:- José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. Sessão em ~ ~e Julho de ~8~8 
-Sr. José Felicianno Fernandes Pinheiro. 

lllm. e Exm. Sr.- A camara dos deputados, con- PRESIDENCIA no sa; MONSENHOR PIZARRO 

formando-se com o parecer da commissão de fa- A's 10 horas procedeu-se á chamada e achando-se 
zenda sobre a proposta de um dos membros da presentes 64 Srs. deputados, faltando com causa 
mesma camara ácerca da erecção de um pharol na p_!lrtiCipada os Srs. Vergueiro, Noorega, Castro 
Costa do Parã, resolveu que previamente se pedisse Vianna, Lobo,- Braulio e ·Borja Pereira, abrio a 
ao governo pelo intermedio de V. Ex., não só sessão 0 Sr. Monsenhor Pizarro, que havia occu- · 
a tarifa dos direitos de tonelada, pharóes, e anco- pado a cadeira da presidencia. E-sendo lida a acta 
ragem de porto, que pelo alvará com força de lei de da antecedente pelo Sr. secretario AraujoVianna, 
25 de Abril de 1818, § 11, se impozerão aos navios foi approvada. · . 
estrangeiros a contar do lo. de Novembro do dito Deu_ logo parte o Sr. sec~et_ ario Costa Aguiar de_ 
anno em diante; mas tambem as seguintes illus- L C ê 

· 1 · - d t d" ·t tá um requerimento do _ padre eonardo orr a da frações: o, se a percepçao es es. uet_os es em Silva, que foi dirigido a commissão de petições: e 
vigor em todas as alfandegas do ImperiO, segundo como não- -houvesse expediente, teve immediata- -
determina a dita, lei; 2o, qual tem sido 0 rendi- mente lugar a ordem do · dia, que era a continuaÇãQ 
mento de cada um dos ditos impostos em cada anno da discussãQ. adiada na sessão precedente, .sobre . o 
desde o seu estabelecimento; 3°, quantos e quaes d 

·· sejã-o o-s pharóes que se achão estabelecidos nos Io artigo do projecto de lei a responsabilidade dos 
portos do imperio, com distincçã.o,daqugll~s, q~e funccionarios publicos. (1) - . ., · 
se mandarão crear, segundo se contem na dita le1; Leu portanto o' Sr.'1° secretario o artigo e as duas 
4", fiinalmente, qual o methodo observado para a emendas offerecidas na sessão antecedente pelos 
arrecadaçãõ destas contr!buições nas alfaf!.de~as do Srs. Maia · e Lino Coutinho, e · aberta a discu~o,. 
imperio emrelaciio com aJuntadocommerciO, a qual .vierão _su_ccessivamente á mesa as seguintes emen
incumbio a mesma lei o cuidado e administração das : 

(1) ComÔ faltassem á . sessão os tachigrapbos do 1 o turno, não se puderão alcançar os discursos qne se . 
, pronunciárão na discussão sobre este arti~o, desde o principio da sessão até ao meio dia. · ~ 

l 
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Primeira rior á lei e manda praticar actos que lhe são oppo_s-
. · · tos, é que se deve rigorosamente cnamar anafchísta, 

« Proponho a suppressã;o dos §§ "lo, 2o e 5o do rebelde, revolucionario;~ porque não quer lei, . não 
art.l0 ,_e que_ este se addicione e redija _na fór91a quer ordem, não quer governo legitimo . . Pelo con
seguinte : , · · . . · trario; aquelle que desobedece a semelhantes or

« Aii. 1.0 São responsaveis os empregados pu- dens manifestamente repugnantes á lei, é um_ bom 
blicos : · · . · _servidor d~ nação. c;:umpre com o_ seu dever e mos-

. « 1°. Pelos erros de omcio, abusos do poder, .d~ tra-se capt1vo da le1. : 
lictos e prevarições q'üe commetterem no e~erClClO Supponha-se, por exemplo, que o ministro dos 
dos seus empr~gos~ - · negocios do imperio expedio um aviso á· juntada 

<< 2°. Pelas omissões praticadas no desempenho fazenda de uma província, para entregar certa 
de suas funcéões. quantia do dinheiro publico. Será anarchica a 

« ao. Por ·não fazerem effectivamente responsa- junta, se acaso de.sobedecer e recusar cumprir se
. veis.os seus subalternos. (Constituição, arts. 156 e . melhante ordem? Não certamente. As juntas de 
164,§ 11; e ar~.179, § 29.)-Julho,4 de 1826.-Cle- fazenda recebem ordens immediatas do ministro do 
mente Pereira. >> thesouro ; . a lei assim o dete.rmina; a junta o sabe 

ou deve saber: logo, a quem deve obedecer. á lei ou 
ao ministro do imporio? Quem é nesta hypotnese o 

<< Ao n. 5°-0s execütóres de ordens illegaes ~-:- anarchista 'l E' sem duvida o ministro, que se re-
Tei:ieira de Gouvêa.» · bella contra a lei. 

Segunda 

Terceira Outro exemplo. O juiz da alfandega tem foral, 
Jeis e ordens invariaveis, por que se rege aquella 

<< Ao_ mesmo n_~e!o:-Os executores de ordens repartição: manda 0 minjstro da fazenda, que elle 
contrarias á cons~1tu1çao .-Souza França. » deixe passar certas fazendas sem pagar os dtreitos 

Quarta que a lei manda: se o juiz não cumprir, quem é o 
· revolucionario, o anarchista, o demagogo? E se 

« Ao mesmo:-São responsaveis os executores cumprir, poder-se-lia livrar da responsabilidade só 
de ordens contrarias á constituição, ou que claudi- porque apresenta uma ordem illegal ? o adminis
carem na formula designada por lei.-Lino Couti- trador do correio não sabe que a inviolabilidade do 
'Jl.hO.» · segredo das cartas é firmada pela constit~ição e que 

· Quinta contra a constituição não prevalecem ordens algu-
« Ao mesmo:-0 executor de ordens, de que, mas '1 Logo, se responder a um aviso que lhe fôr_ 

trata 0 capitulo 12 do .titulo 2o.-Vasconcellos. » dirigido, para entregar c~rtas Cl!rtas-não quero,-
Todas forão convenientemente apoiadas e fizerão ~~1o ~emagogo, anarchista; rebelde, revolucio-

parte da materia em discussão. Mas, posto que o Senhores; com estas palavras é que se pretende 
debate fosse aturado e renhido, só se puderão obter resalvar os inimigos do povo e das suas. mais ~ sa
os discursos que seguem transcriptos. gradas instituições. Reb.elde é_ o ~!nistro que ataca 

·o· Sa. SouzA FRANÇA!-.-Sr. presidente, o illustre as leis e calca aos pés a constitmçao; ~ue assen~ ·. 
deputado (1) trata do direito de resistencia ou da que ·não é para a nação, mas que a naçao é p~a_s1; 
obediencia activa. E' regra geral, que todos são e por isso declara guerra a todos os que nao fo-

• obrigados a cumprir os mandados dos seus supe- rem cegos executores dos seus caprichos e arbitra
rioresi: a autoridade deve sempre ser obedecida, riedades. 
pois ella mesma é responsavel pelos abusos que Portanto eu não deixarei · de propugnar a fa~or 
commetter. Porém esta regra padece suas exce- da doutrina do n. 5~ e estou firmemente persº'adido 
peões. Os melhores publicistas e a experiencia de de que a opinião contraria é repugnante á consti
séculos tê~proyado a necessidade ~a resistencia e tuicão do. estado: é só propria dos tempos de bar-
desobediencia em certos casos espeCiaes. - . baridade, que já ·passarão. . .· · _ · · 

Senhores; á proporção que se têm. augme~?-tado e Eu, Sr. presidente, tenho deiXado por mUitas ve- · 
propagado as luzes, t~m-se reconhecido mllllos er- zes de cumprir ordens por entender contrarias ás 
ros que ainda ha pouco passãvão por verdades; e .a leis, á_s quaes eu devo primeiro obediencia. Um su
lib~rdade dos povos vàtcriando rai~es. Hoje já ' não · balterno =nünca deve executar mandados oppostos 
podem vogar certos pri~?-cipios, que· sóctendi~o .a ao-seu ·regimento e ·ás leis de direito publico ~u 
conservar os homens n:a 1gnoranma dos seus direi- particular da nacão. ,Elle deve saber do seu offic1o 
tos e em uma consummadã escravidão. Hoje não e ter presenté a "constituição. Se qualquer funccio
ha quem deixe de conhecer a necessidade da resis- nario publico receber ordem do seu superior para. 
tencia ás ordens tyrannicas e contrarias claramente atacar por qualquer · fórma a sociedade · em que_ v:i-

. ás leis. . .. ", vemos, deverá ir muito promptani.ente cnmpril-a, 
O eieéutor, qualquer que · sej31, pec(:_a cérta~ente, para depois repres~ntar ? I~to é ·que ~u c~~o 

cumprindo uma ordem contraria ás leisclar«s· e ex- principio de anarchia ~ dontrma revoluCionona. 
pressas. Diz-se que ·est.e principio é anarchico. Mas Conclú~ do quetenho dito que o paragrapho deve 
quem é neste caso que faz a anarchia 't E' certa-
ml'nté a autoridade, que . expede ordens diametral- passar· · · . _ • 
mente oppostas ás leis do paiz. Não é o subalterno, O SR. LINO CoUTINHO :-Eu julgo tão essenc11!1 
que deixa de . as cumprir; ·. antes este mostra ser os; 5° deste. artigo, que elle por si só póde ;;u{>~nr 
muito obediente á lei e executor dos seus decretos. a todos os outros, no caso de serem. supprrmi os. 

A palavra ~anarchia- bem entendida .. exprime ' De fâcto, meus senhores, se não houvessem exe
esta mesma Idéa . . Aquelle. que se quer fazer -supe- ·cutores . cégos _ e passivos, _n~o haverião. mandões e~ . 

1 (1) Pela razão jáapoJ!tada não se pódé- saber, à qtiem alluda o illwtre ~eputado. 
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a~toridades ~bitrari~ e despoticas. .Onal é ·'! mo- ·rei c~ntra . elle (ustibus et glaàis, _e procurarei pa
tlvo, porque Lemos Vl~to tantas autor1dades violan- gar-The caro o seu atrevimento~ 
do . a cada pa~so as_leis "! E' -porque ellas a~~avão Tem-se dito que o§ 5o podia ser admittido ácerca · 
sempre _ sate}lte~ _v1s e escra'!'os,. que cumpnao os· d~s exe_cuto:es civis, mas.nunca dos militares, que · 
s~us mandatoS' tmquo~ e arbitranos. Os -executor~s sa~ essencialmente obedtentes e passivos. Que é 
sao empregados publicos e como taes responsaveis p01s · um soldado 'l Será por ventura um aut.omato 
pelo que fizerem contra o seu ofticio. mechido por cordeis a bel-prazer de um comman- · 

Não se diga que eu quero introduzir a insubordi- d!inte? Não será ~idadã~, ou não pertencerh: â so
nação, deixando os executores arbitros das qrdens, Cledade, que o crta, e ahm~nta? Com.o é po1s que -
que lhes são dadas pelas autoridades competentes, se pretend~ qu~ elle possa tmpune'!len~e ~x~cutar 
todo o cidadão é obrigado a saber de cór as leis, ordens arbttr~Ias contra as garantias mdiVlduaes 
{pelo menos aquellas que reduzidas a uma ,breve de ~eus concidadãos, consagradas na constituição, _ 
cartilha, formão o codigo fundamental ou a consti- q,ue Ignalmente o r~ge 'l Se o militar, senhores, não 
tuição.) O executor pois, ainda o mais ínfimo, que tlvesse outro officw senão:o da guer~a, se elle n_ão 
executar uma ordem, que não venha ornada com morasse dentro dos nossos muros e cidades, e sim 
todas as clausulas da lei; o exer.utor, que executar nos seu~ acampall?entos, como antigamente já fez 
um ~an~at? .contra a c~nsti~uição, contra as ga- uma naçao da Grec1a; ~~eU~ fosse emfi~ _umcor}'O 
ranhas mdtv1duaes do Cldadao, bem como seja a sem cont~cto ~<!m a c1te (seJa-me permtttldo ass1m 
segurança de sua pessoa, a inviolabilidade de seu fallar) então dma que o . soldado deve ser um cégo 
domicilio, o livre uso .de sua religião, etc., é pela exe~utor de todas as ordens boas _ou más ~e ::;eu su
justiça universal e pela mesma constituição, j~sti- penor ~ com mandante: mas amda a~sim .est~rá 
çavel por taes execuções; e o· cidadão, contra quem ell~ obrigado a ex~cutar or~e~s contrarias á JU'>t~a 
se praticarem taes attentados, autorisado para re- umversal, ~ontranas aos d1re1tos da natureza'! De 
sistir. - certo que nao. 

Disse um ilhistre deputado qne o direito de resis- Se .um commandante ordenar a um soldado seu a 
tencia, não se achando declarado na constituição, gratmta. morte d~ um cidadão, o incendio de uma 
bem como succede entre os iy;Iglezes, o cidadão casa, VIlla ou . Cidade, o deverá eiie fazer? 9 sol
brazileiro não póde resistir ãs execucões arbitra- dado, Sr. presidente, como cidadão deve Igual
rias sem commetter um crime, e que _â. adopcão de mente saber de cór a constituição; deve saber, qne 
uma semelha~ te dout~ina póde trazer comsigo a nem o se~ commandante pó~e dar ordens, q_ue a~a
desordcm e a msubordmacão. quem as hberdades e 'garantias de seus conc1dadaos 

Oh! Sr. presidente, estr~nha me é de certo uma e q_ue nem elle as deve ~x_ecutar~ · . . . . 
semelhante linguagem t Pois a constituição que O sol~ado p_or prectsao fórma a po~I~Ja, e vJgJa 
declara essencialmente involaveis as garaliti;s in- na segurança mter_na (desgraçada precisao) p~rque 
dividuaes do cidadão, deixarâ comtndo essas ga- elle na verdade de':I~ s~ trabalhar no seu o.fticJO de 
rantias ao máo coração, ou má cabeça de um ou f~zer a ~uerra _aos Inimigos do estado ; e s~ndo as- , 
dous esbirros, de uma ou _ outra patrulha de solda- sim, miseravets de. nós ~utros homens pacificos, e
dos, que, só porque o magistrado ou o seu chefe desarmados, se se ~nc~tlr em sua cabeça, que elle . 
mandou despoticamente arrombar as portas da mi-. deve ser executor . as cegas de toda e gualquer or
nh~ morada, baluatte sagrado da minha segurança, dem de seus c_ommandantes ou. chefes •. Na lngla
apossar-se da minha pessoa, que não póde ser ca- terra, Sr •. prestdente, terra classica da hber~ade, a 
pturada sem dec_:lara~ão _de culpa, que só digo, por trop~ muitas vezes é chamada para accommo~l!-r 
uma ordem arbitrana quer ser executor cego e pas- ~otms populares,_ mas p~r.quem é chamada~ ~ui- _ 
si v o t De certo que nao ; e se tal é 0 espírito da g1da ? Pela .autondade ClVll do lugar ;_ pelo JUIZ de 
nossa coJtstituicão se ella consente que executores paz, e nunca pelo seu commandante mlhtar. 
vis e escravos á taquem os direitos naturaes do ci- E' este j!_liz de paz o que fali~ e admoesta o povo 
dad,ão, as suas liberdades individuaes, que não .de- por tres vezes, para que, se retire socegado aos seus 
pendem do capricho de nenhum legislador direitos láres, e desgraçado do soldado, que mecher a ponta 
e liberdades, que fórmão o codigo da justiça uni- da ~bay~neta contra o povo, sem a ordem expressa 
ve!s_al e q'!le é a essencia da Divindade; se a consti- desse JUIZ, depois das tres admoestações canonicas. 
tt!-IÇaot _ d_1go, consente que U':fi miseravel esbirro Ensine..,se pois ao soldado, que elle é essencial
possa_Impun~me~te levar sacr~lega~ m~os contra o mente passivo, e obediente _em tudo quanto diz res
pal~d!o cons!ItuciOnal,_ sell?: que o !!Idadao lhe possa peito ao seu· officio de fazer _ a guerra, mas que 
r~~tstu, então desde _ Já _ digo mu1 clara . e franca- quando se trata de elle obrar ácerca . de seus 
~ente, que· arrenego de ~emelhant~ const.ituição, concidadãos, elle.não é obrigado a executar ordens 
porq~e el~a em Lal cas_o s~r1a 11m codigo do mferno, sejão de quem fôr~ contra a recta razão a justiça· 
qu~ · auto_nsava ~ anmqmlamento da nature~a hu- universal, os direitos naturaes do ci<!adã~, divini
:m~nif:, .a oppressao e ba11eza,e tudo quanto ba de vil sados n~ constituição; e contra as quaes não se 
e Indigno. póde obrar impunemente : embalem-se portanto os 
· lllas não, meus senhores, a constituição quer a meninos brazileiros com a constituição : ensine-se• 

resistencia contra ataques arbitrarios .das nossas lhes a lei fundamental; como se ensina o padre 
g!irantias: todo o_ cidadão brazileiroé por ella auto- noss?; e não tere!Dos e!ltão medonem dos execu.,._ 
risado a ·repulsar pela forca um executor, que com tores e nem da resi<stencta: voto portanto· pelo §5o 
força tambem quizer violar a santidade da sua casa, tal como se-acha redigido. · 
que pretender . a:possar-se de sua I?essoa se~ ~ulpa O SR .. Cauz FERREIRA : ..,..... Eu tambem approvo o -
formada, qne qutzer 9bstar ao livre e_xerciciO do . paragrapho, que trata da responsabilidade dos exe
seu culto, ao me~os eu, emquanto .a mtm affianço cutores das ordens ; não approvando -- ao mesmo 
que, se algum nuserav~l executor mtentar cousas 1 tempo muitas partes do projecto ; pois nelle vêm-se 
semelhantes contra as mmhas garantias, me arma- confund~dos os delictos dos empregáilos pub-~co~,._ 
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45 
com o.que é :verdadeira~ente responsabilidade_con- um chefe absoluto na sua íamilia, e em que Bruto-
stitucional. · ' · · ' condemnava ã· mprte seus proprios filhos,-por se-

Eu -sóu contra a obediencia · passiva, porque o rem traidores.il patria. - . 
executor de ordens tem olhos e razão, para .êonhé- Portanto eu. approvo o paragrapbo e julgo que: 
cer se a ordem quo recebeu estã em fórma, e nas sem elle nãó deve passar esta lei. · 
circumstancias da lei : v. g. se é uma ordem de O SR. CLElrENTE PEREIRA : ·- Seja-JQe permittido 
prisão, deve examinar, so tem os requisitos neces- dizer, que se tem já gastado muito tempo em ques
sarios, se vai expressa a culpa, se é assignada por tões superfluas. Por vei'rtura alguem aqui disse, 
ministro competente, etc. Isto póde saber qualquer que _os empregados publicos não devão ser respon':"' 
official de justiça, ou Gens d'arme, como na França. save1s 'l Ha alguma :.emenda sobre a mesa, que não 

Qualquer empregado tem bastante entendimento seja fundada neste principio 'l Parece.:me que não . . 
para conhecer os termos da justiÇa, afim de nunca A differença só está no Diodo, porque pretende 
excedel-a na -.execução, nem praticar 11ctos contra- cada um exprimir melhor a letra e o espírito da 
rios ã justiça natural: pois não ha homem algum, nossa constituição. Parece-me portanto muito as
salvo se é -verdadeiramente estupido, 'ou inteira- cusado repetir-se nestaJei que todos os empregados · 
mente dosnaturalisado, que não tenha no seu cora- são responsaveis; por ser principio bem sabido, e 
ção sementes da moral universal. · regra sem excepção: e por isso acho preferível a 

Daqui ·não se segue que elle deva de ser juiz das emenda, que offereci. 
ordens do seu superior. Em regra todo o executor Originou-se-.. depois a questão sobre o direito de 
deve óbedecer e cumprir os mandados dos seus su.- resistencia, que nos fez sahir inteiramente do ponto 
periores ; . porém esta regra tem excepções, que as principal · da discussão. · E' verdade que da decisão, 
_circumstancias tornão ·indispensaveis, c a justiça que se tomar ácerca deste principio, depende are
approva; O executor não é um automato, não deve solução a respeito do . o. 5 do artigo. Porém eu 
cumprir ás cégas, pois nesse·caso podem seguir-se ãssento que é muito mais prudente abrir mão desta 
muito mãus resultados. questão, -e supprimir-se o numeró, visto que sem· 

Esta doutrina tem lugar até na ordem militar. elle a lei fica perfeita. 
Bem que a força armada seja essencialmente obe- Este principio se não é anarchico, é pelo menos 
diente, o que é expresso na nossa constituição, e muito perigoso, pois vai autorisar a qualquer· exe
em todas, e lhe seja defeso ~~liberar e~ corpo, com cutor para interpretar as ordens, que lhe são com
tudo ha casos, em que o m1htar não deve obedecer municadas :- e nós sabemos que nem todos podem, 
cég~mente ao seu superior. · ·· nem devem entrar na intelligencia dos planos ou 
~· Um dos illustres preopinantes trouxe o exemplo meios, . de que se servem ilS primeiras autoridades 

·desse governador· em França do tempo de Carlos para o melhor desempenho do que lhes incumbe, e. 
IX. Eu accrescentarei que tendo elle Tecebido or- p~de o interesse do estado. _ · . 
dem .do rei para matar todos os Huguetl.otes na ceie- Quantos abusos, e quantos males pão resultarãõ, · 
bre noite de S. Barthol6l!leu, não a quiz executar, ·se qualquer subalterno tiver a liberdade de. reagir 
c escreveu ao rei, que na sua província não havia contra os mandados dos s-eus superiores 1 Nunca 
rebeldes, ·que todos os subditos erão muito affeiçoa- pois se . deve exprimir do artigo desta lei semelhante .
dos e obedientes â Stia Magestade. Aqui temos direito, embora se falle em ordem legitima ou ille
uma formal resistencia á ordem de um soberano : gitima. O executor não é que ha de julgar, se a : 
mas esta: . desobediencia, · • este facto d~ resistencia ordem é legal ou não é legal. ' 
tem sido · geralmente louvado por todos os contem- · Deixemos portanto esta questão; não se tóme 
ppraneos, e. por todos ~s est:riptores da nossa idi!de deliberação alguma sobre semelhante controversia; 
e até consagrado pela h1stona. . . . suppi'ima-se o paragrapbo ; e trate-se de organis~r 

Eu accrescento: . se um general mandar ao seu a lei de sorte, que todos os funccionarios sejão effe
subalterno lanêar fogo a um armazem de polvora, ctivamcnte responsaveis pelos seus abusos e pre~- · 
o que vimo)!. âinda á pouco na praça de Almeida, ricações. Logo que as primeiras· autoridades se
deverá ser executada semelhante ordem?. Lembra- jão de facto contidas. ~os seus deveres, nenhuma 
me - um facto da vida de Turenne. No contlicto de dellas passará ordens · oppostas á lei; e por cõnse
utna batalha mandou este general pelo seu ajudante quenc~a -não haverá necessidade ·desse direito ·de 
de ordens a um tambor, que tocasse a retirada~ O resistencia, que posto seja innegavet; é comtudo · 

' tàmbor que observou que os inimigos naquelle mo- muito perigo&o na pratica. Isto é o que me parece 
mento mudavão de -posiÇãb, e fazião varias mano-. mais conforme á p~udencia e á, razão; e por isso -
bras e evoluções favoraveis . ao ataque, tocou a insisto na minha opinião. · 
avancar, e .· effectivamente . com esta désobediencia o SR. LINÓ CoUTINHO= -- Sr. presidente, o illus~ 
fez ·dêcidir a victoria completa por parte do seu ge- tre deputado, . que insiste em dizer que os executo
neral.- . · ' . res não devem ser responsaveis, que não se póde 

Deixemos o facto de Manlio, que retirando-se do resistir ·a uQJa execução iníqua, e arbitrari11, . e que . 
exer~ilo, e deixando em seulugar a seu filho com se assim· acontecer toda a Ç>rdem ~ocial se pertur- · 
ordem expressa de não dar combate em sua ausen- bará, vindo dahi a anarchiae a desordem, parece 
cia, o condemnou· á morte, depois de lhe conceder não haver bem. attentado nos argumentos . de quasi . 
as honras do triumpho ; porque o. filho achando todos os Srs. deputados, que nesta occasião, e so
occasião,favoravel combateu contra a sua ordem, bre tal assumpto têm íallado, porque o illustre de-.' 
posto que conseguisse. nesta batalha .derrotar com- putado pensa que aqui se tem emittido uma dou
pletamente o inimigo. Esta seve1·idade _romana só trina. geral, dequenca á discrição do executor a-va-

. podià'ter lugar no tempo das suas her~icas virtudes, .li ar, . segundo sua cabeça, e entendiment~, o hOJJ), 
yci .teri(pó da · pure~a da :stia_moral,- no tempo em ou~ máu· de-- tõd~ ~ qualq~er ordem; e que sendo 

• "'Ue o povo se .regla, ma1s pelos costumes .do que ass1m; _nenhum JUIZ podia mandar; que o anda
~elas leis, que erã. o bem poucas, e ~uito sim)>_lice.s, mento pratico da justiça . . forense set:,i_~ paralysado, 
po .tempo fin~lmente em que um pa1 de família era · uma ·vez que, por exemplo, um meumho entrasse 

) J ' - . ~ ,., 
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SEsSÃO ·· E:&~ ·5 :DE JULHO DE.·1826 
no juizo d~ uma _ordem, se por ventura a citação da 
parte não era Justa, · a penhora dos bens de um 
executado era iníqua, à prisão de um depositado de 
má fé era t:yranníca, etc., etc. _ 

Todos quantos nesta sala têm orado, fizerão dis
"tincção daquillo, que devia estarao àlcancê do co
nhecimento de todos, e qualquer cidadão, .c por 
isso ao alcance do mais ínfimo executor, e do que 
era transcendente, e que pertencia aos homens de 
letras, aos letrados, aos cidadãos instruidos : que 
da ' primeira era a constituição •. que todo o cidadão 
devia saber de cór como a cartilha do padre Jgna
cio, e da segunda erão as leis dos codigos forenses, 
da praxe, etc., que devião saber os juizes; posto isto 
Sr. prcsideate, o executor é responsavel pelo que 
obrar contra a constituição, mandasse quem man
dasse ; porque elle tem a obrigação de saber, que 
nenhuma autoridade póde mandar co:~sas contra a 
lei fundamentAl, e que ninguem deve · obedecer a 
taes mandatos. 

Além disso o e~ecutor deve saber, qual é a sua 
obrigacão, e uma deUas é de não executar ordem 
algumâ, que oito venha ornada das clausulas, e for
malidades da lei ; e se ao contrario pratica, .é jus
tiçavel, pois que comm~tte um crime. Foi debaixo 
destes princípios, altamente enunciados nesta sala 
que eu mandei á mesa a seguinte emenda:-<< São 
responsaveis os executores de ordens contra a con~ 
stituicão, ou de ordens, que não forem passadas 
com ás formalidades da lei. » 

os 'seus numeros; e sendo approvada tal qual se 
acl1ava redigida, ficárão prejudicadas todas- as 
emendas. · . · 
. Passou-se . então ã 2a parte da ordem do_ dia, que 

era a continuação da discussão do projecto de lei 
sobre a naturalisação dps estrangeiros. E havendo 
o Sr. presidente convidado os· senhores da commW 
são de leis regulamentares parã apresentarem a 
redacção, que'lhes fôra encarregada, das doutrinas 
contendas nas emendas propostas rl·a sessão prece
dente ao aJ;tigo addicionalaodito projecto, oSr.Lino 
Coutinho por parte da mesma commissão, leu e fez 
passar ao Sr. secretario Costa Aguiar o artigo atsim 
concebido : · 

« Artigo addicional 
« O naturalisando justificará Íegalmente perante 

o juiz do domicilio os quesitos deste artigo, sobre o 
que será ouvido o procurador da corôa, e soberania 
nacional. Paço da camara dos deputados, em 5 de 
Julho de 1826.- José" Lino Coutinho.- Manoel 
Caetano de Almeida e Albuquerque.-José Ricardo 
da Cqsta Aguiar de Andrada.-Bernarão Pereira 
de Vasconcellos.» · · 

Sendo lido na mesa, e posto em discussão, levan
tou-se logo e disse 

o SR. CRUZ FERREIRA:-:-Eu acho que fica me
lhor dizendo-se -impetrante- e não- naturali
sando-se fôr preciso, mandarei _uma emenda por 
escripto. • 

O Sn. ALMEID.\ E ÂLBUQUERQUE :-Eu não des
-eubro grande motivo para esta alteracão, porque 
ambas as palavras na materia, de que se trata, di
zem a mesma cousa. 

Veio entretanto 'á mesa, e foi lida pelo Sr. 1° 
sectetario a seguinte 

Pelo gue pertence, Sr. presidente, á anarchia, e 
desordém, que se póde seguir á resistencia feita por 
qualquer cidadão a mandatos arbitrarias, e iníquos, 
digo que da ordem não se segue a anarchia, pois 
CJ..Ue a anarchia Ç atacar-se impunemente as garan
tias, e liberdades individuaes_do cidadão; e os in~ 
glezes, que podem,_ e que resistem aos mandatos 
iníquos, vivem sempre em boa ordem, são felizes « EMENDA 
dentro, respeitados, e temi \'eis fóra, e emfim fórmão << Em lugar da palavra -naturalisando- deve-se 
a primeira nação do mundo civilisado. substituir a palavra-impetrante.- Paço da ca-

0 SR. ALMEIDA -E ALBUQUERQUE:- Eu acho, se- mara dos deputados, 5 de Julho de 1826.-0 depu~ 
nhores, que de maneira nenhuma se póde suppri- tado, Cruz Ferreira. >> 

niir este numero: será com tudo conveniente mó di- Foi apoiada, é entrou em discussão, tendo a 
_ fical-o com alguma das emendas propostas. palavra · - · 

Não é prudente que passe tal qual se acha, mas o s n· p s "d ó 
nunca votarei pela suppressão. Accrescentando-se R. APTISTA EREIR.\: '- r· presl ente, eu s 

d d me me levanto para dizer que a palavra- impe-
quaesquer as palavras a emenda ·do Sr. Souza trante- não explica tào bem, como a outra. lmpe-
Fra~ça, ou da do ~r. Gouvêa, penso que fi.~ re- trante quer dizer homem, que supplica alguma 
~oVldo to~o o mot1_vo de eserupulo, e s~ ev1tao.as _co usa, que pede alguma graça, ou favor. E' portanto 
mt~rpretaçoes. ab!ls!vas, que se pretenda o. dar. · As sómente propria para a fórma·, porque antigamente 
!"azoes contrarias nao me convenc~m. DI_sse um se sollicitava a carta de naturalisação, e não para a 
tllustre ~ep~tad?, que, s_endo co~tldas n?s seus que eu propuz na minha emenda e foi recebida 
d_everes-as pnmeu~s ~utortdad~s, na? havera neces- pela camara · ' 
stdade do uso do direito de resistencta. · · . : . 

Assim é, porque em se não passando ordens des- O SR. CRuz FER~!RA: ~ A palavra ~natur~li-
p()ticas, não haverá occasião de re~istir a ellas, e 0 sando-_é um gerund10 do verbo natur:ahsar, pouco 
que o fizer serã muito severamente castigado na ou n~d~ u~a~o entre nós • .A palavra-Imp_etrante
fórm.a das leis existentes, que nesta parte são has- é ma1s JUndica e empregada nas !l~ssas leis, e pelos 
tantemente fortes. Porém o argumento em sentido n?ssos _autores, e: por todos ~s trll>unaes e s~creta
contrario parece-me mais concludente. Eu digo, rias. Dtzendo-se tmpetrante1_Jâ s~ sabe que e.~ que 
emquanto houver cegos executt,res, e obedientes pre~ende a c.arta de_ natura!J.saçao. Estas razoes a 
meramente passivos nunca deixaráõ .. as "'randec; fazem prefenvel. . · ' . . . . · 
autoridades de passa; ordens arbitrarias. ·_ 

0 
. ~ O SR. PAULA E SouzA :-Diz o artigo· redigida 

Por outra: logo que qualqul'r grande funccionario pela com missão, que o natural~ando . fará a sua 
tiver a certeza de que não será obedecido, se ex- justificação, sendo ou'!ido o procurador da corôa e 
ceder as suas attribuições passando ordens · arbitra- soberania nacional. Eu não julgo precisa a audien
'rias, não as passará. Conclúo pois que o paragrapho cia . do procurador ,da . corôa: parecia-me melho:-, 

~ deve ser modificado, mas não supprimido. · que fosse ouvida alguma-outra autoridade, e que E'-,\: 
Julgada a mataria suffic~ent. emente discutida pro- ·tal r.aso. fossem preferidos os presiil. entes das c . :j··· 

poz-se á vota·ção a doutrma do artigo com todos maras. . . ·· \ 
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Nós não sabemos se em todas as:provincias exis- todas e quesquer níaterias respectivas aos interesses 

tirá um procurador da corôa com- as attribuições da corôa, e aos da ._ fazenda e direitos âa nação. 
do que reside na capit~l. A_ ~onstit~ição já dete~- Ainda que os negociosj;ejão relativos aos cidadãos 
minou que as· camaras mumc1paes t1vessem pres1- residentes nas·· províncias, é tenhão lá principiado, 
dentes : porl.anto já sabemos que esta~ autondades. sempre o procurador da corôa da côrte é ouvido, 

_sempre hão de ha-v;_er em . todos os distfic_tos, quanto logo que a ella vem , o negocio; não obstante já te
a respeito de ~procuradores da corôa nao temos a rem respondido sobre - elle os procuradores, ou 
mesma certeza. · " · - .quaesquer outros fiscaes I:esidentes na província 
- Demais os presidentes_ das camáras constituçi~: respectiva, mórmente em objectos de fazenda. 
naes são , autoridades ma1s populares, que deverao Ora nestas circumstancias está o caso, de que se 
tomar interesse na materia: Por tudo isto· eu que- trata, porque a naturalisação dos estrangeiros toca 
reria, que em lugar de-procurador da corôa-se de perto os direitos e interesses nacionaes, e por 
dissesse~ presidente da camara do districto.-Este isso nunca o procurador da corôa póde deixar de 
é o meu parecer: a camara decidirá. haver vista,' para interpôr, o seu parecer; no qual 

·O SJ\. V A.SCONCELLOS :-Sr. p.xesidente, esta clau- elle deve expôr a~ duvidas, que lhe occorrerem, ou 
sula de ser ouvido o -procurador da corôa, é um declarar com o seu Fiat Jus~ i tia, . que o processo 
additamento, que eu fiz em uma emenda, e eu está corrente e legaL 
accrescentei, que _ na falta de procurado~:" do CQrôa, Portanto julgõ escu:;ada a emenda, que se pre-
respondesse quem suas vezes fizesse. tende fazer; e na minha opinião o artigo deve 

:Mas a commissão julgou quê era escusada es~a passar da fórma que está redigido pela commis-
, declaração, e que ficava muito bem entendida a le1, são. 

dizendo-se que fosse ouvido o procurador da corôa. O SR. VASCONCELLOS : -Senhores, fui eu quem 
Eu tambem tinha lembrado que a justificação fosse propoz esta addição ao 1 o artigo do projecto; mas 
feita em audiencia publica, para que se não fizesse nunca lhe d~i_a intclligencia, que lhe que·r dar o 
atraz da porta, e para evitar muitos abusos, que se Sr. Souza França. -
poderião praticar; porém a commissã~ ~e.nsou que Quando imaginei esta emenda, ti've em vista que 
ficava melhor da fórma, porque redig.o 0 ar- liouvesse .de figurar no acto da justificação o procu
tige. - rador da corôa do termo do julgado, ou quem suas 

O SJ\.-CLEMÉNTE PEREIRA:~ Conforme se deduz vezes fizesse; _e nunca foi a minha intencão que se 
do art. 48 da constituiÇão êm todos os julgados de- procedesse á justificação, sem ser ouvida a parte 
verá ba ver um procurador da corôa e soberania legitima, que em tal caso é sem . duvida o pro
nacional; e portanto não é necessaria a declaração, curador da soberania nacional. Tambem nüo me 
que lembrou o illustre dep~tado. Além de que este occorreu, que eJ':te procurador fosse o nomeado 
emprego já existe em .todas as relaçõ.es. pelo poder executivo, mas aquelle que segundo o 

O SR. LlNo CouTINHO :;....Sr. presidente, a ques- espírito da constituição no art. 48° ·deverá haver 
tão versa· agora sobJ:e a necessidade ·dê ser ouvido em todas as camaras municipaes. 
um fiscal dos direitos nacionaes na justificação, que Fui até de opinião, de que o acto da justificação 
se fizerparaobter-se cartadenaturalisação. Disse-se, fosse em audiencia publ~ca. presente o procurador 
que devendo essa . jusUficação ser processada no da corôa, a quem competiria dizer sobre a qualidade 
juizo 'do domiCilio, deverá em todos os julgados ha- e depoimento das testemunhas, e da legalidade dos 
ver um destes procuradores ou fiscaes. . documentos no mesmo acto da jº'stificação. Este foi 

Na verdade é indispensavel que a justificação sempre o meu voto, e ·a minha intelligencia sobre a 
pásse por esse exame, ou para assim me explicar, emenda, que offereci.'Declaro pois que a interpre
por essa fieira. Pede um estrangeiro a carta de na- tacão, que . agora se lhe- dá é inteiramente nova, e 
turalisação, e justifica estar nos termos da lei: logo mÜito diversa da minha mente. 
a primeira co usa, de que se deve tratar, é, ~e essa O SR. PAULA E SouzA : ~ Q~an<!o eu propuz que 
justificacão, que fez, está legal, e se o naturahsando n_ci processo, de que se trata, fosse ouvido antes o 
preencbêu os requisitos da lei; e por consequencia presidente da camara do districto, do que o procu
deve ó negocio ser. presente • ao procurador da corôa radar da corôa,"'fundei-mo na razão de que esta 
e. dos direitos nacionaes;-que em semelhantes ma- autoridade· não reside em _ todos os julgados, onde 
terias é a autoridade competente. · se podem e · devem ·fazer as justificações para se oh-

Porém que necessidade ha de ser feito esse exame ·terem cartas de-naturalis~ção. . . -
no juizo da justificação, .ou na província, a que elle Eu bem me lembrava de que em muitos lugares 
pertence'! Pergunto eú; aonde éque esse estran- das provincias ha procuradores da corôa; porém 
geiro co~ a-sua justificação vem obter a carta 't Não sabia que não os ha em todos os julgados. Ajusti
é nà côrte 't E' certamente, porque os presidentes ficação deve ser feita no juizo do domicilio; e como 
das provincias não têm faculdade para isso. Só o é conveniente que o procurador da corôa seja pre
governo é que póde passar semelhantes diplomas. sente, para poder contradictar as testemunhas,-e · 
Logo é o P!"OCUrador da corôa, residente na côrte; contestar os mais actos da justificação, e póde sue
que deve examinar, se a justificação; que o estran- ceder que . de facto não exista no 'juizo semelhante 
geiro a~resenta é ou não legal; e segundo o que autoridade; occorreu-me a lembrança_ de fazer en
achar irifc;>rmarã ao governo. , carregar os presidentes das cam.aras do desempenho 
:o estrangeiro nãq_ vem a dar Ínaispassos por este desta procuradoria. . . -. . - . 

motivo; -o trabalho é o mesmo. Portanto a com- Demãis os presidentes das camàras constitucio
missão formalisou muito bem este ar\igo, pelo (JUe naes devem ser autoridades mais populares, do que 

í se achava vencido, e nenhuma necessidaile póde são os : procuradores da corôa. E como é .. que um 
haver de novas alterações • . ·. . . procurador residente . na côrte ha_ de julgar da qua-

o'-SR. SOUzA FRANÇ~.: -:--9 procurador ·da _corôa, lidade e . dito .das test~munhas, . que depozerão em 
fazenda, e soberania. nac1onal st>~mpre é ou'VldO em uma pr~vincia remota? Este processo é de toda a 
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éonside;a~o;ce · po~ _- issÕ .. d~ve 'hà~e.;~~~-~Ôr, ~cruE' '••·~ ;~m. ãr~el_ltado;~~bre _ esíeponto; ,ao -meu, ver, . 
· pulo. Emõora ·o. procl!-fa~o~1 d~ . CO!"Ôil, ~a-~rte ,res- ,ms!_gmficantiSslmo. ·Na o . tem lugar.a al~ração que 

!i~s;~~:;;a:!:~Jf:i~%!1Js~~i~:~~~~1'~' ;:Mfi~~!!i1fmÍd:~a~3}:c~~Ó~~~~~~i:e~ii~~ 
fiscal, que a e1Ja sirva de . parte. . Sr.- presidente á v.9tação, foi approvado o arLigo-:da 

Esta ,é a wnhà. opinião; e taes são as razões, em Jórma em gue estava redigi~o, ficando prejudicada 
que me fllndo :·· ppr isso insisto no mesmo voto. a emenda doSr. Cruz Fe_rretra e a .proposta ve~bal 

o· Sa.o SoÚu FRANÇA;- Trata-se .da fiscalisaçao do Sr._Paula -eSouza. . . • . 
do processo preliminar de justificacão para se obter Então, consult_aJ?-dO o ~r. pres1de1_1te a c_am~ra se 
a carta de cidadão brazileiro. NenhÜm processo póde da"!l Jl~r finda ~· d~scussao da d~utrma do proJeCto, 
haver da natureza .. deste, sem certos termos essen- dec!dlO se que s1m • e man~ou-se r~~etter o mes~o 
ciaes,. que necessariamente devem ser preenchidós. proJe~to com as emendas a- commlssao de re~~cçao . 
As partes_ deste processo sao o estrangeiro, que de le.Is,, para pôr-a matena em ordem e SU)eltal-a . 
quer naturalisar-se, e a na cão, que· o recebe no seu depo:s a approvaçao fin~l d!l camara. · - . . 
gremio ; e por parte da naêão representa a autori- Pa:.SO';I-se, portanto, a 3• parte da ordem 4o ~Ia, 
dade legitima, que é 0 procurador da corôa e sobe-· C(,Ue devia versar _ sobr~ pareceres. de commissoes. 
raoia nac_ional. - E havendo o Sr. prestdente conv1dado os Srs. re-

. . _ . . latores para que houvessem de os apresentar, leu 
So~re a Justdlcaçao, qu~ .faz o estr~~g:euo, pro- 0 Sr. Ledo, por parte da com missão de fazenda · ·o 

nuneta, ou sentencêa o JUIZ do domtcdio; porém seguinte · · · - · ' 
antês dê o fazer deve ouvir o procurador da corôa ,, PARECER 
sobre os termos do processo, ·e sobre o seu mereci
mento; e no caso de não haver um procurador da 
corôa effectivo, nomeia um cidadão de conceito; 
que faça as suas vezes, e manda-lhe o feito . com 
vista para elle responder. · 

Isto é o que se pratica nas JUStificacões e pro
cessos desta natureza. Preenchidos estês termos e 
julgada a justificação porsentença, vem para a côrte 
remettida ao governo ou ·ao tl·ibunal competente, e 
um dos primeirps passos que dá este negocio é ir 
com vista ao procurador da corôa, que serve na 
casa da supplicação. Este interpõe .o _seu parecer, e 
exige o cumprimento das clausulas, que julga fal
tarem, até que preenchidas as fórmas legaes, defere
se afinal, .como parece de justica. Isto é oque se 
pratica ordinariamente em semelhantes negocias, . e 
o que parece conforme com a razão e com as nossas 
instituicões. Querer que venha o pro-cesso á côrte, 
e não séja~ouvido sobre elle o procurador da corôa, é 
querer que a causa da nação .corra ã revelia. O artigo; 
pois, está muito bem concebido; cõntém tudo o que 
é n'ecessario e bastante: e por isso deve passar sem 
emendas. - , o ····· • • - · 

o SR. ÁLMEIDA E ÁLBUQUERQUÊ :.;:_Eu nunca pen
sei que · esta redacção feita pela com missão sobre 
as .emendas apoiadas, - désse motivo a tanta§ inter
pretações e contendas~ Está claro ·que o procurador 
da ·corôa sempre ·ha de sei ouvido sobre o processo 
da justificação; .logo, a causa . da naCão não ha de· 
correr ã revelia. Em quasi todas as prÕvihcias exis:. 
te!Jl -procuradores da corôa,e quando não existem 
são nomeados advogados para aquelle fim : portanto, 
não póde h a ver . r~ceio d'e . faltar esta solemnidade. 
Eu desejava, Sr. presidente, que se'~ me dissesse 
quaes são . essas pessoas que ebtrão najustificação, 
e qual é o objecto, sobre que ellas tetn de depôr. 
Eu creio que as testemunhàs hão dé ser da escolha 
do justificantc e que este não irã buscar os. seU:s ini
migos para depôr: parece-me que prova testemu-:
, nhavel só se poderá admittir ácerca de sua conducta; 
porque a respeito "do mais elle deve apresentar do-
(lUmentos e não testemunhas. A idade, o juramentQ 
na . camara . (i o districto, a ·. residencia, et~ .• hão de 
ser . provadas. por : certidões;-0 juiz que ba d~ sen
ten~tar, deye saber di_sto; e se.o. não p'raticar, -como 
é seu officlO,-O procurador da corôa quando vierem 
os_autos para.a côrLe virá com essa ·duvida, e não se 
concederá a carta: Portanto, não sei ~ara que_ tanto 

« A commissão de fàzenda, exaniinando o ollicio 
do ministro e secretario de estado dos negocias da 
fazenda de 3 de Junho corrente, com o qual reenviou 
a folha que esta cnmara lhe mandara expedir dos 
vencimentos dos deputados da mesma camara, en
tende, que supposto se pl'ocedera ·em regra p"elo. 
modo com que se processára -a mesma folhà sem 
se lançarem nella as addições ·dos vencimentos de 
cada um dos mesmos deputados, é comtudo justi
ficado o motivo peloqual deixára o ministro de pro
ceder ao pagamento pela mesma folha; porquanto, 
incum~indo-lhe a elle executar a lei e fiscalisar os 
dinheiros. do cofre naéionalnos pagamentos feitos 
a seus credores de qualquer ordem ou cathegoria 
que sejão, não podia, consequentemente haver-se o 
Jespeito com·a devida -fiscalisação sem que houvesse 
expressa declaracão dos dinheiros que por conta dé 
seus vencimentõs tem ; recebido os Srs. deputados 
~as províncias pelas thesourarias das· respectivas · 
JUntas ; e é de p~recer que a camara ordene que os 
mesmos. Srs. deputado~ fação essas ·declaraçqes na 
secretaria, -para se-enviarem como supplemento da 
folha aq mesmo ministro, lançando-se na· mesma 
folha as a_ddições, do que tiverem vencido os mem- -
bros desta camara, á razão de seiscentos mil réis por 
ca_da um dos quatro m~zes desta sessão, por ser ma
teria· de lei, jã declarada em anterior resolução. 
Paço da camara dos deputados,:> de Julho.de 1826 •. 
-Joaquim Gonçalves L~do.-José ·Berna,·dino · Bap
tista Pereira.-JoSé de, Rezende Costa.~Nicoláo 
Herrera.-Marcos Antonio .Bricio. >l ' 

Sendo estê parecer lido pelo Sr. secretario Costa 
Aguia:r _e. posto em· dis.cussao foi approvado sem 
oppos1çao. · · 
· · Logó .o mesmo Sr. Ledo leu por parte das com~ 
missões de fazenda-e guerra este outro - :· . 

« ' PARECER 

. . (( .· As comni~sões de .fazenda e giterii examimuão 
os reqq.erimentos que a esta: éainara têm'sid6 remet
tidos pelo govern(), de diversas~viuvas .e filhas de om.:. 
ciaes militares· das provincia,s do. 'imperió; em que ~ 
pedem os soldos umas, e õs meios soldos outras, d;ts 
patentes de seus re,spectir.os-maridose pais falleei- .· 
,dos : e são ·de parªcer que, tocando á líonra nacionàl. 
acudir e · prover á subsistencia da:s viuvãá e filhà!
dos ·omcia.es do,.exercito_éo~ o menor·gravam~ que 
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fôr possível da causa publica, se faz indispensav~l 
para o futuro estabelecer a arca de um monte-p1o 
militar, de que hajá um projecto na camara do se
nado para o dito effeito. Entretanto, porém, que este 
plano de economia se não realisa e põe em comp~
tente execução, entende que pela mesma razao 
apontada convém autorisar o governo, para que 
este faca abonar do thesouro pelas competentes pa
gadoriâs ás viuvas e filhas orphãs dos officiaes do 
exercito o meio soldo das patentes de seus respe
ctivos maridos e pais, segundo a lei, cujo projecto 
offerece a commissão a esta camara, para se tomar 
em consideracio.o.-Paco da camara dos deputa.dos, 
4 de Julho de.l826.-ÃJ. J. de Souza França.-José 
de Rezende Costa.-Nicoláo Hen·era.-Raymundo 
José da Cunha itlattos.-A. F. P. H. Cavalcante de 
Albuquerque.-!. B. Baptista Pereira de Almeida. 
-J. G. Ledo.- Francisco das Chagas Santos.
lllarcos Antonio Bricio. n 

<< PROJECTO DE LEI 

<< A assembléa geral legislativa do imperio de
creta: 

« Art. 1.0 O governo fica autorisado pela _pre
sente lei para fazer abonar pelo thesouro naciOnal 
ás viuvas e filhas orphãs dus officiaes milif:ares bra
zileiros dos postos combatentes do exerc1to a me
tade do soldo que vencião seus fallecidos maridos e 
pais pelo assentamento das suas patentes emquanto 
se conservarem viuvas as primeiras e solteiras as 
segundas. · 

« Art. 2.0 As habilitacões das ditas viuvas e 
orphãs c~~sistiráõ na mêra aprese~taç~o de cer
tidões ongmaes de casamento das pr1mmras, reco
nhecidas pelo tabellião do lugar ou districto do do
micilio e de justificação de identidade de pessoas, 
feita perante o juiz do territorio, e as das segundas 
na apresentação dos !D~smo~ ~ocumentos aco_mpa
nhados de mais da cerhdao ongmal de seu baptlsmo, 
tambem reconhecida pela maneira acima dita. 

« Art. 3.0 No acto do pagamento, em que as 
mesmas viuvas e orphãs não forem presentes e re
conhecidas do pagador, se apresentará por parte 
dellas certidão de vida, provada pelo paroclio da 
freguezia onde re~idi~em e recon_h~~ida pelo tabel-
lião do lugar ou dtstncto do dom1c1ho. · 

c< Art. 4. o As vi uvas ou orphãs que forem agra
ciadas do meio soldo de seus respectivos maridos e 
pais, na conformida~e desta )ei. ficão sujei~as ~s 
disposicões que na le1 da creacao do monte-pto mi
litar se' houverem de fazer por uniformidade de 
systema dos soccorros prestados ás filhas e viuvas 
dos officiaes do exercito em geral. Paço da camara 
dos deputados, 4 de Julho de 1826.-Seguem as as
signaturas supra. » 

ti vos, que teve a commissão para dar o seu parecer 
na fórma em-qúe se acha concebido : e principiarei 
por mostrar; que nada tein de commum aquillo que 
se vai estabelecer pela lei do monte-pio, com o que 
neste projecto de lei a respeito de soccorros ·. â~ 
vi uvas e filhas orphãs dos officiaes militares se pre- · 
tende decretar, pois entendo SP.r da confusão em 
que o illustre deputado preopinante toma esses dous 
objectos differentes, que nasce o seu reparo sobre 
o parecer da commissão. Sr. !>residente o monte
pio militar, assim como qualquer outro estabeleci
mento de igual natureza, é fundado em uma especie 
de contracto, pelo qual cedendo cada um dos olli
cia.es do exercito uma quota parte do seu soldo em 
beneficio de uma caixa, ou fundo commum em todos 
os pagamentos que se lhe tizerem, adquire por essa 
contribuicão voluntaria um direito para sua mulher 
e suas fiihas sobrevi ventes serem soccorridas com 
a metade do soldo que elles vencião por suas pa
tentes. A percepção, pois, dos soccorros do monte
pio _não é objecto de mercê ou graça., é al_iás fundada 
na JUStiça de um contracto de compromisso a que a 
lei sómente serve para lhe dar o caracter de authen
tico, e certa autoridade publica. que torna effectivo 
o mesmo compromisso. Uma nação bem govern~da 
favorece estes e outros estabelecimentos de pubhca 
utilidade ; e nós que . os não temos, que em nossa 
antiga e pêca legislação respectiva ao Brazil desco
brimos uma grande lacuna a. tal respeito, devemos 
quanto antes cuidar de os admitlir e favorecer: 
e isso é o objecto de uma lei particular, que deve 
autorisar essa arca de piedade, essa companhia phi
lanlropica, de cujo capital não perceberáõ soccorros 
todavia senão as viuvas e as filhas orphãs dos mes
mos accionistas ou officiaes que houverem de ser 
contribuintes. A caixa do monte-pio, em uma pa
lavra, nada ou talvez muito pouco terá da nação, 
segundo fôr a sua organisação ; é toda dos mesmos 
officiaes militares, cujas mullwres e filhas hão de 
ser por ella soccorridas: e cnnsequentemente não 
podem participar dos seus soccorros, quando mui 
prestes seja estabelecida, essas viuvas e orphãs sup
plicantes de que falla o parecer da commissão. De 
necessidade é pois o fazer-se um outro projecto de 
lei que tenha por fim manter especialmente estas 
viuvas e orphãs desgraçadas, que têm nestes ul
timos tempos perdido o amparo de seus maridos 
e pais, com CUJO soldo se mantinhão. Uma nação 
que necessita de soldados deve de justiça prover á' 
·subsistencia dos officiaes do seu exercito e á de suas 
mulheres e filhas que estão ao desamparo. Um mi
litar ·as mais das vezes é um cidadão forcado a 
abraçar este modo de vida, em que entrou por um 
recrutamento talvez violento ; e não está na ordem 
dos outros cidadãos, que muito de seu arbítrio esco-

Sendo estes parecer e projecto lidos na mesa· e 
postos em discussão, pedio logo a palavra: e disse 

lhem esta ou aquella profissão. 
Porém, isto não é tudo : posto que o dever. da 

justiça seja uma grande razão, ha ainda um motivo 
de conveniencia nacional para se admittir este pro
ject~ de le~. No antig~ governo despotico de que 
sah1mos faz1a-se um obJecto de graça e de mera be
neficencia arbitraria ·do soberano a concessão do 
meio soldo de seus maridos á taes ou quaes viuvas 
de officiaes militares. 

O SI\. ÁLM:EIDA E A.J,BUQUERQUE :-Apezar de que 
conheça que este projecto é de alguma utilidade, 
não o julgo de alguma necessidade. Dizendo o pa-: 
recer que se está fazendo um projecto de monte-pio 
que está mais adiantado do que esta lei, não sei para 
que ·deva entrar em discussão este, que de modo 
nenhum vem remediar .· o mal,· que se pretende 
sanar. A lei do monte-pio, creio que se concluirá 
mais depressa d~ que esta outra : e portant?, este 

. _d)rojecto vem a ser superfluo, e acho que nao tem 
lugar. . . . 

O Sa. SouzA FRANÇA :-"~u vou explicar os mo-

'Essa beneficencia, verdade é, · não chegava a: 
todas", mas soccorria á algumas, e agora que o go
verno . não póde assim dispôr do dinheiro da nação, 
pelo systema representativo abracado, não se con
cede a nel!huma por falta de leis. E qual é o .re
sultado? O'". conceito que ficão fazendo essas mtse-

13 
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raveis, e talvez o facão antecipadamente seus ma
ridos, que o governo . absoluto era mais benefico, 
que o constituçional, porque ~este se pega a tod~s 
o pão, quando aquelle concedia a alg11mas .. E d~l
xaremos nós, por falta de competente proVIdenCia, 
passar um erro, que achará {autores nos inimigos 
da causa, que logo Clamaráõ com os termos de com-, 
par~ção de effeito a e!feito, para embair os nescios 
de que se. compõe a mat?rp~te do vulg~, e fazer-lh~s 
odioso o systema constituCional 'l •. . Nao, Sr. prest
dente e eis ahi mais um motivo, e motivo ponderoso, 
porqJe !i com~iss~o entendeu, q~e era .~ister fazer 
uma le1 proVlsona, que autonsasse Ja o governo 
para do cofre da nação soccorrer a essas rniser~veis 
com o meio soldo das patentes de seus mar1dos, 
emquanto se não estabelece a arca de um monte
pio, para a qual todavia hão de ellas ser obrigadas a 
contribuir em tempo com o seu contingente, por 
quanto, supposto seja de sua natureza voluntal"ia a 
contribuíção dos mais, não o fica sendo a respeito 
destas, porque com esse onus são agora.agraciadas 
pelo cofre da nação, e quem dá impõe a condição, 
que lhe apraz na doação, essa condição induz con
tracto, e obrigação em quem recebe. 

Assim receberáõ todas as viu ;as dos olliciaes mi
litares por virtude de uma lei igual para todas 
aquillo mesmo, que só algumas do antigo governo 
recebião, e talvez devido ao rogo, a humiliação, e 
ao patronato. Eu não tenho nenhum parente mi
litar, neiJl parenta viuya de militar, mas vêm-me as 
lagrimas aos olhos quando contemplo a mísera sorte 
destas desgracadas, estendendo a mão indigente 
para receberem uma esmola da compassiva piedade 
de seus concidadãos ! ! .! (Foi gerahnente «jJoiado). 

O Sn. Ar.MEIDA E ALBUQUERQUE:- Pelas mesmas 
razões, que acabou de ponderar o nobre deputado, 
obsto ao parecer. Se é preciso desde já remediar a 
estas desgraçadas, como se ha de esperar por uma 
lei, e por uma lei, que póde ser mais la1·dia do que 
a ·outra 'l Eu não digo que se não deve soccorrer a 
estas viuvas, e filhas destes militares, pelo con
trario advogo a sua causa, mas, isto é . deixar, a estas 
desgracadas na necessidade durante o tempo que 
passar "até que se leve a effeito esta lei. Ora como o 
parecer falla na lei do monte-:-pio, venha esta lei. 
E' preciso remediar o mal desde jã, é preciso soccor
rer . a estas miseraveis quanto antes, para isto faça
se a lei do monte-pio, que não ha de ser tão tardia, 
como esta. Demais se esta lei é tempora:ria, ha. de 
durar até que appareça a do monte-pio, creio por 
tanto que émelhor lratar logo da lei do monte-pio, 
e que entretanto sejão soccorridas essas vi uvas com 
a maior facilidade, que couber no possível. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA : -Esta discussão não 
tem lugar nenhum, é preciso ver primeiro se se 
approva o parecer, para depois decidir-se se o pro-

I. ecto, que a commissão offerece, é objecto de de-
iberação. • -

O SR. CosTA AGUIAR: - O parecer e o projecto 
não podem deixar de entra 'i: em discussão. A com.: 
missão apresentou um projecto, é preciso que seja 
discutido. ·. Os projectos, que segundo o regimento 
não têm discussão, são os mandados fazer pela ca
mara, mas este não está no mesmo caso. A com
missão de1,1. o . seu parecer, e apresentou um pro
jacto, por consequencia hão de entrar em discussão, 
a Ter, se a camara resolve ern sua sabedória, que 
deve ser impresso : portanto não póde dispensar-,se 
esta discussão . . Eu tambem tin'!Ja a fazer algumas 

reflexões, por ora não tratarei da materia, mas peco 
a ·palavra, para quando ella entrar em discussãÕ. 

O Sn. VAscONCELLOS : - A que corresponde esta 
discussão'? E' ã primeira'? Logo é preciso di~pensar
se a segunda leitura, e se nãf) é, então terá este pro
jacto quatro discussões. A commissão de fazenda 
apresentou um projecto, o que é que se pratica 
neste caso ? A pratica é propôr-se sem discussão, 
se é ou não objecto de deliberação, e se se vence 
que é, mandar-se impril!lir. Esta questão, que se 
trata agora, é propria da primeira discussão, por 
tanto não póde ter por ora lugar, é contra o regi
mento, e eu reclamo a ordem. 

O Sn. CosTA AGUIAR.: - Pela ordem : os pro
jectos quaesquer apresentados pelos Srs. depu
tados, tem segunda leitura, e quando se pede e é 
approvada a urgencia, que, é só para dispensar-se 
a demora dos tres dias, procede-se logo á 2• leitura, 
e põe-se a votos sem discussão previa se é ou não 
objecto de deliberacão. 1\las este caso é particular, 
e um officio do ministro da fazenda, que veio a ca
mara acompanhando muitos requerimentos de 
viuvas e orphãs de militares. A commissão de fa
zenda dá o seu parecer a respeito destes requeri
mentos, e de mais a mais offerece um projecto. E 
como havemos de mandar imprimir este projecto, 
se se não sabe, se convém, ou não, isto é o que já 
!>e tem praticado, -por consequencia o nobre de
putado confunde os projectos mandados fezer pela 
camará com os projectos offerecidos pelas commis
sões. Este não pódc dcixat· de entrar em discussão, 
a ver, se st> approva o parecer para então se propôr, 
se é ou não objecto de deliberação. 

O SR. CLEMENTE PEnEIRA : - Diz o art. 124 do 
regimento ( leu ) portanto o projecto não póde ser 
discutido. · 

O Sn. SouzA FRANÇA : - Se acaso a commissão 
não apresentasse o projecto, c dissesse tão só
mente que convinha fazer este projecto, se a ca
mara julgasse necéssario, então quando o apre
sentasse, não haveria discussão previa, e devia só
mente mandar-se imprimir por ,.(,to da camara. 
Porém este caso é muito di\•erso. 

O SR. ARAUlO BAsTo : - O negocio é claro, 
queira V. Ex. dar a palavra ao illustre deputado, 
que a pedio. 

O Sn.. CosTA Ac.uu.R ~-Sr. presidente, havendo 
fallado sómeute sobre a ordem, agora que já não 
entra em duvida que o parecer deve ser mettido em 
discussão, fallarei quanto á materia. Nada tão 
justo, e tão conforme com os principias de equidade 
como este parecer, e eu só sinto não podermos já e 
já remediar tamanho mal, enxugando as tristes, e 
amarguradas lagrimas de tantas famílias, muitas 
das quaes talvez gemão a esta hora debaixo do pezo, 
da desgraça e da miseria. Não podendo porém au
torisarmos · o governo a pagar pensões, senão por 
~ma lei, forço~o é que o projecto apresentado pela 
lllustre comm1ssão -soffra esta demora, mas ao 
menos cortemos quanto em nós cabe as difficul.;. 
dades da tardança, quen~cessariamente deve haver, 
pa.ra a discussão desle"~rojecto. Como não é pos
sivel que elle depois de impresso entre na primeira 
parte da ordem do dia, por se haver decidido que 
as primeiras 4 horas . fossem empregadas na dis
cussão das leis regulamentares, que jã são mu~tás.i> . 
eu peço, senhores, que reservemos a ultima hora, 
ou quando isto não possa ser ao menos meia hora, 
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para ser empregada na discussão deste projecto que 
eu considero mui to em ui to urgente. Torno a lembrar 
á consideracão desta c.amara a indigencia de tantas 
famílias dos nossos bravos, que havendo morrido 
pela patria- e pela integridade do imperio, talvez 
tivessem por ultimo pezar no campo da gloria a 
lembranca do estado de affiiccão, em que deixavão 
suas esposas, e seus filhos l f I Não permitta Deus 
que semelhantes idéas tornem ainda mais affiictivos 
os ultimos momentos dos nossos honrados mi
litares ll ! Sinto, Sr. presidente, que não possamos 
organizar com à brevidade, que a ma teria pede, . um 
monte-pio, que seja extensivo a todas as classes de 
empregados de que já aqui fallei em uma das ses
sões passadas do mez de Maio, mas como não é pos
sível fazer tudo de uma vez, faca mos ao menos desde 
já o bem, que podermos. Resúmindo minhas idéas, 
voto pelo parecer da commissão, e que seja man
dado já para a impressão o projecto apresentado, 
afim, de poder entrar em discussão na fórma, que 
lembro, e peço. (Apoiado geral ·.) ' 

O SR. SouzA FRANÇA : - A commissão lembrou
se de propôr, que se offi.ciasse á camara dos se
nadores, dizendo-se que a camara dos deputados não 
tinha duvida em autorisar o governo para conceder 
prestacão a estas infelizes, mas depois assentá mos 
que nünca o corpo legislativo se devia metter neste 
negocio, sem ser por uma lei. Eis a razão por que 
veio logo o projecto feito. A commissão teve em 
vista a brevidade do soccorro. 

·O SR. LI~O CouTI~uo: -Eu queria que a com
missão fosse mais extensa no seu parecer. Ha 
muitas viuvas de empregados publícos, que estão 
nas mesmas circumslancias das viuvas dos militares, 
e o que se praticou com as dos militares, queria 
tambem que fosse extensivo ás viuvasdos empre
gados publicos, com a mesma clausula de concor
rerem para o monte-pio militar. Eu mandarei uma 
addição, quando se discutir a ma teria do projecto. 

Tendo cessado a discussão, foi o parecer posto a 
votos e approvado. E havendo os Srs. Souza 
França e Costa Aguiar requerido a urgencia ao 
projecto, foi apoiada e approvada esta proposta, e o 
projecto foi mandado imprimir, por se julgar ma
teria de deliberacão, preenchidos os termos do re-
gimento. • 

O· Sa. CosTA AGVIAR : -Como tenho na pasta 
varios pareceres de com missões, que'ainda não forão 
apresentados á camara, por se não ter offe
recido occasião, se não houver outros de maior ur
gencia, que se queirão propôr, eu os passarei a ler, 
para que se não persuadão, que eu os demoro por 
vontade. 

O SR. CuNHA BARBOZA : - Eu aqui tenho um pro
jacto organisado pela commissão de instrucção pu-
blica por ordem da camara. · 

Eu o vou ler: 
« PROlECTO DE LEI 

«-A assembiéa geral le~slativa decreta : 
« Art. L o- Estabelecer-se-ha um curso jurí

dico ou de sciencias sociaes por agora no Rio de 
Janeiro, .o qual constará de 8 cadeiras, distribuídas 
e ordenadiis da maneira seguinte : 

«' 1. a- Direito natural e direito das gentes. 
« 2. a - Direito patrio civil e criminal. · 
Historia de legislação nacional. 
• 3.a -Philosoph1a jurídica, ou princípios ge

raes de legislação. 

<c Historia das legislações antigas, e seus effeitos 
políticos. '· 
. « ;t.a- Instituições canonicas, e historia eccle-

stasbca. 
« · 5. a - Direito publico, estatística universal. 
« Geographia ·política. 
<c 6.•- Direito político. ou analyse das consti

tuições dos diversos governos antigos e modernos. 
cc 7.a- Economia política. . 
cc 8•. - Historia philosophica e política das 

nações, ou discussão histonca dGs seus interesses 
I'eciprocos e de suas negociações. 

cc Art. 2. o - Para regoncia destas cadeiras o 
governo nomeará oito lentes e 4: substitutos, os 
quaes desde já organisaráõ congregados, um regu
lamento sobre as horas, em que se devem explicar 
as differentes ·ma terias, de fórma que· todo o curso 
não exceda de 4: annos, e que as tardes sejão livres. 

cc Art. 3 . o - Os estatutos da universidade de 
Coimbra, relativamente aos seus reitores, serviráõ 
aquilrovisoriamentc na sua parte applicavel. 

" rt. 4:. 0 -Cada um dos lentes vencerá o ho
norario annual de 8008 e cada um dos substitutos 
o de 4:00S. 

cc 5.0
- Haverá um secretario com o ordenado de 

600$, um porteiro com 4008, e os serventuarios, 
que se julgarem indispensaveis, e com ordenado 
que parecer justo. 

cc Art. 6. o- Cada um dos lentes fará escolha do 
compendio da sua profissão, ou o ananjará não 
existindo já feito, exporá a approvação dos lentes 
congregados, esta o remetterá ao governo r ara o 
fazer imprimir, e fornecer ás escolas, dando ao seu 
autor a 3• parte do lucro, calculada pela venda da 
I• edição. 

cc Art. 7.0 - Os estudantes, que se quízerem ma
tricular no 1 o anno do curso jurídico, devem apre
sentar certidão de idade, e de approvação em gram
matica latina, rhetorica, philosophia racional, e 
moral, estes exames serão feitos por 3 professores 
publicas, presididos pelo decano dos lentes. 

« Art. 8.0 - Nenhum estudante se poderá ma
tricular sem ter 15 annos completos, e nenhum será 
admittido á matricula do 2° anno sem apresentar 
certidão de approvação de geometria em alguma das 
academias. _ · 

<c Art. 9.0 Os estudantes assim habilitados farão 
l!etição aos lentes do respectivo anno para os ad
mittir á matricula, que será gratuita. 

«·Art. 10. As matriculas principiaráõ no dia 15 
de Fevereiro e se fecharáõ no ultimo do dito mez. 

« Art. 11. O tempo · leetivo começarâ no 1 o 
de Março e terminará a 15 de Novembro, abrin
do-se as aulas de Yerão, ás 8 horas, e de inverno, 
ás 9. 

« Art. 12. No dia 15 de Novembro todos os len
tes se congregaráõ, para julgarem a habilitação dos 
estudantes, que houverem frequentado as aulas e 
que devem, em consequencia disto, ser admittidos 
a exame 

«Art. 13. No dia 25 de Novembro. começaráõ 
os actos e acabarãõ no dia 20 de Dezembro, em que 
se fecharáõ as aulas. 

« Art. 14:. A congregação dos lentes formará e 
apresentará ã approvação do governo os estatutos 
necessados, que devem regular as matriculas, . os 
exames, os grãos, o modo ·. de passar as cartas, ~ 
sello e tudo o ·mais que fO.r relativo ã economia das, 
aulas.' · ·· 



Câmara dos Deputados -Impresso em 02/01 /20 15 16:44- Página 11 de 12 

52 SESSÃO EM 5 DE JULHO DE 1826 
« Art. 15. A .. direcção e inspecção immediata 

destes estudos pertence ao ministro e secretario de 
estado dos negocias do imperio. 

cc Art. 16 . . A execucão desta lei deve ter prin
cipio quanto antes, para que possa começar o curso 
jurídico em ~larço do anno de1827. 

cc Paco da camara dos deputados, 5 de Julho de 
1826.-"lanum·io da Cunha Barboza.-José Cardoso 
Pereira de IJI ello. >l 

Tendo ultimado n leitura, enviou á mesa o pro
jecto, accrescentando o mesmo 

SR. CuNHA BARBOZA:- Não vai assignado por 
um dos senhores da commissão, porque elle não 
quiz. En liv~em vista, quand(\ redigi este proje
cto, accommodal-o, o mais que fosse possível e con
formai-o com as instrucções, que vierão em pro
jacto, remettidas pelo governo a est.a camara. As 
idéas pouc<J ou nada forão alteradas. 

Foi o projecto lido pelo Sr. secretario Costa 
A~uiar e por voto da camara mandado imprimir. 

Jsto feito, deu o mesmo Sr. secretario parte de 
haver recebido e passou a ler a seguinte 

C< C.-\RTA 

cc lllm. e Exm. Sr.-Remetto á V. Ex., 100 exem
plares sobre o ouro em pó de .Minas, para V. Ex. 
me fazer mercê de distribuir pela assembléa legis
lativa. Estimarei que este meu pequeno trabalho 
possa servir de alguma utilidade ao estado. Re
metto tambem 8 discursos sobre o mesmo objecto, 
dos que fiz distribuir pela assembléa passada; e 
como dei quasi todos, só me ficárão 17, oito dos 
quaes mando tambem hoje para a assembléa sena
toriaL 

« Deus guarde á V. Ex. muitos annos. Rio de 
Janeiro, 4 de Julho de 1826.-Illm. e Exm. Sr. José 
Ricardo da Costa Aguiar de Andrada,-De V. Ex. 
muito venerador.-José Caetano Gomes. » 

Foi esta offerta recebida com agrado, e se man
darão distribuir os exemplares pelos Srs. deputados. 

O mesmo senhor deu igualmente parte de ter vi n
do á mesa um requerimento de D. Bernarda Can
dida Perpetua da Fonseca, o qual foi dirigido ã 
commissão de petições. 

Pedindo então a palavra, disse 
O SR. ARAUJO VIANNA :-Ha poucos dias se apre

sentou a esta camara um projecto de lei, ofl'ere.:. 
~ido pel~ commissão da redacção do Diario, o qual 
madverbdamente ficou na pasta do Sr. 1 o secretario 
para entrar em segunda leitura, quando aliás ~eve
ria logo ser mandado para a imprensa. Elle é relativo 
á redacção do Diario e com particularidade aos 
vencimentos dos tachigraphos. Requeiro portanto 
que se mande imprimir quanto antes. 

Resolveu-se em~conformidade; e logo disse 
O SR. CoSTA AGUIAR :-Entre os pareceres que 

tenho na pasta, o que primeiro deve entrar em dis
cussão pela ordem da sua antiguidade, é o que trata 
do requerimento dos officiaes da secretaria desta 
camara, o qual ficou adiado da sessão do 1° do 
corrente mez. 

Tendo assim fallado, leu o mencionado parecer 
e tendo o Sr. presidente aberto sobre elle a discus
são, orou logo por esta maneira 

O Ss.. V ASCONCE!-L~s :-Eu me opponho a este 
pare~r. A comm1ssao mostra que não cumprio 
com o seu dever: devia . examinar se os officiaes ti
nhão um ordenado sumciente; porque se o . tem, 

então estão muito bem; embora o senado dê aos 
seus officíaes um milhão, nós não o devemos só por 
isso imitar, principalmente nas circumstancias em 
que estamos: antes nós temos seguido marcha con
traria e temos assentado que não nos deva servir de 
argumento o que faz o senado. Tambem os sena
dores têm metade mais do que os deputados e en
tretanto o trabalho é igual, e ninguem diz que se 
deve augmentar o nosso subsidio, porque trabalha
mos igualmente. Além disto não se deve fazer au
gmento nos ordenados, emquanto se não fizer a lei 
que os ha de regular. Opponho-me inteiramente a 
este parecer. 

O SR. AaAU.JO VuNNA :- Os secretarias quando 
formarão o parecer, não se fundarão no exemplo 
dos officiaes da secretaria do senado, nem inda
garão se elles têm mais do que os desta augusta ca
mara; mas firmarão-se em que depois de serem 
estes nomeados e arbitrada a gratificacão, appare
ceu mais o trabalho de uma hora, e realmente só 
quem está á testa da secretaria é que póde avaliar 
o trabalho que elles têm: e é melhor este accrescimo 
do que augmentar o numero dos officiaes. 

O Sa. TEIXEIRA DE GouVÊA :-Eu desejava saber 
se estes officiaes da secretaria, no caso da lei não 
passar nesta sessão, hão de perceber ordenado an
nual, ou se hão de receber 50S réis sómente nos 
mezes que durar a sessão; isto influe muito sobre o 
caso. Se acabada a sessão, hão de continuar a re
ceber, Yoto contra o parecer; porque, se têm agora 
mais uma hora de applicação, o resto do tempo não 
têm trabalho algum. Se porém é só pelos 4 mezes, 
então voto pelo parecer da commisl'ão ; porque, 
tendo elles mais uma hora de trabalho, parece de 
equidade que sejão pagos á proporção. Mas se per
ceberem no tempo em que não trabalhão, então fi
cão bem compensados e nesse caso voto contra o 
parecer. E' preciso fixar .t idéa sobre esta circum
stancia. 

O Sa. VASCONCELLOS:- Estou agora ainda mais 
persuadido pelas razões que acaba de dar o illustré 
deputado o Sr. Araujo Vianna, que não póde pas
sar o parecer. Se daqui por diante se julgar ne
cessario augmentar mais meia hora de trabalho, 
havemos de dar maior ordenado 'l Accrescentan
do-se mais meia hora, ou havendo sessão extraordi
naria, mais dinheiro I . . . Não haverã dinheiro que 
chegue para ·os officiaes da secretaria. Portanto, 
não posso approvar o parecer. 

Demais, a gratificação arbitrada é provisoria, 
porque o ministro não podia mandar pagar sem lei, 
mas como não· houve tempo de a fazer, resolveu-se 
que se pagasse a estes hoinens provisoriamente. 

Reserve-se pois esta -matefia para a lei que se 
fizer; mas dar-se mais, porque os do senado têm 
mais, ou porque se augmentou o trabalho, não tem 
lugar nennum. Então, tambem devia ser maior · o 
subsidio dos deputados, porque trabalhão mais do 
que os senadores. Portanto estou na minha opinião 
e continuo a votar cóntra o parecer. 

O Sa. ARAUJO VIANNA :-Porque accrescentamos 
agora os ordenados, não se segue que daqui por 
diante se hajão de accrescentar, quando houver um 
caso .ex\raordinario. Demais · o illustre deputado 
está tomando como principio o exemplo do senado, 
qu~ndo eu mos!ro que tal motivo ~ada linha in
flwdo na comm1ssão, para dar o seu parecer deste 
modo. 
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0 SR. VASCONCELLOS :-Requeiro a leitura· do pa

recer •. (Leu-se.) 
· O SR. SouZA FRANÇA :-Eu fui um que ao prin
cipio me oppuz ao parecer, mas fui depois c~nven
cido. Em materia de fazenda ninguem é mrus fiscal 
do que eu. Estesosupplicantes são officiae~ de se
cretaria 'l Não: a camara assentou que erao ama
nuenses autorisados, para escreverem com 50S réis 
por . mez : accresceu uma hora de trabalho e por 
isso dizemos que é digna de att~nção a sua pretcn
ção, pois o premio deve ser proporcionado ao tra
balho. Demais, o que é que elles pedem 'l Mais lOS 
réis por mez: no que importa isto 'l Em nada, por
que hão de vencer sómente durante a sessão, visto 
que não são officiaes da secretaria. Se o governo 
os quizer attender e dar ordenado, não importa: dê 
o que quizer. . . . 

Por consequencia, quando me conformei com os 
meus honrados collegas, foi porque entendi, qu9 
não tinhão ordenado, mas ajuda: de custo e que este 
augmento ã 60S réis deveria expirar no fim da 
sessão. 

O SR. LINO CoUTINHO :-Sr. presidente, a ques
tão parece-me que se resolve bem sabendo-se _o que 
são estes homens, que escrevem na secretaria, se 
são officiacs da secretaria ou se estão como meros 
trabalhadores neste officio de escrever. Por ora es
tão como trabalhadores, porque por lei nenhuma 
são considerados olliciaes de secretaria. Se as!'im é 
ha de sP lhes pagar conforme o trabalho. Quando 
forem officiaes de secretaria e tiverem ordenado 
annual, hão de aguentar com todo o trabalho; mas 

. emquanto fôr por paga á proporção do trabalho, 
conforme fôr o augmento deste, assim se lhes deve 
retribuir, porque, quandQ tivere_m. um ordenado 
annual e certo, ainda que se multlphquem as horas 
de sessão, não se devem queixar, visto que por ~ste 
ordenado se sujeitãrão ao trabal.h? da ~ecretar~a e 
não têm motivo algum para eXIgir mros. Por ISSO 
acho que se lhes deve conceder mais alguma cousa. 

O que são o senado e a camara d?s ?eJ>utados 'l 
São corpos representantes de um só mdividuo cha
mado -nação.- E como é que uma parte desta 
representação ha= de pagar menos aos empregados 
nesta casa e o senado, que é outra parte, ha de pa
garmais aos .que alli servem? Ambas as ~asas~~
zem uma e a mesma casa; lã escrevem-se papeis, 
cá se escrevem tambem: logo a paga déve ser igual. 
Além de que, lá trabalha-se menos do que cá: isto 
é uma verdade; e por consequencia o ordenado. de-
via ser menor do que aqui. . ·-

E' pois o meu voto! que estes offictaes seJao. at..; 
tendidos na sua supphca e que se· lhes p_roporc10ne 
a gratificacão mensal conforme o seu prestlmo;porém 
que esta medida, que agpra se toma a seu respeito, 

. seja emquanto trabalharem sem ordenado certo; por 

. que elles por ora não. são officiaes de secretana : 
quando forem chamados officiaes de secretaria, então 
.se. lhes concederá ordenado annual, mas emquanto 
não o forem, vão ganhando jornal pelo trabalho que 
fazem de escre:ver papeis. Portanto acho que .não é 
estranho que se augmente a gratificação, antes pa
rece muito justo. Concordo pois no parecer da 
commissão. . 

Disse o honrado membro que, se o governo qui-: 
zer · poderá dar"-lhes . ordenados. Não, Sr. presi
de~te, o governo tal não póde praticar: quem ha de 
fazer a lei para esses ordenados somos nós; porque 
o governo não póde crear novos empregos: á nósé 
que pertence. 

O SR. TEIXEIRA DE GouvÊA :-Eu observo uma 
opinião geral nesta camara, de que os officiacs da 
secretaria vencem a gratificação mensal, em quanto 
se não. fizer a lei, que deve regular os seus orde
nados; e por isso insisto no meu parecer. ' 
. Eu quizera que primeiro se declare muito posi

tivamente, que os seus vencimentos durão, em- · 
quanto durarem os trabalhos da sessão. Esta de
claração é muito necessaria e sem ella não deveria 
progredir esta discussão; pois niío se decidindo este 
ponto, dã-se motivo para que possão argumentar, 
que, emquanto se não fizer a lei, devem continuar 
a vencer ainda no tempo da vacancia. Se se deci
dir, que o vencimento é tão sóml'nte durante a ses
são, concordo com ,Õ parecer; porém . se fôr outra 
a deliberação da camara, não o approvarei jámais. 

O SR. MARcos ANTONIO :- Senhores, estes ho
mens trabalhão em servico da nação. Tanto os offi
ciaes desta casa, como os do senado, servem igual
mente ao estado; uo senado paga-se-lhes á razão 
de 608 réis por mez: e porque se não dará a mesma 
quantia aos desta camara 'l Elles argumentão muito 
bem, quando allegão esta razão e de mais a mais o 
accrescimo do seu trabalho. Eu acho esta supplica 
fundada em justica e sobre isto parece que todos 
concordão. O quê porém pesa no animo de alguns 
dos senhores é a lembrança de que, acabada a ses
são, continuem elles a vencer o subsidio sem tm
balhar: porém é muito provavel que, estando estes 
officiaes já habilitados, o governo os empregue 
nesse tempo em alguma repartição. O que importa 
por agora saber, é, se é ou não justa a sua preten
ção. Eu digo que é justíssima. 

O Sn. CuNH.\. MATTOS:- Os homens que estão 
trabalhando nas secretarias das camaras dos depu
tados . e senadores, por ora não se podem chamar 
rigorosamente empregados publicos, porque não 
houve lei que os creasse. 

Perém elles estão servindo desde que se abrirão 
as camaras, e é preciso dar-se-lhes uma paga cor
respondente ao seu trabalho. Quando as sessões 
erão de 4 horas, julgou-se sufliciente a quantia 
mensal de 50SOOO : porém depois não só se aug
mentou uma hora em cada .sessão, mas resolveu-se 
que não fossem feriados os dias santos dispensados. 
Logo os supplicantes têm razão no accrescimo, que 
pretendem. Posto que nós não somos obrigados a 
modelar as . nossas acções pelo que se pratica no 
senado, todavia a differença das gratificações aos 
empregados alli, é um motivo para · que os desta 
casa não estejão contentes, e representem a sua 
justicà:. Ha portanto esta razão de mais. Se os 
offi.cíaes desta camara não devem re~eber mais do 
que aquelles, tambem não devem recéber menos. 
Portanto eu acho justo e acertado o parecer da 
com missão . 

O SR. BAPTISTA PEREIRA. :-Eu não me apartaria 
do parecer dos Srs. secr.et3;rios, se não tivess~ para 
isso forte razão. Estou mtlmamente convencido do 
principio de rigorosa justiça, que ao trabalhador se 
deve dar paga correspondente ao seu . trabalho. 
Porém a grande duvida é, se. approvando nósest:1 
proposta, o thesouro se accommodará com ella, e se 
em virtude da nossa resolução fará o pagamento. 
Póde muito. bem ser que o governo diga, que não 
quer pagar, porque não ha lei, que para tal o 
autorise. Por este motivo eu voto contra o parecer. 

O Sn. TEixEIRA DE. GouVÊA :-Elles não têm ainda 
marcado o ordenado. 

14 
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O Sa. BAPTISTA PEREIRA :-Elles são nomeados 
officiaes desta secretaria. 

O Sa. LINO CouTINHO :-0 governo não podia 
nomear officiaes sem uma lei: mandou-os para aqui, 
porque a camara não podia fazer as suas sessões, 
sem haver quem trabalhasse no expediente. E como 
quem trabalha merece paga proporcionada, a 
camara arbitrou-lhes uma gratificacão temporaria 
até que passasse a lei, que deve regulár este objecto. 
Quando houver umalei, entãopoderáõsornomeados 
ofliciaes. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA:- Se o governo não 
póde nomeai-os sem ser por uma lei, pela mesma 
razão digo que não podemos arbitrar-lhes ordenados, 
senão por uma lei, sejão officiaas. ou escrevinhadores 
ou como os quizerem chamar. Uma vez que recebem 
do thesouro, deve preceder uma lei para isso. 

Então á requisição de alguns senhores leu-se na 
mesa um dos provimentos dos officiaesdasecretaria, 
e· a resolução, que a camara havia tomado sobre o 
parecer dos Srs. secretarias, quando se lhes arbitrou 
a gratificação mensal. E continuando a discussão, 
orou por este modo 

O Sa. CosTA AGUIAR:- O illustre deputado 
confundio ordenados com ajudas de custo: se fosse 
ordenado, então não estava o thesouro autorisado 
para dar os 50$000. Portanto não confundamos as 
cousas. Estes homens trabalhão, e devo confessar 
que trabalhão bastante : estavão sem ter ordenados 
e por isso tomou-se a deliberacão de se lhes mandar 
dar mensalmente a ajuda de cu"sto de50SOOO. E como 
a um mez se tem augmentado uma hot·a em cada 
sessfto, e é muito maior o trabalho, que elles hoje 
têm, acho mui justo, que se lhes augmente tambem 
o seu vencimento: Ainda ha outra razão: eu não 
considero os offi.ciaes da sl:'cretaria do senado com 
superioridade alguma : é innegavel que estes 
homens trabalhão muito, e ninguem está mais ao 
facto disto do que eu, que lido com elles. Eu não 
sei mesmo se este numero de officiaes será bastante, 
talvez fosse necessario augmental-o. Mas emfim 
assentou-se que devião ser os que actualmente se 
achão. Dê-se-lhes mais este pequeno augmento, no 
que se lucra mais, do que se se augmentasse mais um, 
ou 2 officiaes. Voto pelo parecer da commissão. 

O SR. CuNHA MATTos :-Se nós podemos arbitrar 
50$000 de ajuda de custo aos officiaes da secretaria 
par!'lce-me. que tambem podemos arbitrar 60$000: 
mmto mais, quando se augmentou o trabalho de 
uma hora diaria, e servindo elles muito bem, como 
observou o illustre deputado. Sr. presidente. é de 
~oda a _justiça que se defira favoravelmente, e por 
Isso ?Ig~ que me conformo com o parecer da 
comm1ssao. 

O SR. CLEMEJ.Io'TE PEREIRA :-Não ha inconveniente 
algum, em que se acc.rescente 10$000 de ajuda de 
custo, ou gratificação a estes officiaes. Quando se 
propoz aqui que se dessem os 508000, eu disse que 
tinha ·duvida, se se conformaria· o governo com 
esta determina_ção ; mas o gove::.-no mostroú que se 
conformava, mandando satisfazer. esta prestacão 
me~sal de 508000 : por isso acho que não póde haver 
duv1da a este respeito.· 

Tendo terminado o tempo da sessão, e julgado 
basta~temente discutido o parecer, foi este posto á 
volaçao, e approvado. · 

1st? feito,_ assiguou o ~r. pre_:;idente para a ordem 
do dta segumte: 1°, a dtscussao do projecto de lei 

sobre a liberdade da imprensa: 2o, leitura de 
pareceres e indicações ; e fechou a sessão .ás 3 horas 
da tarde.- José Ricardo da Costa Aguiar de 
Andrada.-Francisco Gomes de Campos o redigio. 

RESOLUÇÃO DA CAMARA 

lllm. e Exm. Sr.-Accuso a recepcão do officio 
do I o do corrente mez, com o quaí V. Ex. por 
ordem de S. 1\1. o Imperador me remetteu, 
para serem presentes á camara dos deputados, os 
requerimentos de Antonio lgnacio Carlos e Silva e 
1 oi\ o. <J:onçalves da Silva Peixoto:J unior. E em resposta 
partiCipo a V. Ex., para que chegue ao conheci
mento do mesmo augusto senhor, que esta camara 
tem dado a direcção conveniente aquelles requeri
mentos, afim de resolver sobre o seu conteúdo. 

Deus guarde á V. Ex. Paço da camara dos depu
tados, em 5 de Julho de 1826.-José Ricardo da Costa 
Aguim· de Andrada.-Sr. José Feliciano Fernandes 
Pinheiro. 

Sessão em 8 de Julho de -1 8~8 

PRESIDENCI.\ DO SR. llONSENHOR PIZARRO. 

"Procedeu-se á chamada ás 10 horas da manhã, 
e achárão-se presentes 65 Srs. deputados, faltando 
com causa participada os Srs. Pereira da Nobrega, 
Costa Aguiar, Borja Pereira, e Castro Vianna, e 
sem participação o Sr. Silva Lobo; e havendo o 
Sr. vice-presidente occupado a cadeira da presi
dencia, fc! aberta a sessão e approvada a acta da 
antecedente, depois . de lida pelo Sr. secretario 
Souza Franca. 

O Sr. Maiâ passou a occupar o lugar de 1° secre
tario e o Sr. Feijó ode4°. 
· O Sr. Lino Coutinho mandou á mesa um reque
rimento de Wenceslãu José de Oliveira Cavalcanti, 
que não foi aceito por não estar nos termos. 

Vierão ã me;;a, c forão lidas pelo Sr. 1 o secretario 
as seguintes 

« DECLARAÇÕES. 

« Na sessão de hontem votei contra o parecer dos 
nobres secretarias, para que se augme.ntassem 
108 mensaes a cada um dos officiaes cda secretaria 
da camara dos deputados. Paço da camara, 6 de 
Julho de 1826.-0 deputado, Baptista Pereira.» 

« Declaro que ;votei contra o 5° numero do 1 o ar
tigo da lei de responsabilidade, tal qualelle se acha 
pronunciado. Camara dos deputados_, 6 de Julho de 
1826.-Queiroz Carreira. » 

Teve immediatamente lugar a primeira parte da 
ordem do dia, que era a discussão sobre o projecto 
de lei da liberdade da imprensa, offerecido pelo 
Sr. Ledo, na sessão de 10 do mez proximo passado, 
e transcripto no diario respectivo; e o Sr. Maia 
fez a leitura do titulo do projecto, e do art. }o, 
assim concebidos : 

<I PROJECTO DE LEI 

« Contra os crimes por abuso da liberdade dO 
imprensa. 

« A .assembléa geral legislativa • do imperio d( 
Brazil decreta: 
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« ART. 1.0 alguma contemplação aquelle que bacear a honra 

« Da liberdade de pensar, seus abusos e penas. e a conducta da augusta ·pessoa do mesmo chefe 'l 
Ha necessidade de apodara religião, sempre util 

« Art. L 0 Todo o cidadão tem direito de pensar á moral ou á política'! 
e communicar por palavra ou por escripto os seus Deve consentir-se que a calumnia penetre o asylo 
pensamentos, fazel-os imprimir e circular á von- do cidadão, e devasse com escandalo o que via e o 
tade com tanto que responda pelos abusos ·que que não via, ou invente crimes com que se pertur
com:Uetter no livre exercício deste direito_ » ~e o seu bem ser, a sua liberdade e as suas garan-

Havendo o Sr. presidente ofierecido a palavra t1as? 
aos senhores, que se propozessem arrazoar sobre a Não, Sr. presidente. e como desgracadamente é 

• matéria, levantou-se e proferia o discurso se- tão grande a tentlencia, grandíssima a facilidade de 
guinte perpetrar taes crimes, cumpre que a lei seja severa, 

O SR. LEDO :-Como sou eu, Sr. presidente, o P que o legislador não se contemple um concilia
autor deste prejecto,. parece-me qu~ dev~ fazer a d?r en!:l'enhoso, n:'as !JUe, tendo sempre os princi
sua analyse antes que comece a discussao de s«:us . piOs d1ante de s1, seJa austero e immutavel como 
artigos. O estado social facilitando ao homem a m- a lei. 
vencão de ·instrumentos uteis, estende o uso de sua O SR. BAPTISTA PEREIRA :-Diz o 1 o artigo ..• 
liberdade, mas não pretende que esta liberdade seja (Leu o artigo) Os princípios de uma verdadeira li
indefinida. A liberdade bem entendida deve unica- herdade achão-se enunciados neste 1 o artigo. A 
mente .abraçar aquillo que não ofiende os direitos sua doutrina está consagrada no n. 4 tit. 8 da con
dos outros: e a lei por isso mesmo deve impedir que stituição, e, por consequencia, parece-me que ne
ella aberre, porque a lei é .: uma instit.uicão salutar nhuma objecção se lhe póde fazer, porque seria o 
e protectora, formada por essa mesma liberdade, mesmo que atacar o artigo da constituicão, onde se 
que é anterior a tudo, .e por quem tudo existe na acha urna igual disposição; doutrina quê sem duvida 
ordem social. Devendo, pois, a lei proteger a liber- deve captivar o _coração de um cidadão, que se in
dade do cidadão, cumpre que ella saiba reprimir teressa verdadeiramente pelo bem estar da sua 
os golpes que se lhe quizerem dar marcando nas patria. 
accões naturalmente livres de cada individuo o Neste artigo, pois, eu descubro uma regra geral e 
ponto, além do qual ellas se tornão nocivas aos uma excepção. A primeira é que todo o cidadão tem 
direitos . dos outros, e ahi collocar os marcos, as- direito de communicar por palavra ou por escripto 
sigo alar os limites, e prohibir que sejão elles trans- os seus pensamentos ; e fazer imprimir os seus es-

. passados, e punir o temerario que ousar desobede- criptos e circular á .vontade, regra geral hndada 
cer-lhe . . A' . vista destes princípios segue-se que a na mais rigorosa justiça, desconhecida tão súmcnte 

· liberdade de pensar e de imprimir ó que se pensa, naquelles governos, que se firmão na arbitrariedade 
deve ter limites, assim como têm todas as liberda- e na escravidão dos povos. E' a excepção : com 
des legaes. Propondo-me a fazer a lei, que devia tanto que responda pelos abusos que commetter no 
no vasto espaço, que o pensamento abarca, marcar livre exercício deste direito. 
as balisas, até onde sómente devia chegar o mesmo Eu já apontei o lugar onde a constituição concede 
pensamento, eu comecei por examinar os casos, em aos cidadãos o direito de communicar os pensamen. 
que os escriptos ou palavras podião ofiender os di- tos por meio da imprensa, e limita-o todas as vezes 
rei tos dos outros, ou . considerados conectiva, ou que deste direito resultarem abusos que possão 
individualmente: especifiquei estes casos, impri- comprometter a sociedade em geral, ou a qualquer 
mi-lhes a qualidade de · delicto legal, e appliquei- cidadão em particular. 
lhas a pena : procurei depois e indiquei as pessoas Por consequencia, tanto a regra como a excepção 
que de;vem ser responsaveis destes delictos ; e, são fundadas no nosso pacto social. Nada·mais direi 
finalmenté; . determinei o modo do processo e jul- sobre a ma teria do artigo~ porque refutal-o é atacar 
gacãc, adaptando as idéas luminosas do seculo e da directamente a constituição, como já disse. Algumas 
nossa constituição. Talvez, Sr. presidente, as penas reflexões tenho a fazer sobre o seguinte, as quaes 
que appliquei aos casos, que caracterisei crimi.;. reservo para quando entrar em discussão a sua 
nosos, parecão demasiadas; mas eu peço, Sr. pre- doutrina. 
sidente, que se· attenda primeiro, que esta lei abre OSR. VERGUEIRO :-Trata-se no 1.0 titulo deste 
todas as portas á verdadeira liberdade, á justiça, ao projecto, da liberdílde de pensar. . . (Leu o titulo) 
interesse nacional e á moral, e só se fechão as da Logo que li a inscripcão deste titulo, conheci que a 
calumnia, e da vingança e co despotismo. sua ma teria excedia as nossas attribuicões, e estava 

Sr. presidente, o punhal de um assassino faz inteiramente fóra do nosso poder, pôr isso mesmo 
menos dam.no, que a língua viperina do calumnin- que a liberdade de pensar só está sujeita ao fôre 
dor: homem fraco não ousa desengatilhar uma interno, ao tribunal da penitencia, mas nunca ao 
pistola para matar outro homem, e atreve-se com poder temporal. Pensei com tudo que talvez a ma
dons rasgos de_P.enna matar . a honra e a fama do teria do mesmo titulo seria differente, e que eJ!e 
cidadão t~anquillo; e ·a riodoa, que pela imprensa promettendo uma cousa dava . outra: deseng~el
se inflige na reputação do homem, não fica sómente me, porém, logo que vi 0 art. I. o, porque ah1 se 
dentro do territorio da patria, ou da nação; não se acha a mesma doutrina mais· ampliada. Portanto, 
contém dentro do presente, gira o mundo, e re- eu julgo dignas de emenda tan~o a inscrip~o do 
monta-se á posteridade. . . ·· . - titulo, como parte da doutrina do artigo: J.odo o 

E não deve.m ser asperas as pennas {:Omininadas homem tem liberdade de pensar, e esta liberdade 
para taes crimés? Importa, .incumbe acaso ao par- só póde ser limitada pelas leis ~ivinas, e nunca 
ticular attacar o governo e o pacto social de uma pelas humanas~ Por isso não é preCiso que esta fa· 
nação 'l · culdade se declare em uma lei positiva. Basta, pois, 

. E' perdoavel arrastar a um povo á perpetracão de que se di"'a no titulo-Da liberdade de escrever-ou 
crimes, qne o abysmão na .miseria? E' digno de da liberd~de de publicar os pensamentos. 
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Entrando agora na ~ataria do _artig«;>, ~ligo, ~e deve conter duas partes, uma da liberdade de escrever, 
nella encontro em maJ.or extensao a 1dea da epi- e outra da liberdade de fallar. Isto se 'torna de tanta 
graphe·. Porque, diz (Leu o arti~o.J Esta do_ut~~a necessidade, quanto a nossa legislação é imperfeita 
é verdadeira, e se acha estabelec1da na constltuiçao sobre a faculdade defallar. Temos a ordenação liv.5o 
mas pelo que já tenho dito, basta que se declare tit. 7°, que diz, que aquelle,quefallarmaldorei, póde 
aqui, que todo o cidadão tem direito de commu- ser punido até com pena de morte. Ora se aquelle, 
nicar por escripto os seus pensamentos. . · que commetter igual delicto pela impransa, se impõe 

Nós nesta lei não vamos regular a liberdade. de por esta lei me7:1or castigo, como ha de ficar em. yigor 
pensar, nem a de fallar. Logo para que enuncia- a ordenacão ettada. Portanto deve-se tomar Ja Pro 
remos nesta lei semelhante proposicão? Para que consideraêão este ponto de legislação, para que se 
vamos tratar do dom da palavra, se nós não nos não impÕnha a um crime menor pena· maior, com 
propomos agora a corrigir os seus abusos? Se nós manifesta contradicção dos princípios da justiça ; 
vamos sómente cohibir o mão uso, que se póde porque fallar mal do Imperador é delicto menor, 
fazer da faculdade de imprimir? do que escrever e publicar pela imprensa injurias 

Por consequenciapara procedermos com metho- contra o Imperador. Quanto ao que se disse sobre a 
do e ordem, devemos neste artigo fallarunicamen~e phrase-liberdade de pensar~parece-me, q~e, 
da liberdade de publicar os pensamentos por meio usando-se das mesmas expressões, que se achao 
da imprensa, e dos limites que deve ter esta liber- no § da constituição, tira-se todo o lugar ás duvidas 
dade. e evitão-se questões. 

Tratamos por ora do livre exercicio de escrever O SR. LEDO :~Eu não tenho duvida em que se 
e c_o~mu~car, por meio da imprensa, as nossas mude a epigrap~e, sobre a qual é melh?r tratar-s_e 
opmw~s. . depois que se tiver approvado a doutrma da le1. 

A hbe_rdade de fallar dev~~á fazer o obJeCto de Quanto á proposição relativa ao· direito de pensar, 
outr~ le1, em que se corriJ~o. os abuso~ que se respondo, que pelo artigo não se dá a enten~er que 
possao commetter no seu exerciCIO ; mas nao póde · não existe esta liberdade antes pelo contrano nelle 
esta.materiafazerp<~;rte da lei ~m discus~ão.. . se reconhece esta faculdade, .que a natueezade~ a 

Amda que esta minha reflexao pareça a pnmetra todos os homens. Este direito e connato, e essencia
v_ista recahir sil;nplesmente sobre a re.dacção ~o lissimo á natureza humana, e por isso se diz no 
tit~lo e do 1°_ artigo, com tudo ella ~ontem matena artigo que todo o cidadão tem dire~to de p_ensar, 
m}lltO attendiv~l, tanto por que se pai? deve e!D '?-ma Não é esta lei que o dá, mas ella o reconhece. Quanto 
le1 tra_!ar de ?bJectos estranhos e md1car doutrmas ao que disse um illustre deputado, que ·me precedeu, 
que nao entrao na su~ natureza e_ fim, com? porque sobre a liberdade de fallar, e sobre os seus abusos 
de ~emelhante enunc1ad? pod~ráo nascer mterpre- devo dizer, que elle não se deu ao trabalho de lêr 
taçoes sobr_e a mesma le1; poiS, se promette real- todo 0 projecto. Esta lei deve ir de accordo com a 
me?~e mais do que se deve achar na letra e no constituição, porque as leis regulamentares nascem 
espm~o ~ella. _ . . immediatamente d'ella, e devem por consequencia 

O dxreito. de pensar nao est-á S~JeltO ao poder hu- ser intimamente ligadas á sua letra. · 
mano, e a liberdade. de fallar nao póde fazer p~rte o SR. LTNO CoUTINHO :-Todas as leis têm por fim 
do o?J~Cto desta lei, que só tem por fim pre~emr e marcar aquellas relacõe.> que cada um dos cidadãos 

. corngu os abusos. da faculda~e de commumcar os tem para com outro; e para com a sociedade inteira 
pensamentos pe~a Imprensa. E o que tenho a expôr e por consequencia não se podem estabelecer, . sem 
ácerca deste artxgo. . _ . haver ponto de contacto commum entre os membros 

O SR. MAIA : -~arece:-me qu~ se nao pód_e deuar da sociedade. Pergunto eu : o pensamento terá 
de toD?ar em consideraçao a epigraphe do titulo... contacto com a sociedade ou com indivíduos 
(_Cont1~uou a fall~ por algum tempo, mas em v~z ·d'ella? Não. Póde cada u~ analizar as suas ídéas, 
tão -baiXa, que nao pôde ser ouVIdo relo tach1- póde combinai-as, como faz qualquer logico, póde 
grapho. J . formar os raciocinios, que entender, sem que destes 

O Sa. VAsCONCELLOS :-Sr. presidente, parece-me actos internos nasca influencia alguma immediata 
que na assembléa constituinte se resolveu, que não sobre a sociedade, ·ou sobre algum dosseusmembos. 
se tratasse dasepigraphesdasleis, que se discutissem, E' um homem iEolado, e fóra de toda a com
senão depois de approvada toda a - materia das municacão dos outros homens, entregue ás suas 
mesmas leis. Eu- não tenho certezà disto, nem me contemplações, e ao mundo verdadeiramente ima
recordo agora se o nosso regiment-o adoptou a ginario. Porém se deste estado de nullidad~ política 
mesma regra. Mas ainda que a não tenhamos já passa a escrever, e communicar os seus raciocínios 
estabelecida, julgo que não podemos prescindir de aos seus· concidadãos, eis um ponto de contacto 
guardar esta ordem ; porque nunca se poderá tomar entre elle e o resto da sociedade ; e porconsequencia 
nma decisão definitiva sobre a inscripção de qualquer ~·á existe UID. acto externo, que póde sei objecto de 
titulo, sem que se tenha vencido tudo, quanto ei positiva. O pensamento não póde ser objecto de 
d' elle faz parte. · À razão natural está ensinando a lei mas sómente a expre~;são, on publiCação do pensa
n~essidade desta· medida :não é preciso muito para mento. IstO posto, direi o que entendo · sobre a 
a Justificar; Portanto não fallarei da epigraphe, e mataria, . e sobre o que se tem ·expandido âcerca 
entrarei já na mataria do artigo. . d'alla. · · . 

Tem-se dito que nesta lei · deve-se tratar da Disse um illustre membro, que o melhormethodo 
faculdade de · escrever; e não · da de fallar. Esta lei é a seguir-:-se na discussão das leis é apurar. • e analizar 
uma das regulamentares, que aponta a nossa -primeiramente a sua materia, e depois tratar da 
constituição .. no§ 4° tit. 179, onde diz... (Leu epigraphe de cada um dos: títulos. Esla medida é 
. o SI da constituição. ) Logo é uma lei regulamentar, prudente em regra, e muitos autores são dessa 
. e d~ve constar tanto dos delictos de imprensa, como opinião não só a respeito, da formação das leis, 
d~s de palavra.: aliás. seria. nma _lei. ~perfeita, e mas. de todos o~ · pontos, e tratados scientificos. 
nao desenvolvena o artigo da const1tmçao. Portanto Porem ha ·.matenas taes, que requerem outro 
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methodo, e aquelle, que dellas trata deve apresentar 
logo ao principio uma definição que exprima 
perfeitamente a idéa daquillo, que . vai formar o 
objecto do tratado. · 

Nós estamos nesse caso. Sabemos perfeitamente, 
que não podemos fazer leis sobre o pensamento : 
que esta, que estamos a discutir , vai limitar tão 
sómente a liberdade de communicar pela imprensa 
os nossos pensamentos: por consequencia já se sabe 
que a epigraphe não deve ser concebida, como se 
acha,-Da liberdade de pensar-mas deve ser-da 
expressão do pensamento-ou de outra qualquer 
fórma. Eu acho. preferível esta ennnciação- da 
expres.são do pensamento, seus abusos, esuaspenas. 

Ass1m parece-me melhor, Torno a dizer: todo o 
homem, tem ampla liberdade de pensar : logo 
declarar um direito, que é innato nv homem, sobre 
o qual ninguem tem domínio, e que nem o legis
lador póde dar, nem tirar, é desnecess;;.;:io, é 
redundante. Qual é o legislador, que poderá pôr 
obstaculos ao pensamento do homem? As operações 
internas só dependem da organísação do homem, e 
por consequencia não precisão de lei para se pôrem 
em exercício. E' tão necessario declarar por uma lei 
que o homem tem direito de ·pensar, como é 
declarar que elle tem direito de comer, beber, dormir 
etc. Por isso parece-me escusada semelhante pro
posição na lei, que vamos organizar. Declarar 
porém que o cidadão tem direito de communicar aos 
outros os seus pensamentos por qualquer meio, 
principalmente por escripto, isso sim, porq~e a 
expressão dos pensamentos póde ser objecto de lei 
humana •. 

Ora sendo dous os principaes meios, porque 
communicamos aos-outros os nossos pensamentos, 
isto é, por palavra, e por escripto, e sendo ambos 
sujeitos a abusos perigosos, segue-se que dous são 
os objectos desta lei : prevenir e remediar os erros 
'por J>alavra e por escripto. Não se faz damno á 
sociedade sómente quando se escreve, mas tambem 
quando se falia, o que se não deve. Isto mesmo 
acha-se declarado na constituicão, com a qual 
devemos marchar de accordo .•• (Leu o artigo cor
respondente da constituicão.) Portanto acho muito 
acertado que nesta lei sê trate destes dous objectos 
ambos de alta ponderação. Quanto ao mais, concordo 
ná doutrina do artigo, exigindo sómente, que se 
emende a epigraphe pela maneira, que já enunciei, 
e q_ue na mataria do artigo se supprima a proposição 
-Todo o cidadão tem direito de pensar-, e que se 
substitua esta outra-todo o cidadão tem direito de 
communicar por escripto ou por palavra os seus 
pensamentos-pois esta é a letra da constituição. 

O Sa. VASCONCELLos :-Lá se vai quasi uma hora 
em. ·.argumentos sobre um artigo da constituição! 
lã temos a perda de uma hora I A constituição 
declara o mesmo; que está no artigo, o autor do 
projecto já concordou na emenda, que se· propoz : 
para· qué havemos de argumentar. ainda· mais sobre 
a epigraphe deste titulo ? Eu disse que se não devia 
tratar della, senão depois de apurada a materia, de 
que se ha de com por está lei. V amos· a ver primeiro 
se .a lei ha de .comprebender os limites da liberdade 
de .fallar e escrever, e depois. de se resolver sobre 
este ponto .cardeal, .ordene-se a inscripção da lei, ou 
do -titulo; como . parecer melhor, . attenta a mataria 
-vencid~ Para que se ha de argumentar agora se o 
titulo deve exprimir. unicamente ·a liberdade. de 
escrever, .ou.,tambem,a de fallar'l Reserve-se esta 
materia · para. depois·: ·poupe-se este trabalho, e o 

te~po, que n'elle se consome. Eu não sei, se o nosso 
regimento acautellou este inconveniente. Se esta 
pro~idencia se não acha no regimento, eu apresen
t~el uma proposta, para que na discussão das leis 
nao s~ trate do_s títulos,_ senão depois de vencida a 
matena respectiva. A.ss1m se praticou na assembléa 
constituinte. 

O S_R. SouzA FRANÇA:-As epigraphes são como 
pre!a~oes das obra~, que se publicão. Depois de 
red1g1da a obra, entao se sabe o que se deve indicar 
dos seus pontos essenciaes. Por consequencia não 
tratarei da inscripção do titulo, 
. Disse um illus~re deputado (e outros têm expen

~Ido a mesma 1déa) que se não podia tirar a 
hberd~d~ de pensar, ~ que as leis civis não pódem 
pô~ l11~ntes, ou restncções ao pensamento. Isto 
asSlm e em these : o direito de pensar é illimitado, 
é inherente, e essencial á natureza do homem. 
E~tretanto os factos pro vão, que pelas leis civis se tem 
feito culpa aos pensamentos. A leitura de uma obra, 
que c?ntém idé<~:s differ~ntes das que se querem 
vulganzar, tem s1do quahficada como crime muitas 
e mu1tas vezes. Quem ignora isto? Quantos têm sido 
t!ixad?s de republic!J.n?s, só porque se sabe terem 
lido livros ou papeis 1mpressos e publicados em 
paizes livres I E não é isto tirar a liberdade ao pensa
mento? Assim tem acontecido e acontece diariamente. 
~ortanto não. ha motivo para tão grande admiração. 
Nem me obJeCtem, que a faculdade de pensar não 
póde sermateria de lei civH: eu nãoseisepóde ou não 
ser objecto de lei : sei que se tem suppliciado muitos 
milhares de homens, só porque se desconfiou que 
lerão este ou outro livro, que continha certas idéas 
desagradaveis aos chefes do poder; e muitas vezes 
entendidas em sentido diverso daquelle . em que 
escreveu o autor. 

Daqui segue-se que o illustre autor do p-rojecto 
emittindo esta proposição, declarou um direito, que, 
posto não seja novo, todavia tem sido em todos os 
tempos o alvo principal dos tiros da tyrannia, do 
fanatismo, e da supersticão : um direito que ainda 
que não possa ser ataca·do diiectamente, comtudo, 
convertido em crime, tem levado ao cadafalso 
infinidade de victimas da liberdadê, e da verdadeira 
religião. Portanto não é inutil, não é redundante 
esta declaracão. O autor estabeleceu esta declaração 
como um principio incontestavel, e delle tirou 
depois os corollarios. Isto se deprehende logo que 
se lê o artigo. (Leu o artigo.) Aqui estabeleee os 
limites e as penas a respeito da commtwicação dos 
escriptos : logo não formou um direito novo sobre 
a faculdade de pensar. Declarou um direito, que 
todos os nobres deputados reconhecem, que compete 
ao homem, Que duvida pois haverá em declarar 
uma, duas, e mais vezes este direito, que os homens 
têm, dado pelo autor da natureza, que é só quem 
lh'o p6de tirar? 

Senhores; devemos considerar que as leis, que se 
fazem, são para homens, que se achão fóra do 
estado da natureza, e corrompidos pelos vícios de 
milhares de annos. Por ventura quando cahirão as 
nacões debaixo do despotismo, tinbão presentes os 
seús direitos 'l Não : o esquecimento do que devião 
a si fez com que chegassem ao abatimento, em que 
as vimos, e de que não tem resurgido, senão com 
grandes esforços .. Por. consequencia é. util, é 
necessario, que cada um dos cidadãos. ao mesmo 
passo · que vai aprendendo ~ ~nas : ob?gaçõ~s, 
aprenda tambem os seus direttos malienaveiE. 

15 
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Saiba o que deve aos outros~ e o ' que os 011tros lhe julgar dos crimes pela i in prensa~ lsto mesmo é o 
devem: respeite o alheio, mas defenda o seu. - que tenho a dizer sobre a materia. : -. _ 

Para que havemos de ser tão metaphysicos, que o SR. LINO CouTINHO :-0 honrado membro que 
por isso que se falla aqui eni direito de pensar, se ha pouco fallou disse que todos us Srs. deputados 
conclua, que se vai estabelecer esta proposição tinhão admittido que era um direito nàtural no 
como um principio· novo, alheio desta lei'! Não ha homem a faculdade de pensar. Eu neguei some
tal direito novo : o artigo é beril claro; declara uma lhante direit<' e disse que o pensar era etreito da 
faculdade, que existe desde que existem os homens. organisacão e entrava na ordem dos actos internos. 
Portanto voto que passe tal qual se acha. Os illustres Como posso chamar direito aquillo que é filho da 
deputados, que seguem a opposição, têm-se esfor- organisacão interna do homem? Então ·todas as 
cado em mostrar a inutilidade dest.a declaração no operações organicas do ente são direitos, tudo é mo:-
ártigo. Eu já provei o contrario ; e á vista disto não ralidade ! Não· é só o homem o animal que pensa, 
sei qual seja o motivo de tanto escrupulo. os mais animaes chamados brutos tambem pensão, 

segundo a organisação do seu cerebro, em certo 
O SR. CRuz FERl\EmA:-Os pensanientos com- gráo mais ou menos aproximado á perfeição. 

municão-se por varias maneiras. O principal meio é Demais, se é um direito o pensar, póde-sc coarctar 
o da palavra, e para que este seja transcendente, esta faculdade. Mas quem o leva:á a effeito '! Como 
reduz-se a caracteres escriptos ou impressos. é possível metter na cabeça de um homem que pense 

O pensamento é liVl'e, mas a sua publicação póde deBte ou daqnelle modó? Meus senhores, o que de
e deve sotrrer restricções. Porém, para o nosso caso pende meramente da estructura animal, não se 
ha uma grandíssima dif!"erença entre os mod~s, p~r póde chamar direito: e se comtudo quizerem que 
que elle póde ser pubhcado. Se a sua pubhcaçao se chame direito, então digamos tambem direito 
é feita por acenos, por palavras proferidas ou es- natural do cão, do boi, etc., porque cada animal 
cri v tas, mas não impressas, ou por geroglyphicos e pensa no seu gráo . d_e organisação. Foi por isto 
pinturas, vem esta materia a fazer o objecto das que eu me declarei contra a ., expressão-todo o 
leis de policia ou de outras quaesquer criminaes, homem tem direito de pensar. 
mas não daquella que vamos agora fazer, que só Quero agora responder a um illustre deputado 
de\·e tratai' da publicação por meio da imprensa, que não julga admissivel nesta lei o abuso das pa
Portanto, nós só devümos considerar o objecto por lavras. Eu creio que defender semelhante opinião 
este lado. Nada temos com a liberdade de pensar, é querer que se não trate daquillo que a consti
de fallar, de escrever, de acenat·, nem de pintar: tuicão determina. A constituicào no artigo citado 
propomo-nos unicamente a mostrar os limites da diz.hem expressamente que sê abusa daliberdade 
faculdade de fazer imprimir c divulgar obras im- de communicar os pensamentos por palavra ou por 
pressas Este é agor,1 o nosso objecto, este o nosso escripto. Logo, esta lei deve conter duas partes : 
fim. A invenção da imprensa foi um dos maiores ha de tratar do abuso das palavras .e do abuso · 
bens para a humanidade : não é preciso demons- dos escriptos. · 
trar esta ''erdade ; mas convém saber que desde o Disse-se que se p6de coarctar o pensamento eri
seu nascimento até 1501 foi livre em toda a parte. tendendo-o em differente sentido daquelle, eui que 
Apenas os autores das obras impressas conservavão qualquer escreveu (não quero deixar passar esta 
alguns privilegias. O primeiro homem, que esta.., idéa), .mas bem se vê que a alteração que se faz 
beleceu restricções á imprensa, foi o papa Alexandre não é no pensamento do autor;· mas no sentido das 
VUJ, cujo nome é infame na historia. Isto aconte- palauas de que se servira. Logo, não é o acto in
ceu em 1501 e dahi por diante começarão as cen-_ terno que sotfreu esta restricção, é a expressão ou 
suras que · tantos males têm feito á humanidade, o meio porque se publicou esse acto. · -Quantas 
que tantos obstaculos tem posto ao progresso . das c ousas penso eu · gue ninguem sabe, -porque me não 
luzes na Europa. Com tudo apezar da prohibição faz conta dizer I Mas; se eu publico algum conceito, 
apparecerão grandes escriptores, e por felicidade então pod_em as minhas expressões ser entendidas 
houve na Europa uma nação, a hollandeza, para a de · diverso modo e assim podem-se"-me attribuir 
qual não prevalecerão os principias adoptados pelos idéas, que nunca tivera; Logo, o abuso póde ser da 
mais governos da Europa. Aquella nação sabia e expressão, e não do pensamento. 
industriosa que procurou tirar partido do fanatismo Disse-se tambem que o abuso das palavras era . 
e da superstição que cegava -toda a. Europa, entre objecto de leis policiaes e não pertencia ao tribunal · 
outros meios que poz em pratica, fez publicar pela do jury. A isto respondo que a constituição é ex.,, 
imprensa as obras que se escrevião nas outras na- pressa e clara ; ella falia dos abusqs da communi
cões, e convertendo em proveito . seu aguelle tra- cacão dos pensamentos, tanto pelas palavras como .. 
:balho, que era perdido · para o resto da Europa, fez por meio dos escriptos. Ella manda fazer . uma ·lei 
ao mundo inteiro . o inapreciavel serviço de conser- para vedar e corrigir estes abusos : por consequen
var preciosos escriptos que estavão condemnadós cia, a lei que estamos . discutindo na de compre-:
ás chammas do tremendo e .execrando tribunal da hender ambos os casos. Conclúo do que tenho dito 
inquisição, vergonha da humanidade e opprobrio da que nós nada temos com a faculdade de pensar na 
santa religião que professamos. - formação desta)ei; e. que ella deve tratar : do~_ 

E', pois, dos abus()s da imprensa que vamos abusos dos escnptos e Igualmente do das palavras. ·
tratar; porque se por ella tem vindo copiosos bens, O-~R. VERGUEIRO :-0 tituló· de; qualquer obra e 
tambem della tem resultado males ã sociedade. A principalmente de uma lei é o indice resumido das 
lei .que temos de fazer deve versar sómente sobre matarias ·que nella se tratão: portanto, todos ós · 
este objecto: . abusos da liberdade de imprimir os objectos devem ser subordinados ao titulo, todas as 
escriptos. Os abusos dos outros meios, porque po-, di~po-sicões da lei devem ser ao m~nos -virtual:Dlà~te 
demos, exprimir e publicar os nossos conceitos, per- comprehendidas naquelle índice. Do: contrario-, -para ' 
tencem a outras• leis e · não podem ser objecto dé que póde elle servir? Ora, no presente caso o enun
um jurado, como o que se vai agora crear, só para ciado desta · epigraphe · comprehende objectos, que 
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não pertencem ··. a esta lei, como todos_reconheeem. ç!ig). Es_te enunciado me parecemais exacto, e por · 
_Logo, para q:ue havemos de deixar para o fii'n . :tanto, voto pela substituiçã.o: - · -
aquillo, que ja se sabe que não _ póde ter lugar nesta A ·este tempo veio á _. mesa_ • e foi lida a seguinté 
lei t _Umalei, senhores, não é um tratado dejurispru- . . 

11 EMENDA dencia onde se pretende demonstrar . por princípios 
as disposições de direito relãtivas ãs ditreréntes hypo- « Proponho que se supprima a palavra-pensar-. 
theses; é antes uma determinação que regula as e a conjuncção-e.-J. G. Ledo. » . . · 
acções dos cidadãos ; portanto, não trata de con-
vencer com razões e argumentos, mas declara a Foi apoiada e entrou em discussão~ Seguia-se 
norma das _acções e move os animos propondo pre- 8 fallar ·. -. 
mios ou comminando penas. Em consequencia disto O Sa. ALMEIDA ALBUQUERQUE :-A maior parte 
é. contra a natureza das leis e até muito perigoso dos illustres deputados que têm falia do sobre o 
na pratica o methodó de estabelecer princípios artigo julgão supertlua a proposicão-todo o cidàdão 
abstractos, e dclles deduzir as regras. · tem direilo de pensar.- Ora, ein verdade eu não 

Ora, eu vejo no projccto este titulo ••. (Leu;-pro- sei que mal possão fazer estas palavras. Dizem que 
jecto de lei contra os crimes por abuso da liberdade esta faculdade é essencial ao homem. Porém, 
da imprensa-:. Logo, esta lei só deve versar sobre 05 quanta~ faculdades es~enciaes ao homem têm sido 
crimes por abuso da liberdade da imprensa; e tudo negadas ao c cidadão! Quantas vezes têm sido in-
que for passar daqui é ir contra 0 enunciado.... fringidos na sociedade aquelles mesmos direitos 

essencialissimos ao homem t 
O SR. LEno (interrompendo) :-Foi titulo que se A liberdade de pensar é essencial ao homem: 

deu na secretaria; mas tambem a liberdade de communicar os seus 
O Su. VERGUEmo (continuando):-Aindá <{Ue seja pensamentos é essencial á natureza humana e tão 

posto na secretaria, deve-:-se emendar já. Vendo-se essencial como a primeira. E se é inutil declarar 
que o titulo do projccto prometle tratar tão sómente em uma lei aquella liberdade, porque razão não 
dos abusos da liberdade da imprensa, só delles se se julga ser igualmcnteinutil a declaracão de um 
deve tomar conhecimento e nada mais. Ou se ha de direito tão essencial como aquelle? Sr. p·residente, 
emendar já o titulo do projecto ou regeitar todas as Milton nas suas obras políticas explica-se por estes 
n1aterias que estão fóra delle. O contrario é marchar termos a respeito do povo romano.-Se Roma não 
fóra da ordem. Se a inscripção do projecto é por tivesse perdido a liberdade de pensar, não teria 
semelhante _ theor, como é que no titulo lo deste chegado a ser o ludibrio das nacões.-Eis o que diz 
m~smo · projecto se promettem determinações sobre um dos maiores genios do seculÓ passado •. E porque 
a liberdade de pensar, seus abusos e penas 'l Kpara não havemos .nós de adoptar esta phrase que, não 
que havemos de guardar esta questão para depois, fazendo mal algum, póde, fazer grande bem? 
quando della dependem muitos princípios; que nos Argumenta:-se que a liberdade de pensar não 
hão de regular na formação desta lei? O que primeiro p6de ser coartada, e por consequencia, não é ob
se nos offerece a resolver é, quaes ·devem ser os jecto de lei. Não póde ser coarctada directa e imme-· 
objectos, quaes . os fins ·da lei que vamos fazer : diatamente ; mas quem duvida que o possa ser pelos 
portanto, a questão sobre a sua inscripção não é de meios indirectos? Os governos têm muitas vezes 
mera redacção, não. é tão simples como parece. coartado esta liberdade por milhares de estratage
Jâ della nasceu uma outra prejudicial que muito mas. Sirva de exemplo o que se têm praticado nas 
importa resolver antes de tudo: já temos duas opi- escolas onde obrigão a pensar de uma maneira 
niões diametralmente contrarias : uma defende que muito diversa daquella porque :Pensaria qualquer se· 
a lei dev~ só comprehender os abusos da imprensa, não fosse guiado por certos prmcipios. Não se tem 
outra qiler que se estenda aos das palavras por feito monopolio das sciencias, principalmente das 
qualquer fórma enunciadas. E não se lia de decidir moraes e politicas'l Tem-se inventado muitos meios 
primeiro sobre esta prejudicial '! de atacar o modo de pensar de cada um e de fazer 

Tem se dito que, posto nã() seja essencial o tratar- disso um crime,e crime gravíssimo. Quem o ignora'? 
se da liberdade de pensar, comtudo é de muita uti- Não se póde coarctar a liberdade de pensar! .•• Por 
lidadea declaração que se faz no I o art. Eu não sei que razão no tempo do despotismo se ,mandava_en
como possa resultar-utilidade alguma;, ainda a mais sinar nas êscolas só por ~ertos livros, e se veda vão 
insignificante de se~elhante declaração, que_ me to(}os quantos não fossem da mesma doutrina! 
parece totalmente redundante. Poder.;.se-ha por ven- Quem . estuda · por certos livros diftic ultosamente 
tura pôr á votação da camara, se o homem teiD pensa por modo diverso daquelle, que estudou. Por 
ou não liberdade de pensar -? Não. Se o homem é tanto, não é inutil esta declaração : inutil acho eu 
um ente natural e essencialmente intelligente e o gastar-:-se .tanto tempo em uma mataria tão sim
pensador, se não póde deixar de pensar, ainda· que ples e corrente. Tenho emittido o meu voto. 
queira, pot·que ·não está na sua vontade o pensar; · O Sa. SouZA FRANÇA :~Eu me levanto só :para 
bavemos nós declarar em uma, lei esta qualidade fazer uma. explicacão. Disse-se que se não póde · 
essencial no bomem·'que della não póde ser privado coarctar.a liberdaáe de pensar. , O modo de pensa.r, . ~ 
sem a desorganisação do cerebro'l Isto seria uma re- eis o argumento. não ~ - sujeito ao governo : :logo, · 
dundancia · insupportavel. Senhores, _ nós . tratamos como póde ser regulado por uma lei'! Mas, pergunto 
dos abusos da: enunciação dos pensamentos, e não eu: que quer dizer fazer:-se a um cidadão' um crime 

. dos pensamentos em si, que emse não manifestando por ler certo livro no seu cubiculo, no recinto de 
:ficão reconcentrados no liomem'e não podem ser su- sua· casa? Não será isto COCIICtar o pensamento t Os 
jeitos ás _leis positiVas. O artigo da constitliicão está crimes . do santo ofticio não erão -outros. senão os do . 
certamente enunciado inuito .melhor . por uin me- pensamento. Todo o mundo o sab~~ Não se 'assava. 
thodo mais . preciso e : determinado. ·Eu até queria um; homem pelo amor de Deus, depois dé ser pri-: 
que • se substituíssem nesta ,lei • os •. p~oprios . termos vado · elle · .e . todos . os ·. seu5 herdeiros dos bens que 
da consti~úição. ••• (Leu . o paragrapho . ela constitu~ . possuia ein proveito do mesmo. santo. oflicio, só por .. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 02/01/2015 16:44 - Página 7 de 22 

60 SESSÃO _EM 6 DE JULHO DE .1826 
que elle pensava de .um modo differente daquelle seja neêessario neste artigo mais do que a letra da 
que interessava ã curia de Roma, ou aos chefes da constituição. . ' · 
tyrannia? E tudo isto se não fazia porobra ·de mí- Torno ._ a dizer que se não deve confundir direitó 
sericordía? . com faculdade. Faculdade é_ a potencia, que o ani-

Um illustre deputado accrescentou, que o dom de mal tem para fazer qualauer cousa; segundo a es
pensar não constitue um direito, porque o direito tructura dos seus orgãos : e direito é o ·poder de 
póde ser coarctado, e o pensamento está acima do obrar conforme a lei. Lei é aquella norma, segundo 
poder dos homens, e é mero etl"eito da organisação a qual po!lemos praticàr o que é mais ·util .a ·nós e 
interna e animal. Mas eu respondo, que a isso mes- aos outros. · · · 
mo é que nós chamamos direito. Do contrario eu Mas não se póde fázer criminoso a alguem, senão 
não entendo o que seja direito. Direito é umt~ facul- naquillo, que se manifestar: e logo que o pensa.;. 
dade, é um poder, ou seja concedido pelas leis phy- mento se· não manifesta, não póde ser criminoso. 
sicas ou moraes da natureza, ou pelas 'leis positivas Portanto é escusado · legislar sobre o pensamento. 
dos homens. Basta que legislemos sobre o abuso de escrever; e 

Agora passarei a dizer alguma co usa a respeito por isso o melhor é que se transcreva aqui o proprio 
da questão, que se moveu, se esta lei deve compre- artigo da constituição. 
hender tambem os abusos da pala na. Sr. presidente, 0 Sa. TEIXEIRA DE GouvÊA: -Sr. presidente, eu 
se nós não tivessem os a ordenação li v· 5o tit. 70 que tambem entendo que a expressão do titulo não é 
diz, que aquelle, que falla mal do rei, seja entregue boa ; porque propondo-se nelle a tratar da liberdade 
ao mesmo rei: se nós não tivessemos uma lei do 

d P . d de pensar, seus abllsos, etc. parece que a lei tem 
tempo do marquez e ombal, que faz um crime e por fim regular esta liberdade, quando, o seu objecto 
fallar contra os ministros de estado üá chegamos a é acautelar e corrigir os abusos da communícação 
este ponto I) eu me pronunciaria contra o voto da- dos pensamentos. 
quelles, que pretendem incluir nesta lei os abusos Por isso eu apoiei a emenda, que se offereccu. 
da p;!~~:asr. presidente, a legislacão, que citei, O abuso sujeito ás leis humanas só póde dar-se nas 

, d ~ . • accões externas, e não nos . actos internos dos ho-
esta em vigor porque aio a não 101 revogada, e por méns. Quízera portanto que se dissesse-do direito 
isso não podemos prescindir de tomar já medidas de communicar os Eensamentos-ou que se usasse 
contra semelhante barbaridade. · . . de qualquer outra p rase semelhante. 

Disse-se que este o'bjecto e propno para as leis Sustentou-se que não havia direito d_e pensar, 
de policia. ou para o codigo criminal, e que taes f ld d d E' 
crimes não podem ser julgados em conselho do jura~ mas acu a e e pensar. uma questão propria-
dos. lUas__ eu respondo que todos os de_ lictos hão de mente de nome, porque direito chama-se â facul-

dade moral de obrar. · ser julgados por JUrados mais tarde ou mais cedo; e 
podem ser objecto de leis, ou elles venhão a entrar O homem tem faculdade de pensar, porque se
em um codigo particular de policia, ou na Iegislacão gundo a sua organisação existe nelle essa potencia ; 
geral criminal, _ou constituão a ma teria de um. ãr- e tem direito de pensar porque a lei nat urallhe con
tio-o especial. · cede essa liberdade, afim de se aperfeiçoar, e preen-
~emais a nossa constituição no paragrapho res- cher os fins da sua creação. Pelo que pertence ao 

pectivo parece recommendar, que ambas as especies primeiro ponto, está suj~ito ás leis physicas da na
d-e abusos sejãocomprehendidas em uma só lei. A tuteza; e pelo que pertence ao s~gundo, é regulado 
necessidade desta providencia é urgente; e 0 nosso pelas leis moraes da natureza. Eis aqui em poucas 
Imperador, quando principe regente, em um decreto, palavras tudo quanto se póde dizer a tal respeito. 
que promulgou sobre a_ liberdade da imprensa, já Alguns . senhores pretenderão mostrar que não 
comp~ehendeu os abusos da palavra. Portanto tudo era inutil a proposição exarada nestt~ artigo; e trou
me confirma na opinião; de que o artigo deve passar xerão dous argumentos, que nada concluem para o 
tal ·quaL · - · · · - · caso. Disse-se, que muitas vezes Si! tem punido-ci-

O • Sn. FERREIRA.,FRÀNÇA:--: A' primeira leitura dadãos" por ter lido . um livro no recondito do seu · 
deste artigo tambem me pareceu, que não era neces- gabinete; ~- daqui se. dedrezio. que a faculdade dde 
sario dizer-se, que todo . o. cidadão tem direito de ~ensar po ta: ser, e era e ectlvamente coarcta . a. 
pensar; mas depois .conheci que não era fóra _de o~ém · pergunto eu : porque forão punidos esses 
pi'oposito. Porque, senhores, o direito não é facul~ horpens, que lerão . o livro?. Foi porque pensarão? . 
dade. De alguma fórma tem-se confundido o direito N_ão: foi porque lerão um .livro prohibi<:lo • pela . 
com a faculdade. . . .. . . .. . · lei. . · . . . 

Faculdade é uma cousa, e direito é outra. Todo ·o . · O outro argumento foi _tirado do IOonopolio, que · 
homem tem faculdade í:le matar a out:-o, e 0 póde se tem -feito das sciencias, e com particularidade da,s 
fazer; porém _ tem: dii-eito de matar? Deve-o fazer? restricções postas sobre . a escolha dos compendias 
Não; Todo o-cidadão tem faculdade de pensar: mas nas escolas. Concluio-se, que por est~ meio forÇa
tem direito de pensar? Póde ser duvidoso~ E porque? va-~ o pensamento a não sahir de certo cil:culo de · 
Porqtie 0 cidadão pensa segundo a sua vontade; e a idéas. A resposta, que teuho a dar, é a-mt>sma·, que . 
vontade, que rege o pensamento póde . ser crimi- já dei ao primeiro argumento: . . . . -
nosa~ ' · O pensamento não é· forcado por este modo a 

Não ha duvida que da vontade nasce a accão; e seguii: ·as' doutrinas, que se érisinãõ nas escolas; ·o 
esta confirma a crimitialidade da deliberacãó do _mais que· succede é habituar-se a certos princípios, · 
animo. Maspóde ser'j1_1lgado -pelas leis dos liÕmens e-a· xaciocinar -por elles: .e isto é · o.que acontece a · 
UJil . pensamen~o antes de se manifestar?, Não~ · Po·r res11eitõ .. dos princípios da religião dominante · em ·. 
isso podia; e devia-:-se dizer neste ~tigo- todo o ci- qualquer · paiz, e da ,fórma de ·governo ·nelle rece-:
dà~ii,o póde pensar, _com. o quizer ,'mas não fallar ou bido.· Não duvido -que se . tenha •abusado muito deste ' 
escrever ·os seus pensamentOs, sen.ão ficandó res- meio, para · condUzir os·· povos . aos fins;· que . os seus ·. 
ponsavel pelos abusos.~ Iodavia eu não · sei~ que . chefes têm em ~ta: porém nunca se poderá dizer, 



Câmara dos Deputados - Impresso em 02101/2015 16:44- Página 8 de 22 

61 
que por esta maneira se impera na facUldade de mas faculdade, ou exercício de faculdade naturàl. 
pensar innata no homem. Mas por ventura o direito de fallar não é tambem 

Es!tt mate_r~a pois é {»ropri~ de outras leis; que uma faculdade filha da organisação do homem ? 
te~dao a fac1ht_ar os meios da mstrucção publica, e · Entretanto propoz-se. a suppressão da palavra 

· a · tnal-a do m1seravel estado, . a · que a · reduzirão : e -pensar-no tit. 1 o da .lei, por se julgar que era 
·o mais que se poderá dizer a tal respeito é, que redun~hnte. Eu me con!ormei com este voto, posto 
·entre os estratagemas, que se tem posto em accão; g:~e na~ poss~ achar o~aosa a proposição do artigo. 
para reter os homens no captiveiro, o principaí foi Nao se1 que nrconveniente póde resultar de seme
Impedir, que a sua razão se aperfeicoasse, e che- lha!lte enunciado:· anteuarece-me muito neces
gasse áquelle grão de luz, que repugna aos ferros sar10 que se repita, qde se assevere mil e milhões 
da escravidão. Portanto ou se adopte a emenda pro- de vezes, que o nomem tem direito de pensar livre
p~sta, ou se . transcreva aqui o artigo da constitui- mente. 
~ao ; porque nelle achamos tudo quanto ha a dese- () SR. CusToDio DIAS:- Na liberdade de expres-
Jar • sar os pensamentos é que póde haver criminalidade~ 

Outro Sr. deputado pretende que nesta lei se não aquillo, que está recondito no :pensamento, não 
deve tratar senão dos abusos da liberdade da im- póde de maneira alguma ser crimmoso, senão para 
pr~nsa. Porém com effeito já se mostrou, que o com Deos. Ora o dizer, que o homem, sendo pensa
artigo da constituição manda fazer a IE;i não só dor por sua natureza, estâ nas circumstancias de 
contra os abusos da . imprensa, mas tambem contra pensar eomo homem, assim como o cão pensa como. 
os da palavra. · .· . - cão, ataca: um dos princípios da nossa religião: é 

Portanto não eslã no nosso poder·separarmo-nos ser ma~en~l~sta. Nós os christãos não estamos por 
desta determinação. Até se faz indispensavel, que esse pr10c1r10. · 
s~ dêm já providencias sobre este artigo de legisla- E' verdade que cada um tem a sua religião, mas 
çao, e que sejão ligadas ás disposições da lei, que segundo a sua religião tem princípios, pelos quaes 
vamos fazer; não só pela amnidade da materia, mas deve dirigir os seus raciocínios. 
tambem porque segundo a legislação existente as Dizer-se que ha pensamentos criminosos pelai 
penas estabelecidas são nimiamente severas, e re- leis civis, e que a faculdade de pensarpóde ser coar
pugnantes ás nossas instituições constitucionaes. tada 11 ••• Nem o poder papal chegará a tal gráo. 
Disse o mesmo honrado membro, que este objecto A enunciação dos pensamentos está dentro da al
~ra proprio das leis. policiaes, e não do juizo dos çada dos legisladores e dos criminalistas, mas o 
JUrados : mas se ass1m pensou, é porque não at- proprio pensamento não, só é sujeito ás leis do Di
tend~u, a que a nossa constituição admitte o juizo vino legislador. 
por JUrados tanto em materias civeis, como nas cri- Supponhamos que me veio á lembrança susten
minaes; ·e que nenhum inconveniente póde dar-se, tar:-m.e de carne. humana (o que De~s não .permitta) 
em que o .Process~ sobre taes delictos seja julgado seria 1st~ um cnme, em.qunnto o nao pratle<!sse, ou 
em um Jury, asstm como os que se formão sobre commumcasse aos ma1s membros da soctedade 't 
abusos da liberdade · da imprensa. Em conclusão Não certamente. O pensamento, a tenção mais 
digo que substituindo-se este art. 1o pelo paragra- 'damnada não está sujeita ao castigo mundano, em
Jlbo da constituição, ficão salvas todas as dimcul- quanto está occulta na mente do homem. 
dades. · ·· Eu não irei com tudo contra a doutrina do 1 o ar-

O Sa. ALMEIDA. E ALBU(lUERQUE: -Eu insisto na tigo, porque ~ cer~o qu~ a ex.pressiio dos p~nsa
ópill_ião de que estas palavras aqui não são ociosas, mentos... (Nao fo1 mrus ouvtdo pelo tachtgra
-apezàr dos argumentos, que tenho ouvido. Ninguem pho.) 
poderá negar, que muitas vezes o silencio é repu;.. O Sa. CLEIIEMTE PEREIRA: -Eu não fazia tenção 
tado criminoso. . de fallar sobre a materia, nem fallaria se se não. 
··Nós conserva!Dos.,um rifão antigo-quem cala, tivesse prolong}ld? tanto est9: questão. Tem-s~ tra

consente. -Eu Jã. dtsse, S~. presidente, que os g()- tado com especialidade da eptgraphe deste 1°. lltulo, 
vernos tê_m. a ~r te de forçar os~P.ensamentos, ainda e alguns senhores pr~tendem, que pel~ maneu~, em 
que o façao mdue.ctamente. Por 1sso insisto no meu ~e se acha, ella nao corresponde a materta da 
voto. Prohibir certos meios de instruccão, ou dar le1. _ 
instrucção d~baixo de certas restricções; não é ou- Eu digo que corresponde perfeitamente, e não· 

}ra cousa ma1s, do qu~ forçar, e coarctar a faculdade vejo motivo para tão grande escrupulo. Que se vai 
de pensar. · .. ·.· .·. · · . .. fazer na promulgação desta lei 'l Punir os abusos, 

E' exactissimamente dominar a razão dos ho- que se commetterem no exercicio de communicar· 
mens. .Portanto . ilã<t. são ocios~s estas palavras. os pensamentos por palavras ou por escripto. 
Sabe Deos, quantas· pessoas têm soffrido por não · Ora quando se estabelece este principio -Todo· 
terem . manifestado as suas opiniões. Ajuíza-se o cidadão póde communicar aos outros os seus pen
d~ll~s, como se quer; e Ci desgraçado vem a ser sarnentos-não se reconhece evidentemente outro 
.V1ct1ma das opiniões dos outros, . e não do seu modo principio, em . g:ue este se acha comprehendido, e 
de pensar. Portanto cada vez me confirmo mais na vem a ser - Todo o cidadão tem. liberdade de 
·necessidade dêse· fazer · esta~ declaração. . pensar 1 _. Que muito é pois que na epigraphe se 
··. O . sa·. LEno:~Todo . .o cidadão ·tem direito · de suscite . estaidéa'l Logo que a lei trata de fazer res
pensar por natureza; -Este direito é reconhecido ponsavel o cidadão qu~ abusa! d.e !liD direito, que· 
pela sociedade: eis portanto o que faz 0 projecto. todo o mundo e a propna constltutçao reconhecem, 
Não se conced~Um direito político. mas reconhece-se nã!? h_!l . inco~veniente algum em s~sC?itar-se na in-
aquelle; que é concedido pela natureza. · .. · ·. scnpçaoda leu lembrança deste duetto. · 

Disse um illustre deputado que -este direito nas- Todavia pelo que-. pertence á enunciacão do 1.0 

cia da·organisação physica do homem, e que por.: artigo, eu não duvidaria: sub~creveraõ voto da
tanto se não podia chamar ".propriamente "direito, quelles senhores, · que ·pedem. a suppressão da pa-

16 
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lavra-p~nsar ...,.... como • redundante, -pois seria suf- ~ imp~dir que e!l~ adquira outras idéas, é realmente 
ficiente dlZer-se- Todo o cidadão tem direito de Impedir o exerc1c10 da sua faculdade de pensar. 
communicar por palavras, e por escripto os seus Tornando ,á ma~eria, • conclúo que o titulo póde 
pensamentos - caminhando assim mais. ligados á passar . da Jórma, . em que se acha, porém no caso 
let~a da constituição, que em tudo deve ser a nossa de _prevalecer 0 voto contrario, eu então 0 escre-
gwa. Se se argumentar, que sendo a liberdade de · · 
pensar in nata no homem, e essencial á sua natureza, vena assim - da liberdade de communicar por es-

- d d d d cripto os pensamentos, seus abusos, e penas.-
nao epen e a sancção a lei civil, responderei, Qu_anto ao artigo, requeiro que se substitua á pro-
que nesse caso se não devetambem declarar, que o h d · 
cidadão tem direito de fallar, e communicar os seus prla P rase a constituição. 
pensamentos, porque este direito é tão essencial, . OSa. CuNHA 1\hTTOS: -Prouveraa Deus,Sr. pre
como o outro. s1dente, que a liberdade de pensar não tivera sido 

O homem nasceu com a liberdade ampla de ma- coarctada nas escolas ! Henrique VIII, a rainha 
nifestar as suas idéas, porém entrando na sociedade, lzabel de Inglaterra, e alguns teis de Franca forão 
soffreu restricções nesta faculdade, porque se re- tão . ~áos, t_ão barbaros, tão inhumanos, "que até 
conheceu. que dos seus abusos pro,·ierão grandes llumrao a hberdade de pensar ainda no berço. Os 
males aos membros da sociedade. Na verdade ter- mnocentes filhos, só· por se suppôr que devião 
riveis damnos se experimentarão da nímia liberdade pensar como seus pais, forão arrastados ao cada
de com.municar os pensamentos, porém 58 desta falso l Quantos· destes- lamentaveis exemplos nos 
ampla hber~ade nascerão males á sociedade, muito não appresenta a historia antiga e moderna! Só 
maiores forao os que produzirão os errados meios por se suppô! (tão grande foi a barbaridade 1 ) só 
empregados para os evitar. Longe de se fazerem leis por se _suspeitar q~e os filhos pensavão como os 
sabias.. que dirigissem esta liberdade, pretenderão pars, milhares e milhares de homens forão assas
remediar o mal cortando de uma vez todos os meios sinados, forão levados ao cadafalso, forão sacrifi
de commu~icação, confundirão todas as idéas, e ~ados. nos alU~:res da amb~ção, do despotismo, e da 
para que nao apparecessem as más, suffocarão jun- msaCiavel cu bica da curra romana ! I.. Não se 
tamente as boas, e ·afinal cahirão as nacões no queria finalmente que se pensasse I Ainda alguma 
~3:is abjecto e ~orroroso ~espotismo político e re- cousa disto existe entre os militares. Já se promul
lrgroso. Se se tivessem futo leis sabias, que coar- garão leis, Sr. presidente, em que se coarctava ao 
ctassem a faculdade de fallar e imprimir, cortando militar a liberdade de pensar pelos princípios, 
tão sómente pelos abusos, não terião caminhado ao porque pensão os mais homens; quizerão que o 
cadafalso tantos mil~ares de victimas ~a ambição, soldado deixasse de ser· homem, e estabeleceu-se 
da avareza, do despotismo, e da superstrção. que seguisse invariavelmente certos princípios, 

Chegou a ponto esta barbaridade, que os proprios contra os quaes nunca podésse raciocinar. 
chefes do poder passarão depois a modificai-a es- E ainda haverá quem negue a possibilidade de 
tabelecendo uma censura prévia sobre os e:;criptos, vedar o pensamento? Sr. presidente, os que fizerão 
a qual em bem pouco melhorou .. a condicão dos as • pe~seguições á faculdade da razão, e aquelles, 
po,:os. Todo o mundo reconhece, que semélhante que amda lioje as defendem e aconselhão, cancão
mero vale o mesmo . que uma pura prohihição, se em pretender mostrar que esíasperseguições"não 
P~!que pela censura Julga-se, e condemna'"-se a opi- se dirigião á liberdade de pensar, mas aos abusos 
mao só pelo entender dos censores, e conforme a desta liberdade. Porém como hão de destruir, ou 
To~tade dosseus senhores. Finalmente triumphou a escurecer estes factos horrorosos? Por tanto não ,faz 
razao, e reconhecerão-se os verdadeiros princípios mal algum, antes julgo muito aéertado, muito ne
de governar os homens. Hoje já ninguem duvida, cessario, que nesta lei se faca a declaracão .deste di
que a liberdade de com~unicar os pensamentos não rieto in nato no homem. Votõ portanto pêlo artigo.tal 
deve ser ~uppprimida, mas dirigida, não deve qual se acha.· · 
ser _escraV1sada, mas modificada por uma lei p1timou-se então a discussão, por se julgar suf
provJdente. Hoje pois todo o cidadão póde livre- fiCiente, e posto o artigo á votação,· foi approvado 
mente fallar, escrever, e imprimir com tanto que com a emenda do Sr. Ledo. ~ · .· 
responda pelos abusos desta libe;dade conforme Entrou em discussão o art. 2°. e o Sr. primeiro 
uma lei civil.! que a deve regular, pois de taes sec~etario fe~ a leitura do principio, e do § · 1° 
_abusos r.esultao males ás .. vezes mais terrives do assim conceb1dos. 
qt~e aquelles, que o cidadão póde fazer com as ~ii. as ma os. · Art. 2. o -Abusa deste direito, quando o seu e~·-' 

Disse-se que nunca se coarctou, nem se póde co- cnpto, de qualquer natureza que fôr, contiver: 
arctar a ~ibe~dade de pensar. Pergunto eu, vedar a § 1..0 - Ataques d~rectos contra o systema mo:
c~mmumcaçao dos pensamentos não é de certo nar~h1co representativo, abraçado, e jurado pela 
modo ~oarctar a faculdade de pensar' De que sen·e naçao, e seu chefe. 
esta l_tberdade, se o homem não põde publicar as Os responsaveis incorrem na pena de extermiBio 
snas 1déas,_ os seus sentimentos, as suas opiniões 'l P!ira .fóra do imperio, e para sempre, com o per
De que serve a faculdade da razão, se o homem a drmento de todas as honras,,e.empregos civis ou 
não .P~de apel'feiçoar, aprendendo dos outros, e mil!tares. Se!l~o oescript_ojulgado causal de subi~ 
adqumndo as SU\lS luzes? A razão habitua-se, assim vaçao. ou sedrcao apparecrda dentro .de oito dias de
como todas as outras faculdades. O homem nasce pois qa publiêB;çã~, cóm o fi_!n. de derribar o systema 
co~ a faculdade. de fallar, poiém'todos os homens os r~pons_a_ve1s. mcorr_ eráo __ na pe_n!i.de ser_ viços 
fallao a mesma hnguagem? Não~ O que nasce e se p_ubhcos por tres annos, e extermm1o para fóra 
educa em Inglaterra· falia uni idioma muitoditfe- do imperio com o perdimento.das honras e em;. 
rente daquelle, que falia o que se educou na Clüna. pregos. · · - · · · · ·· 
Da .mesma. forma a razão do homem forma-se pelo Achava-se já sobre a mesa, e foi igwllmente lida 
habrto nasc1do da communicação dos outros homens, . esta 
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« EDNDA._AO ART. 2.0 _que .. espalhão .. até,:anecdotas parti_culares, têm COf!-· 

comdo . para que . a nação tenha formado a sua op1~ 
« Proponho que no · 1 o numero se supprima 0 nião. Por isso~ os . perturbadores nunca poderáõ 

adjectivo- directos '- e que , a pena, nC) caso de obter :os é seus damnàdos fins. Por consequencia a 
seguir-se sP.dição, seja a de morte.- Clemente Pe- primeira'. útilidade, que se tira da liberdade ,da im
reira »i ' " . . . .. . . . ' . .. : ' prensa, é . a formação desta opinião geral; é a' in-

Foi apoiada, e enlrou em discussão, otrerecendo- strucÇão da -propria nação. · 
se logo a fallar. Tal é pois o. fim, a que devem tender os es-

0 · Sa. VAsCoNCELLos: -Sr. presidente eu con- criptores, e todas as vezes que delle se desvião, têm 
cordo na doutrina do artigo, menos çom a pena de faltado a uma das principaes clausulas, com que a 
servicos publicos por tresannos. Eu sustento, que :sociedade concede,- e defende a liberdade da im
se não deve condemnar um escriptora trabalhar .prensa. · A . verdadeira liberdade só . póde ser con
nas obras publicas. O escriptor é deordinario um cedida para independencia e felicidade do homem.e 
homem de constituição delicada, e não costumado a da patria, tudo, quanto excede os seus justos limites, 
trabalhos· pesados. Condemnal-o a semelhantepena, é vicio, · é crime. Se a liberdade não é regulada 
é o mesmo que condemnal-o á . morte, por .ser. pelas leis, . e pela razão, torna-se em· licença, cujo 
impossível que supporte taes trab.alhos. Se o cnme fim só é a oppressão dos cidadãos, a primeira cresce 
é de morte, declare-se que deve mcorrer na pena e vigora entre povos virtuosos e sabios, a segunda 
de morte, mas se não é, substitua-se-lhe outra apparece quasi sempre no meio de nações degene
pena . . Morra embora, se tanto se julga merecer, radas . e escravas. Por isso digo que todo o que 
mas não morra lentamente, e por semelhante modo abusar dà liberdade da imprensa, para atacar o sys
barbaro. Neste artigo não se dá a verdadeira igual- tema monarchic::~ representativo, infringe directa
dade . de lei. Para o homem de.Iettras a . pena de tra- mente . a constituição do estado, e deve por tanto se' 
balhos publicos é incomparavelmente maior, do punido com todo o rigor. 
que para um outro. homem atreit~ ás fadigas, ~ á E como poderá atacar o systema monarcbico re
vida laboriosa. Demais nota-se uma mconsequencla, presentativo? Certamente fazendo persuadir,. que 
porque evitando-se impôr aqui a pena de morte, este governo não é o melhor, apresentando males 
por talvez se julgar muito aspera, dâ-se n.a reali- nascidos talvez de causas bem diversas, e attribu
dade a morte e morteaffrontosa, lenta, e cruel. Por ind~as a osta fórma de governo, e ás reformas que 
tanto voto contra esta parte do artigo. se hajão de fazer na administraç~o passada (e esta 

O Sa. ~PtJSTA PEREIRA : -Eu disse, Sr. presi- é certamente uma das armas ma1s poderosas, para 
dente, que o art. 1°. continha uma regra geral, c solapar o systema ) e empregando finalmente muitos 
uma excepção, porque tanto reconheço a vautagem, outros meios para desacreditar a representação na
que resulta á sociedade da liberdade de communi- cional. Sr. presidente neste caso que faz o escriptor 'l 
.car qualquer cidadão, por meio da imprensa, os seus Apresenta um libello . diffamatorio, por ·. isso que 
pensan1entos, quanto os funestos damnos, que de vai imput. ar ao systema constitucional males que são 

. seus abusos podem provir â mesma sociedade. Um nascidos de outras . cau~as remotas, e muitas vezes 
escriptor nunca se póde oppôr ao syste~a.a~o- accidentaes. 
ptado pela nação ; e todas as vezes, que se dmgu: a Debaixo destes princípios fallarei sobre a materia 
semelhante . fim, elle irá atacar a consti~uição, pois do artigo. Diz elle ••. (leu.) Eu sou muito incli· 
não poderá por maneiya algu~a a~ac~r o s~stema nado á indulgencia .•. (Apoiado.) Estou sempre dis
monarchico representativo, sem mfrmg1r mu1to po- posto a perdoar, quando um homem sem premedi
sitivamente a lei fundamental do estado, e por con- tacão, · sem deliberado animo de offender, pratica 
sequencia minar os fundamentos do mesmo estado. acÇões contrarias á lei: mas um escriptor, que 
A liberdade, que a leisancciona aos cidadãos, deve pensa, e que depois de muito tempo e madurare
ser para fins utei~, e ~ unca para~ rui na da sociedade, tlex~o ·faz · imprimir e apparecer id.éas· contrarias ao 
ou de cada .um ctdadao em parhcular. . ·.. . · - - systema do · governo, abraçado e jurado por toda ·a 
. A verdadeira liberdade de_impren_sa deve tender nação e · seu chefe, · commettendo tal crime, não 

a salvar a .Patria, promover~ · il:~strucção geral, cor- póde deixar de merecer penas muito fortes; Toda a 
rigir os maos costumes, e prmc1palmente fo~mar, a indulgencia a seU: favor seria mal fundada: a im
opinião publica. Todos, quantos a este. respeito têm punidade . animaria a novos attentados, e seguir
escripto; _ assentã~ que a 10aio_r vantagem, que -.P~~e se-ia a . desordem e a .1\issolução dos vínculos so
a nacão ttrar da liberdade da tmprensa, . e, a op1mao ciáes • . A historia nos apresenta as suas paginas 
gerai, que os escriptore~ _podem tr~nsmittir ánaçà?, manchadas com Jaes horrores. Isto posto, digo que 
porque debalde um escnptor partlc'!llar .pretendena a pena . do extermínio paraJóra do Imperio poderá 
atacar esta ou aquella parte da so~1edade, ou ~ ~~u ser considerada como muito severa em outros casos, 
todo, uma vez que a nação tenha formado _optmao mas . neste .eu a julgo inteiramente ineftieaz. O ex
geral; Os seus escriptos ainda que tendão a fazer terminio em certas circumstancias é na realidade 
mal, jániais conseguiráõ os fins, a · que se desti~ uma pena das do primeiro gráo, porém em outr~ é 
narem, . delles nenhum prejuiso viria á nação~ Eu verdadeiramente . um favor, uma graça. Um pat de 
vejo que em .. Inglaterra ém, 17§0.LordJ.Tordoil* família~ que é arrancado .do ~eio das pe~soas •. a 
testa de alguns insurgentespôde fazer uma·.suble,- quein mais ama, e a .quem ma1s é n.ecessano; que 
vação, alcançou victoria momentanea, ,o rei'reti- tem propriedad·e·, qu. e não :p .. óde .. fruct~car e-crescer . 
rou-se da caP,ital~ o baJ!~O e· àJ.guns, particn!ares senão· debaixo de . seus , olhos, mutto . certamente 
tremerão.; porem . o governo nada so1freu com ·1sto, soffrerá· em semelhante_ deportação ; m~s um celiba• 

· esteve ~~p~e idabalavel~ ___ · _ .. _ .. · . tario; que :póde lévar.coinsigo para qualquer parte 
E porque 'f Porque as esériptos, ,_que_ citculão por a .:Sua fortuna; : sendo principalmente estrangeiro, 

toda a -Inglaterra, - ~e vão pa~ .até á ·.ca~anado que- geriero • de :castigo 1vem , a soitrer com a mu
ultimo lavrador, · que fazem ~~-ecer. ,quà.l• _e_, a con~ dapça.da residencía? .• Talve~ :lhe venha , a . ser :pro~ 
duc\ado gove.mo, quaes asoplmo~.d<! :parlamentó, ve1tosa •. :Em.Iug~ de um palZ;' como -. o nosso, amei& 
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mal culto, pouco adornado dos enfeites da arte, elle 
irá desfructar outros paizes formados para o deleite. 
Elle irá -ver edificios magnificos;jardins, theatros, 
etc., etc., que nós ainda não temos em tal perfeição. 
Por conseqúencia a•mudança não serã uma pena, 
·serã pelo contrario graça, favor. Além de que, se
nhores, o fim mais util da pena não é o soffrimento 
pelo delicto, mas o exemplo para os outros mem
bros da sociedade, e o escarmento para o delin
quente não se animar a repetir o mes~o ge~ero ~e 
crime. A efficacia matenal da pena e a mais utll; 
pois o seu principal fim é vedar o delicto. Isto, 
porém. não acontecerá com um homem, que por 
abuso da liberdade de escrever é-posto fóra do Im
perio. Elle irá para outro paiz, e de lá continuará a 
escrever a seu salvo, e os seus escriptos espalhados 
com profusão entre nós virão solapar o nosso go-
verno. _ 

A nossa população ainda está pouco instruída (s~ 
assim me é permittido explicar) no que melhor 
convém para a sua felicidade; por ta?tO lendo estes 
escriptos, póde abraçar a sua doutrma; e os resul
tados de,,em ser funestos para ella mesma. Por tanto 
nunca serã bom que o réo de semolhante crime saia 
do paiz. E' preciso conhecer o coração do homem, 
e a força do animo vingativo. Lã de longe elle terá 
todos os meios de lancar sobre a sua patria, da 
qual se julga offendido, ·o infernal facho da discor
dia. Eu sei que não lhe poderia applicar a pena, 
que o Papa Adriano impoz aos libellistas que não 
prova vão, o que h~vião escripto, porque a ~onsti
tuição veda o casttgo de açoutes; porém d1go que 
talvez fosse essa a pena mais aproprJada. Não posso 
deixar de repetir que o verdadeiro castigo para um 
malvado, que ainda se lembra das cebolas do 
Egypto, que ainda se quer nutrir com os effeitos 
do despotismo, não deveria ser outro, senão ver
galhadas c muitas vergalhadas; que é a pena que 
comminou um chefe da igreja romana. Como porém 
a nossa constituição expressamente a prohibe, não 
convirei em outra, que não seja a dos trabalhos pu
blicos. Eu sou de opinião que seja forçado a servir 
á nacão aquelle que infamou á mesma nação e pro
curou pôr-lhe os ferros. Seja elle carregado desses 
mesmos ferros. seja elle escravo daquella nacão, 
para a qual preparou os ferros e o captiveiro. Por 
consequencia em lugar das penas, de que falla o 
artigo em discussão, eu sou de parecer que se sub
stitua a de tres annos de serviçQs publicos. 

O Sa. CLEMENTE PEREIRA : - Devo dar a razão 
da emenda, que otfereci, e se acha sobre a mesa. 
Os senhores que têm fallado sobre o 1° numero con
cordão na qualificação do crime, e só divergem 

_quanto á pena. Unanimemente se tem assentado 
que o ataque feito ao systema monarchico repre
sentativo jurado pela nação é um dosmaiores.atten
tados, e que o réo deve ser asperamente castigado; 
mas nenhum dos mesmos senhores advertio nos 
inconvenientes, que na pratica . se póde seguir da 
palavra - directos - que se acha ligada ao subs
tantivo - ataques - . Ora nada mais facíl do. que 
qualificar como indirecta uma acção, que na reali
dade tende directamente a qualquer fim proposto : 
e ainda que ha de ser o juizo dos jurados, que ha de 
fazer esta qualificação, todavia milhares de meios 
se offerecem a um habil advogado, para fazer appa
re~er como indirecto um ataque realmente directo e 
tendente á destruição do nosso systema. Fará pois 
versar a questão sobre este ponto em particular,. e 
com ella surprehenderá os animos~ dos julgadores. 

Portanto sou de parecer que se deixe esta qualifi
cação ao juizo do mesmo jury. Elles hão de julgar 
em sua. conscienciase houve ou. não ataque, se ha 
ou não criminalidade. Dar-lhes regras de submi
nistrar meios para envolver a principal questão, e o 
resultado é a inutilidade da lei na pratica. Isso 
seria bom para aquelle tempo, em que as questões 
se decidião por justificações, testemunhas e julgação 
de letrados. Tire-se pois este adjectivo-directos-. 
O delicto, de que agora tratamos, é um dos mais 
horrorosos que se podem commetter na nossa so
ciedade. Só o não conhecem aquelles' que se vêm 
curvados debaixo· do despotismo, ou que delle se 
nutrem ; porém os que gozão de um governo re
presentativo, não podem deixar de qualificar como 
o maior dos attentados o ataque contra a fórma de 
governo, que é a unica que póde fazer a felicidade 
da nação e de cada um dos seus membros. 

Demais quando se tentar atacar o nosso systema 
pela imprensa, nunca o escriptor o fará por modos 
directos: isso nunca. Procurará detrahir nos seus 
effeitos, e porã em execução todos os estratagemas 
para attribuir-lhe o mal que o. publico sentir, pro
veniente de quaesquer causas estranhas. Elle nunca 
dirá que o systema é máo; porém desacredital-o-ha 
com todo o genero de calumnias, que a sua perversa 
índole lhe subministrar. Portanto é necessario que 
ao arbítrio e ã consciencia dos jurados fique livre o 
conhecer da qualidade do ataque, sem que se deixe 
este meio de evasiva ao delinquente. 

A respeito da pena eu me não posso conformar 
com o illustre preopinante. A pena deve ser sempre 
proporcionada ao delicto. Ora, eu entendo, que 
aquelle cidadão que attenta contra a fórma de go
verno, que sua patria adoptou, é indigno de gozar 
dos beneficios deste mesmo governo: é portanto 
melhor exterminai-o e privai-o dos bens, que lhe 
segura a sociedade, do que impôr-lhe outro genero 
de castigo.· Esta é pois a pena que eu julgo mais 
apropriada. O argnmento, que se trouxe, de que 
esta pena seria um .mal para um, e um bem para 
outros, não me convence. A legislacão considera os 
casos em geral, e não pelo que póde acontecer em 
particular. E' uma verdade que os homens em quaes
quer circumstancias, em que se achem, sempre 
soffrem uma grande pena, quando são obrigados a 
sahir da terra, em que tem o seu domicilio. Eu não 
sei o que tem a terra de cada um : por mais bem 
que lhe ·vã em outra, nunca se aparta do seu cora
ção a lembrança do seu paiz. O exterminio é pois 
em regra uma pena, senão capital, ao menos imme
diata, e para muitos superior á mesma morte·: e 
assim tem sido considerada sempre. Disse-se que o 
exterminado continuará a escrever, e procurarã 
vingar-se rodobrando a· sanha, e fazendo introdu
zir os seus escriptos no nosso territorio. Bagatella: 
não causarã damno algum. O introductor será pu
nido conforme a lei, e a policia vigiará pela segu-
rança publica. . 

Pfllo que respeita á2• parte do paragrapho, isto 
é -á · hypothese de ser o escripto julgado causador 
de ·immediata sedição, que tenha por fim derribar 
o· systema, devo dizer que me não conformo com 
o' auiór .do • projecto. A peria de· trabalhos publicos 
não· merece a minha approvação neste .caso ; por
que se um tal individuo perm·ãnece dentro da nação, 
ha certamente o perigo de ser salvo pelo seu par
tido, o ,que não é .novo no mundo. Aquelle, que 
ataca o systema do governo, e é cauSador por isso 
de·uma ·sedição, não póde receber pena menor do 
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que a de . inorte. Quando eu me declaro contra a jeitos a semelhante ~ena; mas que as-penas devem 
pena de trabalhos publieos no caso em que ~stamos, ser accommodadas as circumstancias dos réos, e ás 
não me fundamento nas razões que expendeu um suas qualidades physicas e moraes. Ora que campa
nobre: deputado, que me precedeu, por«Jue estou ração póde ter a pessoa de um escriptor, que passou 
persuadido, que a pena de serviços publicas póde a vida inteira no seu gabinete, com a de nm car
ser_ app~icada a todo. e_ qualquer cidadã?• desde o reiro ou ou_tro qualquer trabalhador'f Póde-se. por 
ma1s ba1S:O até aos mmiStros e conselherros de es- ventura eqwparar um · ao outro 't Não certamente; 
tado; pois a constituição expressamente declara a o soffrimento da pena é muito desigual em cada um 
lei igual para todos sem distincção de classes, que delles; e por consequencia dá-se desigualdade nà 
nós não temos. Se a não julgo propria para · o de- lei, que a impõe; o que é contra a constituição. Se
linquente, de que tratamos, é porque a considero melhante pena em um homem de letras equiva1e1 e 
perigosa. para o-estado. A do extermínio é sem du- talvez excede a pena de morte; porque necessana
vida a mais proporcionada na primeira hypothese; mente succumbirá ao peso do trabalho superior ás 
e no caso de seguir-se immediata sedição deve o suas forças. ou procurará por suas mãos a morte. 
réo· soffr.;r a pena de morte. Este é o meu modo de como remed.io aos seus males. 
pe0ns~r. b . . . 

1 
l _ E não seria este um meio de facilitar o suicídio 

Uizera tam em que se suppnm1sse a c ausu a- entre nós ? 
dentro de oito dias-porque uma vez que se mostrar Q 1 . . • h . . . 
Q_Q!!Cludentemente que a sublevação foi causada pelo ua seria o httera~o que s~ ouvesse de SUJeitar 
escripto tão criminoso é o autor apnarecendo ella a tal gener? de castt~o, e aao procurflsse logo um 
• • • • • r_ fim repentmo 't Isto nao entra em duv1da. 
umned1atamente, como com mtervã!l~ de_ tempo. Além de que se se condemnasse um libellista a 
O p~nto está .que se prove. ter a sedi~o s!do cau- serviços publicos, verificava-se a pena imposta pelo 
sada p~lo escripto. ~sta clau~ula de Oito dias pód~ Papa; . porque os que se achão naquella classe não 
produzir os mesmos u~convementes, que eu . apont~l estão isentos do açoute. Os cidadãos livres estão 
acerca d_a palavra--directos-. Tenho dado as ml- isentos desta pena, mas os condemnados a galés 
nhas razoes. . . . não. 

O Sa: VASCONC~LLOS.-Sr. presidente_. ~u approvei Se me dizem que em . Portugal, no tempo das 
a dou~rma do artrgo_. {)Or ser essa a optmão g:eral, e Côrtes. virão-se homens acima da condição de 
por nao querer e~mttlr ~ ~eu voto na mat~na, que trabalhadores, servindo nas obras publicas ; per
talvez parecesse smgularisstmo. Eu para mtm tenho guntarei en : isto é bom 'f Que nos importa que 
que a'luelle que atacar 0 systema adopta~o entre em Portugal, ou na França ou em outro qualquer 
nós~ nao deve ter pe!la alguma, pelos effe.tos que paiz se pratiauem alguns actosde barbaridade? H -
dah1 se podl'M seguir; porque se houver quem o ~ . h d · a 
ataque, tambem ha de apparecer quem o defenda e ver~os nós Imitar 0 . que a. ~ mau nas outras 
sustente. Na Inglaterra existe semelhante prohihi- naçoes? Não, Sr. presidente, lmltemos o que ellas 
ção'? Vejão-se os . papeis, que de lá vem, e capaci- temp de bom. - ·d 1 v 
tar-se-bão, sa alli é licito escrever o que se entende . ropoz-se a suppressa~ as pa a ras-dentro de 
em materias de opinião. Se o governo monarcbico Olto dlas~porque o escnptor .d~ve ser responsave_l 
representativo é reconhecido pelo melhor, que medo em qualql!er tempo pela sediçao que causou com 
póde haver de que o derrubem? Os escriptores hão 0 se~ escrlpto. . . , 
de fallar sempre e só em um sentido? Eu concordei E1s outro me10 de fazer com que nmguem !lbso
na doutrina do artigo, porque conheço . que entre lutamente escreva! porq':le fazendo-o, e seg~mdo
nós não está bem . consolidado o systema ; foi este o se qual,'{uer !evoluçao dali1 a 8 ou _10 annos •. m~e-!"
motivo porque convim na · materia. Reconheço que pretara~ os Jurados, que a revoluçao teve pnnetpiO 
se· devem ' empregar medidas, que não terião lugar no e_scr1pto. . 
em . outra occasião. . Nao ve_mos . nós to_!los os dias, como os fautores 

Eu me opponho ã suppressão proposta da palavra de. despotismo proc_url;\o ate.rrar os povo.s e os es
. .....;.directos-. Se qualquer · ataque ao systema ha de cr1ptores, e suppn~IUr 1!- hberdade . da 1m prensa, 
esiar sujeito a· uma pena,' que não tem graduação tratando de revoluc1onar10s, a~ar_ch1stas,. e. dema
algmca, e hade ser qualificado á discripção dos jui- go~o~-a t«?dos aquelles que se an1mao a e.nnLtrr um_a 
zes, então por esta lei só será permittido escrever oplniao livre ou a.ccusar alguma_ autondade ma1s 
alguns r~malbetes espirituaes. Eú não posso convir e~evada 't Qu~ fazem elles _'l Espalh!lo !ozes, prognos
em que' qualquer ataque ainda o maisindirecto seja bca~do pronmarevoluçao e attnbumdo a causa ao 
<:ondenmado, e por elle soffra o-escriptor uma pena escnptor. . . 
tão · aspera. ·Por semelhante fórma não haverã uma · E isto • não póde prevenir os animos dos juizes de 
expressão, por mais innocente que seja, · que não facto, para conderpnar como chefe de motim a um 
possa . ser envenenada, e inter_pre~ada como um escriptor, que talvez . nunca tivesse em pensamento 
atteO:tado . á fórma do governo. E C{Úem se animará uma sedição, manifestada muito tempo depois de 
a escrever, ,e à emittir qualquer opmião? Se se ti- emittir o seu escripto '1 
vessem estabelec~do difi'erentes grãos de pena, então Senhores, se tal emenda é approvada~. então direi 
po~er~se-hia declarar ~bem . differentes grãos no !llle a lei que estamos a fazer _não é da liberdade da 
dehcto; porém no art1go . só se aponta uma pena Imprensa, mas do garrote da 1-m.p~ensa •. 
1ix~, e por consequencia ? gráo dó crime deverá ser Disse·se mais que não devião haver duas especies 
unicamente um, ·e _o !JlalOr. Portantf? de nenhuma de penas. Ora, é um. principio de dirElH:o criminal, 
sorte se póde suppnmn a palavra.:.-atrectos. · que uma só pena não póde ser a-pplicada a delictos 

. Disse um illustr~ d~putado ~~o escriptor póde de di«:erente grão. r{ o artigo declárão:-se dous grãos 
.ser condemnado.a ser\'}~spublicos; como qualquer do delicto, logo: ba de haver dous,generos de cas
~- on;tro cidadão; . por~~ alei é igu_al para to.dos, quer tigo. Se o liómem .que· commetteu-•um ·delicto, pelo 
rélllunere, _quer castigue~ _De~~ .'mesnio principio q~alé COJ1demna~~ .a tres ~nn~s; de. galés, sabe que 
concluo ·e1l que · taes liomens nao podem estar su- nao ·soffi"erá Olltra p~na, ru.nda que perpetre outros. 

17 
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66 SESSÃO EM 6 DE IiJLHO DE 1S26 
delictos do mesmo genero, vai commettel-os certa- Eu creio que se devem tirar'iéstas palavras-abra-
mente. çado e jurado pela nação e seu chefe---porque nada 

E não é este um meio de convidar ao crime '1 accrescentão _ao. que está dito. Demais o chefe está 
O · h ffr ·· .· incluido .na nação. _(Continuou a ler.) Parecé que a 

. reo, sen ores, deve so er uma pena corres- sedição, que apparece oito di,as depois da publicação 
pondente ao delicto, isto é o que a razão prescreve; do : escr. ipto, não póde ser julgada movida por elle : 
porque as penas não se pódem accumular. e por isso · é N d d 
devem ser estabelecidas conforme forem os delictos tsto · 0 que parece. a ver a e no geral póde-se 
mais ou menos qualificados. A opinião contraria é dizer que, quando não apparece a sedição logo de
inadmissível, é contraria a todos os principiosda pois do escripto, ao menos este não era emcaz 
j urisprudencia criminaL productor della. 

Resumindo, · digo que se conserve embora este Assim.para que um escripto possa ser caracterisa-
n, 1 o, provisoriamente, em quanto se não consolida do causal da sedicão, é necessario que esta se des-

envolva dentro . àe um certo tempo breve; e esse 
a causa da liberdade no Brazil; porque depois de- tempo é muito difficultoso de indicar-se. Por isso 
veremos praticar o mesmo que se faz na Inglaterra. não sei, se se pôde commetler a decisão a outro 
Lá não se restringe a liberdade de escrever como juizo, que não seja 0 dos jurados, a quem se com
se 1qu~r · d . bl- mettem muitos outros negocias. Elle deve, pois, 

nslsto na suppressão a pena de serviços pu 1- julgar, se foi ou não causador da sedição . Se foi 
cos, substituindo-se antes a de 6 ou 7 anuos de causador, é criminoso; e que penas .maiores se 
prisão ; pena que eu ainda acho muito aspera. pódem impôr do que privar o autor dos beneficios 

Eis o meu voto sobre o arligo. do systema representativo 'l . Se a sedição trouxer 
O SR. LEno :-Sr. presidente, como esta lei deixa damnos, deve pagal .. os com os seus bens; porém, 

a liberdade a mais ampla ao cidadão, porque, diz fazer crueldades na pessoa do ·ériminoso ! • . • Eu 
o art. 3° .• . (Leu o artigo) toda esta immensa liberda- creio que dahi não se tira utilidade alguma. 
de concedida ao escriptor, se limita unicamente no A lei deve contentar-se · com o resarcir o damno, 
caso do n. 1 o do art. 2. o e o resarcimento do damno consiste na recollocação 

Eis a razão porque se não especificão outras pe- das cousas no estado em que se achavão antes 
nas além de duas correspondentes aos dous grãos dos damnos. Se tiver com que pague os dam
de delictos apontados neste paragrapho, e que for- nos; se não tiver, pague-os c()m o seu trabalho; 
mão uma o talvez a unica verdadeira excepção á porém, toda a peQa cruel (que assim se póde 
faculdade de escrAver. chamar á que não contribue para melhorar o réo, 

Se acaso fica vedada esta faculdade para atacar e ou para tornar os outros melhores) acho que . se 
invectivar o systema monarchico constitucional, é não póde impôr. 
porque a nação o tem adoptado, é porque é a ex- E sendo o extermínio e a indemnisação possível 
pressão da vontade geral, é porque é o unico capaz uma pena muito grande, não podemos talvez com 
de fazer a verdadeira felicidade da nação; por ser justiça estabelecer outra pena ainda .maior. · · 
o unico que faz reunir a liberdade e a obediencia Supponhamos que o escripto_, não foi julg~do 
para constituir a força do estado. causador de sedição; neste caso eu não sei como 
~ada, portanto, ha a desejar de melhor. possa ser caracterisado de criminoso. O que se deve 
Ora, quando 0 ataque não passa da expressão, entender é, que . elle, podendo causar sedição, não 

impõe-lhe o pro;ecto a pe.na de exte.rminio, que não convém que exista, ou que em seu lugar é bom que 
~ exista outro. -· . 

é tão insignificante como se tem feito parecer. Porlanto, deve-se regular isto de sorte que _o 
O réo ausentando-se do seu paiz, separa-se de todas povo fique illustrado sobre.osseus deveres. o .autor, 
as pessoas de sua amisade e com'ivencia, e vai para cujo escripto fôr julgado no tribunal competénte 
uma terra estranha, onde tem de adquirir novas como capaz de mover a sedição d&ve ser cliamado 
relações, e novos habitos. Isto é pequeno castigo? e a.dmoestado; . deve~se-lhe dtzer, que, como 0 seu 
-Porém, quando elle com seus escriptos arrasta . ód d - -
tantos homens á desgrac.a, e precipita-os no ab. ysm. o esc,rlpto p e causar amuo, na o contmue a escre-

ver assim. Não ba lugar para mais nada. 
das miserias, não deve trazer na frente a exprobracão Quando; . porém, houve subsequente . se!l~ção, 0 
dos seus delictos 'l Não deve de pagar e soffrer,-ao autor que se julgou tel"":"o feito em juizo perfeito 
ci~iso~ia!dã.~:~isfação do publico e exemplo dos (porque .é necessario que se prove Jnais e~ta cir-

cumstancia, e se .conheça que elle .. o f.ez com todo o 
Não sei onde esteja a barbaridade desta pena. .conhecimento e intenção)seja.Jançado fóra, :n,ão g~ze 

Se é severa, tanto maior , é o motivo para conter o dos favores do systema representativo; e . ·com .. os 
escriptor nos seus deveres. Se elle é delicado, e de seus bens, se os tiver, ou como,seu.trabalho, pa-
compleicão debil, conserve-se nos limites que a lei gue os damnos .que causãra. . .. 
prescreve . . Estes são os princípios, em que se funda. Torno a dizer, . se o. escripto é julgado capaz de 

' o projecto, _causar sedição, ,mas não houve sedição alguma, 
O Sa. FERREIRA FRANÇA :-Talvez estas pa- nesse caso sejaoescriptor chamado. e ~!f.vertido, que 

· lavras-de . qualquer natureza que fôr-não sejão não escreva mais assim dahi por diante, porque 
l?em explicativas. Talvez por ellas se venha a póde fazer mal .á sociedade. Eu .. acho que não .ha. 
cendemnar uma carta fechada, ou outra especie de direito para mais co11sa algu:rpa. • . ' · ·. · 
P.scripto .. • Não sei, não ente11do isto. . o Sa. LINo CoUTINno:~Trata-sc .do art. 21° Eu 

De qualquer natureza queiôr!... T~nha ou não Jia~sando . a · ~azer uma • pequena • analyse, . direi a 
.. t. e.nha circulado o. escrip. toL ••... Póde . ser . q. ue 'não 'minha opinião. .· . . .. 
_tenha sabido da. -casa do escriptor ou da· dos seus O horirad!l m~mbro qtle _me pi'e~edeu, reparou. na 
,amigos •• : .Emfim, não ~ei, não sei. Porém, quando letra do art1go, ,quando diZ~S~lJ.pto .. de q.ualq_uer 
o .papel amda n~o temctrculado! •.• . ·E' preciso que natureza que fôr.--Eu de ce.rto~ modo. ap!)lO, as . re~ 
S? prov~ ~~ circumslancia. ·.(Léu, o paragrapho.) . flexões do nobrep1~mbro. P,~rgunto e,u :_ trata,·~~'~e 
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impresso ou. auijjgrapho? Já aqui se sustentl)_u que se falle em uma cousa, é dar a entender que 
que a ,epigraphe de,via,ser .tratada J?-O .fim; porta11to, ella não é boa. Porém, airida não é tempo de con-
é preciso .que saibamos se·nesta·lelsecomprehende ceder esta amp,alib~rdade. · . . 
sómente _o escripto impresso ou ~ambem o que .é . o .Projecto 'só condemna os attaques dírectos . . 

. feito com _letra de mão ... Ha muita ,dif!erança ~~tre · Mas~ senhores, os inimigos .que temos a combater 
á naturErLa do impresso e a do manuscnpto. Os 1IIl- não nos attacãosenão indirectamente. 
pressos multiplicão-se com muita facilidade, espà- Sr. presidente, nós não fomos testemunhas dos 
lh_ão-se e circulão com rapidez, . o que não acontece tta • d · 

. com os manuscriptos, cujas cópias sã9 .ditllcultosas a ques In lrectos, que constantemente fez ao 
de tira. r. Por isso deve-se_ dec_larar, _quaes_ são_ e. stes systema recebido pela nação este redactor, que até 

f , agora escrevia o Diario do Governo, que depois se 
escriptos, se sãc impressos ou eitos a penna. chamou Diario Flumi1zense? .· 

Passando agora ao primeiro numero observarei Quantas vezes não blasphemou da constituição, in-
. antes de tudo o que disse um illustre membro dos vectivando-a, e . redicularisando-a . por . todos os 
que me precederão. Declarou elle, que segundo o modos figurados? Eu IDe. lembro de ter lido. com 
seu modo de ,pensar, não acha criminalidade na.; horror .entre outras muitas passagens de igual ca
quelle e~riptor, que ataca o systema representativo libre, este ataque formal não EÓ ao systema, mas 
e que se approva a doutrina do artigo, é para se- até á- propria nação.-Eu oliv.i dizer que o povo não 
guir a opinião geral. . sabia lêr pela cartilha nova, mas pela velha.-Que 

Firma o honrado membro a sua opinião na re- quer dizer isto? Que o system.a não é bom, e que o 
. conhecida excellencia desta fórma . de governo, e antigo é 0 melhor. 

no principio de que a verdade não tem medo de E não é um ataque in:directo, que equivale ao 
embustes. directo 'l Pois estas e outras blasphem.ias não só fi-

Assim é, Sr. presidente, quando a verdade é carão impunes, mas até forão .bem acceitas pelas 
clara, quando a verdade é patente, quando é pal- autoridados, a que está confiada a guarda da .lei da 
pavel, quando, finalmente, tem aquella evidencia imprensa, ao mesmo passo q~te se declarou viva 
mathematica, de que se não póde duvidar, então guerra a todo aquelle, que onsou defender a con
por mais que se falle contra, nenhum mal se lhe stituicão. Portanto fique á consciencia, á sabedoria 
poderá fazer. · e ao patriotismo dos juizes de facto a qualificação 

Appareção milhões de homens a dizer que 2 ve- do attaque, e da . sua criminalidade; declarem elles 
zes 2não são quatro, que o todo é menor que a parte se o ataque é directo ou indirecto; porém devem 
ninguem os acreditará; mas quando se trata de haver dous generos de penas, uma mais forte para 
problemas politicos, não é assim: estes não são o escriptor, qne attacar directamente, e outra mais 
resolvidos de uma só maneira por todos os homens. leve para quando o attaque fôr indirecto. Isto é de 

Quando uma . nação tem adoptado por melhor justiça. · · 
certa forma de governo, e outra. nacão tem abra- _ Passemos agora a tratar das penas. Diz o para
cado outra por mais excellente, póde-se dar a pre- grapho •.. {Leu 0 paragrapho.). Ora _ tendo nós de 
ferencio a qualquer destes systemas por uma de-
monstração de evidencia matliematica '! fazer uma classificação de penas, é preciso que su-

Um republicano dirá que 0 systema monarchico bamos do mínimo gráo ao maximo, ou vice-versa. 
h" Eu sou de parecer que esta pena de extermínio 

representativo é um erro: · 0 monarc tco represen- perpetuo seja a maxima, e por consequencia recaia 
tativo :dirá da sua parte que o republicano é imper- naquelle, cujo escripto tiver causado sedicão. 
feito ; e cada um delles diz a verdade na fórma que Aquelle que tiver atacado directamente o systeina, 
entende. Portanto, não póde prevalecer- 0 argu- sem comtudo haver causado motim, deve ser con-
mento do illustre deputado. d d d 

E'· preciso que caracterisemos 0 nosso systema emna o a.o extermínio po_r' ez annos. Finalmente 
como .uma _verdade, contra a qual não se pódein- cinco annos de extermínio devem constituir a pena 
vectivar·, . é preciso . que sobre tal ob;ecto ce.sse a li- para o .que .atacar indirec'tamente. Eu mandarei. a 

~ emenda ã mesa. herdade_. de escrever, e quem entender ao contrario 
, vá . escrever fóra daqui. . Entre nós não é licito es- Sobre o intervallo de tempo entre a publicacão do 

crever contra o systema actual. .. , . escripto e a manifestação da sedição, disse um 
Torno a dizer não ha unia fóqna de governo ·illustre dêpulado .que a lei o não pod1a taxar, e que 

marcada pela natureza; cada nação ,adopta aquella isto ficasse ao discernimento dos juizes; á ·vista das 
que lhe faz conta-; a nossa : adoptou ,esta fórma .de provas, que se apresentassem. · . . 
monarchia mixta; lQgo é preciso q~e ,santifiquemos Isto é uma verdade em regra; mas serã admis-
este systema como o mellior, e . como _uma verdade sivel no caso presente? Demais não é arriscar in
i:nfallivel. Não é permittido nem tole~a,do que qmil- teiramente a sorte .do escriptor 'l Como poderá .ser 
quer cidadão o attaqne e menos airi.da que ó destrua. este carac terisadocomo autor de uma rebellião, que 
· -Sr. presidente, se de facto o nosso . systema .mo- appareceu dons· ou quatro ànnos depois do seu .es• 
narchico constitucional estivessé . bem . fortificado, cripto 'l Quem se animará a escrever com seme· 
. ell: concordaria . em que deixassem ladrar .esses _es- Ih ante perigo 'l E quem o fizer não ficará em con· . 
cnptotes porque ~s homens de bem ,não farião caso tinuo susto :de lhe ser attribuida qualquer sediÇão,"'~ 

·lllgum de. seus .lati~ os, e os ~povos ainda . menos. movida: talvez por causas muito alheias, e por q_uaes· 
Mas quando vemos hoinens, .que concitão camaras quer, açcidentesc'l o su.sto continuado é pena 1nsu-

.. e .povos, p~a deitar abaixo este systema e declarar portavet :· --: ·· · · 
o 'absolutismo, serem abs()lridos pela easa dàsup- .Portanto é.indispensavel' ·que se determine um. 
plicação, é preciso que tome!llOS esta e O~tras me- prazo certo; eu nãO quereria que elle Se estendesse a 

~ di~as energtcas, _ e que santifiquemos 0 systema. .mais de oito dias: antes escapem ao castigo -cem. 
Qua,n~o elle estiver natilraliSàdc) rio)iossó' solo, . eu culpados, do que soffra :~m .innocente. :Tenho· ex· 

• Jne~mo s.erei o primeiro a riscar. este . artigo ; deixa- pendido a minha opinião na materia. 
·rei_ quoe digão o que lhes pàr~r;·. porq11e .d.efender: · ·• Ten_dô ~ss~ f.àna~o,' i!Iiln-do_u t JlleSá a seguinte 
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« EHENDA 

(( Que o escripto, que produzir sedicão nos oito 
dias, tenha a pena de extermínio perpetuo, com 
perda de honras e empregos. _ _ 

« Que o escriptó trazendo ataque directo, mas 
não sedição, dez annos de extermínio, com perda 
de honras e empregos. 

« Que o escripto trazendo ataque indirecto, cinco 
annos de extermínio com perda de honras e em
pregos.-}. Lino Coutinho. )) 

Foi lida pelo Sr. secretario Maia, e sendo apoiada 
entrou em discussão, tendo a palavra. 

O Sa. SouzA FaANÇA :-Senhores, eu entendo 
que esta lei só é promulgada contra os abusos da li
b~rdade da imprensa, ~ que nã? é um codigo cri"'
mmal, em que se contem os dehctos delesa nação. 
Firme neste principio eu me pronuncio -contra a 
parte do paragrapho em que se falla de sedicão. Ou 
o escriptor é conspirador, ou não; se se· reputa 
cumplice ou instrumento da conspiração, não tem 

Jugar nesta lei, deve ser julgado pelo codigo geral 
como réo de alta traição. . · 

Uma conspiração compõe-se de muitos actos cri
minosos, é a reunião de muitas vontades para o 
mesmo fim. Uma vez que se reconhece que houve 
uma conspiracão, e que o escriptor, entrando nella, 
ser,•iu-se da sua penna para coadjuvai-a, nesse caso 
não deve ser considerado como simples escriptor, 
mas como um cumplice da sedicão. 

Portanto cu requeiro a suppréssão desta parte do 
paragrapho conforme, uma emenda que hei de apre
sentar. Eu. ~esc~bro mais nesta proposição alguma 
couza de 1DJUStJca. 

O escriptor qúe abusa da liberdade, mas sem 
animo de sublevar os povos, ha de ser condemnado 
a penas tão seYeras, só porque dentro em certo 
tempo apparcceu uma sedição nascida de causas 
muito alheias 'l Pois eu não posso enunciar as mi
nhas idéas com as mesmas expressões, de que 
usaria um conspirador, que trama uma sublevação 
geral nos povos "l Nesse caso eu não fiz mais do que 
enunciar os meus pensamentos, o meu escripto 
não foi certamente causa occasional da sedição, 
que foi produzida por motivos differentes : e como 
se me ha de impôr a pena de sedicioso 'l Em seme
lhante hypothese eu só deveria ser punido pelo 
abuso de escrever, mas não como traidor. _ 

Agora fallarei sobre a palavra- directos.
Sr. presidente, os ataques contra a fórma do go
verno sE<mpre se fazem por meio indirecto. Eu não 
sei o que seja peior do que o estylo de -atacar por 
meio de sarcasmos. . 

Eu vi que em Portugal appareceu uma vina-. 
gretra, na qual se atacou cruelissimamente ·-o sys
tema representativo, "' e se ridicularizarão por uma 
maneira infame os pais da patria; que estavão re
generando . a nacão. Se apparecer entre nós um 

· papel destes, não"deverá ser castigado asl'eramente 
o ·seu autor 'l E estes attaques não são mdirectos, 
não são. em estylo puramente figurado 'l Logo a 

- intenção do escriptor ó que deve ser punida, , quer 
elle attaque directa, querindirectamente. · . · . 

Uma vez quP. se conhece, que o seu fim é. desacre
ditar e derribar o systema pelos seus escriptos, deve 
ser igualmente punido. . · 
· ' Disse ·um illustre preopinante. que julgava mais 
sabia deixar toda a a,mplidão na. liberdade de _es-

-. crever, e allegou o exemplo de Inglaterra. Eu sou 
de voto contrario, e entendo que a liberdade da im-

prensa ~esta parte deve ser · coitrctada; _pois estt. t1 
persuad1do que semelhante franqueza vai expôr ás 
tempestades uma tenra planta, que á pl,luco acaba de 
nascer, e que tem de resistir a innumeraveis e {>D
derosissimos inimigos, que a não querem vêr vm-
gada. · ' · · .. · ·. -. 

Falla~e em Inglaterra ! .• : Depois que a arvore 
creou raiZes profundas não teme os furacões, zomba 
delles, e apenas se movem as folhas. Não sul!cede o 
~esmo a respeito desta a!"ore que se transplantou 
a pouco para o nosso pa1z. Se a não defendermos 
definhará, e talvez morrerá. 

Eis o que ha de acontecer se se deixar sem amparo 
exposta aos violentos e repetidos attaques dos seus 
furiosos inimigos, que são igualmente inimigos do 
genero humano. Portanto · approvo a ·emenda do 
Sr. Clemente Pereira a respeito da palavra-di
rectos - , e sobre o mais apresentarei já uma 
emenda. 
. ~endo. assim fallado, leu, .,_e passou ao SJ;:. secre-

tario Mata esta - · 
<(EMENDA 

<( ~upprima-se a u~tima_ parte don. 1° do art. 2°, 
que diZ-sendo o escnpto Julgado causal de sediri:to 
apparecida dentro de oito dias, etc.- O deputado, 
França. )>-Foi apoiada, e seguiu-se a fallar 

O SR. BAPTISTA PEREIRA :-Eu não convenho na 
di!fer.ença, que se pretende fazer de attaques directos 
e mduectos. A fazermos uma semelhante distinc
çãõ, devemos antes fechar a lei, e _não tratar mais 
de a discutir. Esta lei não veda, antes concede que 
todo e qualquer cidadão possa. discorrer e fazer as 
analyses, que bem lhe parecem sobre qualquer das 
fórmas do governo, _ inclusive aquelle que a nossa 
nação tem adaptado~ · 

Nenhum embaraço_ se põe áquelle; que pretender 
mostrar de boa fé os defeitos inherentés á natureza 
dest~ ~u _ daquelle systema, bem como nenhuma 
proh1J:nçao se faz de apresentar as boas qualidades 
proprms de cada uma das formas conhecidas de 
governo. 

O que a lei vai fazer é vedar o máo uso que se 
"possa fazer desta liberdade~ Portanto se nós formos 
a fazer esta . distincção de attaques directos e indi
rectos, não -haverá mais liberdade de facto. Então 
todos quantos escreverem, tJOdem ser accU:sados · 
qualquer proposição a mais mnocente será caraete~ 
rizada como um attaque indirecto ; qualquer re
flexão sobre utn ou outro artigo da coilstituicão será~ 
um'crime. Os factos convencem. ' • 

Qual é a razao porque não temos hoje um papel 
publico, tendo ao principio apparecido tantos; e 
alguns muit_o dignos da publicação 'l • Qual a razão, 
porque mu1tosdos que escreverão, forão perse
guidos ! Não será porque os seus escriptos forão 
invertidos; e as suas idéas contempladas como alta
que~ ao gover~o 'l Senhores, é necessario que o ci
dadao tenha hbP.rdade de fazer vêr as suas idéas 
aliás qualquer palavra produzirá um sentido sinistrJ 
e conforme a interesses privados. · · . 

Portanto será preciso não termos liberdade àlguma 
_lfe escr~ver, para admittirmos _tal-diff'erença. Foi este 
pretexto que deu a niaiSforte descarga contra a cJ?U
blicação de muitos bellos escriptos, que apparec1ão 
entre nós. · . ·-· · · · 

'Nunca convirei. c6mo já · disse, qlle se' possa 
attacar. ,, impunemente o_ systema monarchico~repre
sentativq. Se nós t~vessemós uma opinião nacion-al 
já formáda, como -- súccede em Inglaterra> eu seria 
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de voto, que cada um escrevesse, como lhe pare- dição no ~o de Janeiro. E' preciso pois marcar um 
cesse. Porém nós estamos muito em principio, ainda prazo mruor. , . 

· não temos u~a opinião estabelecida. A arv01;e ·· da li- _ lnsis~o. na opinião de . ser sufficiente a . pena de 
herdade apenas estâ plantada i ainda não appareceu extermm1o. ·. 
o seu · desenvolvimento ; é preciso arrancar :os ar- Deve-se conhecer ó coração do homem. O rancor 
bustos parasitos, que estão em torno della : e qual tem grande força, o desejo da vingimca póde e 
será o methodo 'l Castigar o homem. que quizer des- dura muito, não \!onvém pois habilitar uin máo ~s
truil-a. ;· ·. · criptor, para continuar a sevar o seu odio contra 

Um illustre ·deputado, ·mostrando a ditrerença a nossa patria, mandando-o para um paiz estranho, 
que ha de ordinario .entre um. escriptor, e um onde se offerecem todos os meios para proseguir 
homem atreito ao trabalho braçal, concluio que a no seu damnado intento. A absoluta liberdade, qu~ 
pena de servicos publicos . não devia ser applicada o expratriado encontra em outros paizes, para es-
áquelles, por ser desproporcionada~ crever segundo o seu fim. o animará a todos os 

Ora a lei da responsabilidade da imprensa não é excessos, e a avidez, com que se lê e acredita tudo~ 
feita, senão para homens de letras; e são estes qu~ v e~ de !óra, ainda que s~ja a maior inepcia,. 
homens os que devem melhor conhecer o que devem fara mats pengosos os seus escr1ptos, posto que es
á sociedade, em que vivem. Eu · sei que uma lei palhados em pequeno numero, tanto mais que, es-
penal só se póde ·estabelecer como um sacrificio in- quecido o mal, que causára, apparece a indulgencia, 
ôispensavel ã salvacão publica; ellà é sempre um e a compaixão pela sua sorte. Por tanto com'ém im
meio odioso em si, "e repugnante aos princípios ped_ir que elle escreva, e como se poderá conseguir 
generosos da humanidade; sei ta:mbem que e lia isso? Obrigando-o aos trabalhos publicos, onde as 
póde ter em vista a efficacia moral, · ou· a material: mortificações não lhe deixarãõ tempo de pensar e 

. quero dizer, que póde. ter por fim ou dar um ex- escrever contra a sua _patria. Além de que esses 
emplo, ou impedir a continuação · dos crimes. trabalhos podem ser accommodados ás forcas do 

Esta parte porém parece a mais util, e . por isso condemnado. Esta é a pratica das nações, e isto é o
disse que convenho, em que o réo incurso em seme- que nos dizem os sabios, que a este respeito têm peu
lhante genero de delicto seja eondemnado a ser- sado. 
viços publicos que é o mesmo que dizer~ que seja O · ?R. CLEM~NT~ PEREIR_A: -Eu insisto na _sup
impedido de continuar a escrever, e a atacar 0 sys- pressao do adJeCtlvo- duectos. - A espeCie de· 
tema recebido pela nação. ataque, e sua criminalidade dev:e ficar á descricão-

Sei que as penas devem guardar certa · proporção. dos juizes de facto. Se nós vaínos estabelecer o 
. e por essa caúsa é que eu me -declaro por esta juizo dos jurados, não é da natureza deste juizo a 
· especie de pena para semelhante _ delicto. Um qualifica cão do acto segundo a consciencia intima 

escriptpr é de ordinario · nm homem de· educação, dos julgá dores 't O que ha de melhor nesta forma de 
tem mais conhecimentos, que o geral do povo, e juizo é, que os julgadores declarão a sua intima
portanto deve prever os máos effeitos, que os seus convicção, sein serem obrigados a dar a razão, nem 
escriptos podem produzir: logo soffra uma peJ,!a lh:es ' ficar responsabilidade alguma, podem dar o: -
capaz de o fazer arrepender, e conter os outros com· seu voto com toda a liberdade. Demais eu não sei 
o exemplo. que escrupulo póde pezar no animo dos illustres 
. Para um crime de semelhante natureza não sei, membro~ da opposição. Os juizes de facto são de· 

que seja excessiva esta pena. Eu observo que as ordinario . inclinados ao favor, ·.e tanto, que mais 
penas, que se comminão contra os primeiros de~ facil e frequentemente será absolvido, do que con
lictos dirigidos, á dissol.u. rão da sociedade, são .as demnado qualquer escriptor accusado por abuso_ 

~ Nós já o temos observado nesta cidade. 
mais as peras ; ·se pois se limitarem as · penas nos Pelo que respeita ás penas, julgo necessario e in--
t:lelictos de primeira ordem, como . é este, não sei dispensavel, que sejão rigorosas, porque entendo 
que genero de castigo se ha de dar aos que conirriet- que 0 delicto, de que se trata, é um dos maiores 
~erem crimes levJls. ~ . - . . . contra a sociedade. E' · o primeiro e o mais temível. 

Passarei a oÜtro ponto. . Concord~ em q~e . se dQs _ attentados. Ora o systema, que a nação tem 
marque um prazo, dP:ntro do. qua~ seJa o ~s_cr1ptor adoptado, põde ser atacado por mais de um partido. 
respons~velpelo motlm! que_ se 1!-aJa de on~~ar do, 'Contra o systema monarchico constitucional se de
~e!l escnpto; e que s~ nao deixa~ Isto ao arb1tno dos clarão diversas facções, conhecemos uma, que pre
JUlzes; ~em d~termm~ lo~go mtervallo, para que tende o absolutismo, ao mesmo tempo que não deixa 
se lhe nao attr_i~_ua arbltranamente 11: causa. de toda de . haver . uma porção . de . democraticos, . é o que 
e qualquer sediQao, q.ne. se possa sus~Itar; vmdo por desgraçadamente observamos. Qualquer delles trará. 
este modo a suppr1mn-se toda ahberdade de es- a ·. desgraça ao Brazil, e nos tornará a todosinfe
crever.- . . . _ _ . . lizes. Ora emquanto dura a dissenção, o unico meio-

Mas o prazo) que marca o projecto, não é bas- de, acautelar os males, que nos póde trazer qua.J,quer _ 
tante. Dentro de oito dias não.se publicão7 nem se destes partidos, é pôr uma barreira forte contra os. 
espalbão os escriptos; e emquanto sthnão espa- ataques de· um e _ot.tro. ,Ambos valer-se-hão da li-. 
lharem, não podem produzir o seu etreito" · Por iSSO herdade de escrever, .logo é preciso, estabelecer 
eu quizetàque o termo fo~se de ~ous mezes. ~ão .é penas severas para pre!e!lir, e corri~ir os alaiJues, 
só na cô_ r te que se . espalhao o_ s • 1_mpres_ sos, po·d. em. por este. _lado_ •. O . extermm1o e. um_ me1o_ a_ pr_ op_ n _ado. 

~~~!~;!r~~~~~~~fi~.P,~~a i~so ~~"~re~iso . · ~empo ~u~~~ . c;Ó~'o~l~:~oK~~~mp~~ ~~ ~~~~~P~~o S:~ 
.- Um escrip~o póde s~r publicad~ no Maranhão, ou minha emenda~ _qu~ n? ~so; de s·~ segwr sediçã~ 
no Pará, e Vlf produzir o seu e.ffelto no Rio Grande causada pelo escr1pto seJa . o réo pun1do com a. pena 
do Sui.:o lugar da publicação não induz a . neces~i- de , morte. Digo queno 1°. caso é apropriada a pena
dade de produzir alli o seu effeito, Póde finalmente do extermínio, porque éaunica, que eu considero 
ser o escripto impresso em Londres, e causa.::, a se:- capaz de pôr em segurança asociedade. Se() .réo é 

18 
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condemnado á pr1zao, ou a obras publicas, póde 
dalli mesmo concitar os do seu partido que nunca 
perderá a esperança de o salvar. n 

1\luitô embora se diga que fóra do imperio elle 
escreverá ainda com maior facilidade e fará os males, 
que puder. Póde ser, mas esses esct·iptos chegaráõ 
aqnimuito tarde, e ponco effeito poller:íõ produzir. 
Quando um partido está combinado e prompto a 
manifestar-se. um só papel póde causar a explosão, 
mas isto não acontece quando o escriptor está 
longe; e não póde ter influencia alguma. Todos os 
dias aparecem papeis publicando defeitos parti
culares, ás vezes verdadeiros, que comtudo nenhum 
effeito produzem na opinião publica. Quando nos 
paragraphos seguintes passarmos a tratar dos ata
ques a particulares e a empr~gados publicas, eu de 
boa vontade votarei que se não admitta crimina.li
dade senão nas arguições directas, e muito directas. 
porque de semelhantes abusos não ha grande pe
rigo para a sociedade em geral, porém o caso em 
que ora nos achamos é muito singular; o systema 
ainda não está bem estabelecido, póde soffrer con
vulsões. E' pois mister toda a austeridade. 

Quanto a dizer-se que sendo o syst.ema monar
chico constitucional unanimemente reconhecido 
pelo melhor, não póde ser abalado, respondo, que 
nem toda a gente está convencida desta verdade, 
principalmente aqnclla, que só attende ao seu in
teresse particular, o espera lucrar com a mudança. 
Demais a machina constitucional ainda não está 
montada, e por isso não póde trabalhar de sorte, 
que a maioria da nação sinta effectivamente, e co
nheça os seus bons _resultados. Por tanto póde 
soffrer quebra. Torno a dizer, o systemaactual póde 
ser atacado por mais de um partido, e qualquer 
delles . faria a perdicão do im perio inteiro, se con-. 
seguisse o seu fim. Éu espero que tal não aconteça, 
porque uma decidida maioria está -pela forma ju
rada, . posto que seja innegavel a existencia dessas 
facções dentro do Brazil. 

O SR. DuARTE SILVA :-Fallareisenhores, em uma 
especie, de que ainda não ouvi tratar. Os e<>tran
geiros gozão entre nós de certas garantias, guarda
se-lhes a sua propriedade, podem fallar, escrever, 
etc. Supponhamos que um ·estrangeiro . por seu 
mo tu -proprio, ou por que ·foi para tal fim enviado 
de proposito, escreve contra o nosso systema e o 
ataca; Nesse caso a lei o favorece, e . anima ·por 
meio da pena de extermínio, porque dirá_:_ se eu 
fôr condemnado, vou para o meu paiz são e salvo. 
- Eu accrescentarei que talvez vá receber o premio 
da sua missão. E' pois necessario acautelar este in
conveniente. • Desejaria por tanto que o illustre autor 
do projecto fosse o proprio que propozesse as penas 
.applicaveis a semelhantes escriptores. -

O sit: CRuz FERREIRA : - Sr. presidente, eu d~ 
fendo_ a declaração, que faz a lei com a palavra
directos. -Esta não é só aminha opinião, é a 'opi,. 
nião de um grande homem. S~não determinarmos 

- expressamente es-ta climsula, -~·-daremos motivo a 
muitas e aggravantes injustiças. Nem todos os 
juizes de facto são hoptens instruidos, ·p6de acon
tecér que t.al seja o seu escrupulo, que condemnem 
só por illações .remotas, e porintelligencias força
damente deduzidas de palavras muitas vezes inno.;. 
cen tes. _ Por conseqnencia, senhores, é necessario 
conservar na lei aqu~lla condicã<r~ directós.-

· Por .ellase fecha âporta aniuitas ·áccusações calt1m
niosas, e a muitil.s injustiças. l Continuou -a faTiar, 
mais não 'foi entendidó pelo tachigrapho ). · 

O SR~ LINO CoUTINHO :-Pro pugna-se, Sr. pre
sidente, _pela declaração dos ataques directos; e diz• 
se que do contrario ficão os escríplos sujeitos a di• 
versas, e arbitrarias interpretações, .e o.que muitas 
vezes se escreve sem animo de offender ·o systema. 
póde passar · perante os juizes como um ataque. e 
por consequencia comó um crime. O que pretende 
em summa o illustre preo11inante é que se deixe 
ampla liberdade de escrever. Eu responderei, que o 
que até agora temos observado entre nós é que tem 
deixado escrever aquelles autore~ de periodic()s, . 
que defendião osystemamonarchico representativo, 
e falia vão as verdades necessarias para a sustentação 
deste systema. O que temos visto é que estes es~ 
criptores têm sido perseguidose exterminados como 
perturbadores da ordem, ao . mesmo tempo que 
a,quelles, que claramente advogavão o despotismo 
erão .protegidos o _animados, mandando-se muitas 
vezes imprimir os seus infames escriptos á. custa do 
dinheiro da nação, e remetten!lo-se grande copia 
delles aos presidentes das províncias, para os espa· 
lharem pelo povo. .· ~ 

Daqui veio que muita gente até ao dia da instal
lação da assem)lléa duvidou que ella se installasse, 
e os bons escr1ptores emudecerão, porque erão ta
xados de anarchistas, e pertubadoresdaordem, como 
se a ordem fosse o;iniperio do terror e do absolutismo. 
Eu vi, Sr. presidente, em um periodico, que me 
parece era o Dim·io Fluminense, esédpto ·isté)-:
que os cães vinhãó a traz da caqella convidadas pelo 
cheiro.- Os cães erão os deputados, e a .cadellà a 
represeatação nacional! Este con$ii1uou a escrever 
sempre no mesn10 sentido, e . os outros forão perse
guidos, exterminados, eobrigados.-aemti.decer, por 
serem perturbadores da . ordem 1 Portanto ,estalei 
nãó coarcta aliberdade comosuppõe oillust'r.e depu
tado, coare ta os abusos, éoarcta os meios de attentar 
contra a ordem, -qué a tánto custo, ecom tantos sa
crificios adaptarão e sustentão ·os braiileiros, dá li
berdade aos bons escriptores, e impede à furia dos 
mãos. Se porém .não_ supprimirmos a palavra'-
directos-:- fica aberta . a mesma porta P!lra a: per
segt.ição dos bons escriptores, edesculpa para os 
máos. Não convém pôr entravesaosjuizes de facto, 
elles julgaráõ em • sua consciencia se houve o_u não 
ataque ao systema, e se neste atàque ha'cl'imina-:-
lidade. - - · , · · · · · _· · · ' -· 

Ouvi dizer que se devião estabelecer penas ada• 
ptada:s aos estrangeiros, · que escreverem cuntra o 
systema. __ Sr. presidente, que é um ~strangeito'l E' 
um hospede ~ E que faço eu a uin hospede, que não 
quer estar pelos costumes da minha casa '!·Digo-lhe, 
ponha-se no -meio da rua. Porém se os domesticas. 
não · executão a minha vontade; que lhes faço'! Cas- · 
tigo-os, porque não os hei de pôr fora. Um cidadão; 
que obra contra o systema nacional, é muito mais 
responsavel, do que um estrangeiro, que pretende 
perturbar .a .ordem: estabelecida entre·nós. Portanto 
o cidadão seja castigado com o rigor da lei, e o. es,., 
trangeiro ; seja postofóra. E' permittido expulsar o 
estrangeiro, .que nos .vem perturbar, mas deve ser: 
expulso com todas as formalidades; Dê,-s~lhe tempo 
para ~e preparar; mas nunca deverá·SE!r agarrado e; 
maltratado a: arbítrio das autoridades: . , :, :. ·, . 

O SR~ ALMEIDA E AL'BUQUÊRQUE :·,.;.;,_ Se o nos_so 
systema -estivesse , consolidado, .. • eu diria'' que era 
de~necessaria o· senfelhante cautella, , poique estou 
certo que a liberdadeampla:deescreveré o rnelho~ 
méio de destruir opiniões errolieas,,·e fazer ' tri.;.
umpbar a ·· verdade. ·Porém , conheço o estado, em 
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que nos achamos por· ora, e a necessidade de to;;' \ Quantô á differença, que se fez entre estrangeiros; 
marmos medidas contra os ataques dos .inimigos da e nacionaes, . eu não a admitto. Esta .lei trata só da 
constituição. . . . - ~iber~a~e. _que te~ os. cidadãos, de escrever e 

E' verdade que opiniões 'erroneas' podem prÓduzir liDJ?rliDJ.r. o e~trangeiro não é nella CO!Dprehendido, 
males consideraveis, . mas é necessal,"io considerar as_sim .como n~o póde ser compre~endtdo em_ outras 
que muitaS. vezes essas opiniões nascem de erro.~~ lets. Nós. l~gtsl~mos pa~a ?~ nac10naes, e _nao. para 
enLendiniento, não. da vontade,. e P91" con. sequcnCia os estra~geuos,. a constlt!!lçao é nossa, .na?~ e dos_ 
não são realmente criminosas .. Muitas. vezes para e~tr~ngeuos. Estes . regulao-se pelos·, ~rlDCl plOS. do 
cheaarmos ao canhecimento da verdade passamos drreito ~asgentes. Se algum estrangeiro abusar da , 
pel~ estado 'do erro. E' pois mister o maior cuidado concessao, que s.e lhe faz, de escrever enLr~ nó~, 
para discernir o crime e a inl!ocencia. Comtudo as faça-se 0 que dtsse um h_onrado membro · seJa 
nossas circumsta~ciasractu.ae.s P.OS o~rigão a estas ~nçado f?ra da noss~ sociedade, como um máo 
cautellas e a não conceder 1lltm1tada franqueza de osped~, mca~a~_!le Vlver. comnosco. , _ 
f 11 · ' · · · • · 'ul - d' 1 · te A mmha optmao é pms, que se suppnmao as 
a !ir e escre!er, e por.Isso J. ~o 1ll. tspensave. es ..; palavr!ls- seja julgado causa~,, etc.--e que se não 

artigo da _lei, a qual de ma~elra nenhuma vat c~ faça d1fferença de pena. A le1 hmita a faculdade de 
arctar a ~tberd~de de escre er,ll ':erdade, mas te escrever,, e prohibe os ataques feitos ao systema 
por fim 1mpedtr os e~ros, ~rmmpalmente ~squ! recebido, porque pódem causar damno, . mas este 
nascem de ~m!l ~etermmada vontad~ de d'3rnbar damno não póde entrar em calculo : o que nos deve 
nossa constitUIÇé!.O, e as suas gara!ltlas. Por outra regular. é a prohibicão da lei, e não o effeito do 
parte dev~mos _confessar, <lue os maiOres males! <Ide ataque. Até . me parêce que, a hypothese da 2a parte 
prov~II!- _a soctedade pela tmpensa, nascem ~ais a deste numero jamais se poderá verificar; porque o 
p~ohtblçao, do que dos. abus~s della. Por Isso e~ escriptor que trata de dispôr os animos para uma 
n_ao se1 o que. tenha stdo peiOr ?ara a causa n~ sedição proxima, não a publicará, nem atacará 
Ciona!, se a licença, que se deu aos que at!'-<:a~ao directamente a fórma do governo, que tenta 
pel~ Imprensa ao '!osso systema, se ~ pro!nbiçao~ ~er~ibar: us!lrá · de outros. meios, e cooperará 
que de facto se põz aq~elles, que s~ anm:~avao a d~ md1rectameme para· conseguir o fim, que se propõe. 
fendel-o. Que tem felt«? esses escnpto:e~ favoreci- Isto é o que me parece e occorre sobre o que tenho 
dos e fautores do despot1smo ? Consegu1rao por ven- ouvido ' 
tura. apag~r ~ . fogo da libe_:r~ad.e. nos corações. dos · . . 
braz1leuos? Nao, o que fi,zeraofm confirmal':'o amda O SR. VERGUEIRO ·:-Pouco poderei a~crcscentar 
mais, e mostrar a. impoten:cia de seus infames es- ao que se tem expend~do. O art1go enunCia os abu~os 
criptos. Pelo contrario a prohibição imposta aos da rmpre~sa contra riOs ao systema da nossa socie
que escrevião a favor. da constituição, causou males, da_ de, e dlz-:-escnptos · de qualquer natureza que 
e males consideraveis, pois livresosinimigos da seJa:-Eu qutzera que s~ declarasse a natureza do 
censura, com que erão denunciados á opinião pu- escnpto, se ba de ser Impre~so ou auth_ograp~o. 
blica, pelos ataques que diariame.qte lhe dirigião, Os !Dales, que póde fazer um Impresso, sao mUito 
poderáõ conseguir que . eua.· fosse verdadeiramente maiOres, do que os· quo produz um authographo. 
nominal e nulla · · Creio que a intenção do autor do projecto é fallar 
Deve~os pois· attênder não tanto a evitar ~s dos _impressos, e não dos ma11uscriptos, mas isto é 

t · - f · t 1 · preciso declarar-se. . • 
a aques, que se queuao aze.r ao sys mna pe a rm- Tem-se proposto_ uma emenda para supprimir-se 
pr~nsa, como a manter. a liberdade, por um es- a palavra-directos . ...;...Supprimida ella, entendo que 
Crlpto~ comprado vara mfamar .0 systema, appa- acabada está a liberdade da imprensa. Se nós 
recer~o dez, que_ hvremen~e . tomem . a s~a d~fez~. autorizarmos . a imposição desta, . pe1:1a por qualquer 
Com 1sto p~rém n~o quero d1zer que se deixe mte1:- ataque, quer :directo, , quer indirecto, abriremos 
rament~ livre a 1mprensa, por9:u~ ~em é P.0r:or~_ porta· franca a todas as interpretacões, que se queirão 
convemente, nem a nossa c.~ns~l tutçao o perm1tte, dar ás palavras, ainda as máis innocentes do 
quero só mostrar • a necess1da,de de ,ser~os pru- escriptor, não haverá impresso, que não possa ser 
d~n~es, par<~;~ qu~ as pen11s, que nesta ~~~ s~ com-: taxado de criminoso o Portanto 'Voto pelo artigo tal 
~mao, re. ca1a.o ta~ sómente sobre o verdade. uo de- qual nesta parte. Não se tem. ão tanto os escrip.tores 
lmquente,? á medtdado mal: ~ue c_ommetter. contra o systema; Quando a liberdade é igual para 

Quanto a _pena de extorm1mo, d1go que ella me todos, todos os escriptores gozão d'ella : , embora 
parece a ma1s adaptada. . - , . · •· ·. .· ·. . appareçãõ expressões contrarias ao sy5tel!la, não 

O escriptor, que se tem pronunciado contra o- faltará quémasrefute: a verdade se apura, e afinal se 
nosso systema de governo, é indigno de viver entre manifesta, e triumpha. Nunca pois é· perigosa a 
nós. Porém não me parece admissivel a distinccão consequencia. Uma vez que todos pódem escrever, 
que se quer fazer, · quando o escripto é sediciôso~. e a liberd11.de é de facto geral para todos, ba de 
Semelhante qualificação é muito diffi.éultosa. na infa1livelmente·vencer a razão> justiça, e a verdade~ 
pratica, e o que nós devemos•ter·ém vi~ta é evitar o O mal apparece, quando só ha liberdade _Para uns. 
mal, que póde resD.ltar do acto criminoso punindo o escriptores, e não para os outros. Então e que. se 
crime, e não o atreito ·do mesmo · crime. O que póde . persuadir um erro ao. publico, que não ~~ 
disparou uma arma com • intenção de matar, é tão outros escriptores de . opinião . contraria. Porém. 
criminoso .matando, como deixando_ de conseguir qúando a liberdade de escrever e igual. não ha esse. 
o seu intento. O escriptor·que·promove com seus perigo. 'As revoluções nascem sempre d()s abusos dá 
escriptos a sublevaÇão do_s povos contra• a: fórina de administração, não da liberdade de. escrever. Sejão 
governo recebida, é tão ·çriminoso conseguindo o quaes forem as ·instituições, uma .vez qu~:se .não 
seu intento, como tendo -perdido· o seu trabalho. abusa do poder, não .ha. nação, que se.r.evolte •. Os 
Portanto o máo escripto .sempre é· um. mal; e o seu escriptos . são sempre .posteriores ãs .verdadeiras 
autor deverá ser c_astigado ·conforme · o • gráo do causas das·· revoluÇÕes e· as causas das revoluções 
reato. ·· , são os erros·· do governo, não são:os.escriptos, que. 
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apparecem. Por todas estas razões quererei, que· se 
conserve a palavra-directos-. pois aliás seria por 
extremo limitada a liberdade de escrever. 

Quanto aos estrangeiro!;, por . mais que se tenha 
fallado, nada se tem concluído. Opinou-se que se 
pozessem fóra, como máos hospedes. Mas ficará 
impune o que com os seus escriptos vier attentar 
contra o nosso governo ? Eu não acho isto muito 
conforme aos nossos principias. Embora se tomem 
quaesqner medidas moderadas; para iohabilitar o 
estrangeiro a commetter entre nós outro mal, mas a 
respeito deste, de que tratamos, é indispensavel que 
sofira uma pena, porque elle é obrigado a guardar 
as leis do paiz, que o recebe no seu gremio. Ora 
estabelecendo-se pena contra o cidadão, e não contra 
o estrangeiro, póde este impunemente e a seu salvo 
atacar o nosso systema. Supponhamos que vinha 
um estrangeiro perturbar com os seus escriptos a 
nossa paz interna, e era lançado fóra : o que 
succederá é que atraz delle virá outro e outro, para 
escrever no mesmo sentido e para o mesmo fim. 
Assim haveria uma serie destes escriptores, e esta
riamos sempre a lançai-os fóra. Demais deve-se ter 
em consideracão, que os nossos inimigos não dei
xarião de se aproveitar desta facilidade para mandar 
ou convidar estrangeiros a semelhante fim. Digo'pois 
que a pena estabelecida évkiosa tanto porque só pód~ 
recahir como pena sobre os nacionaes, como porque 
não priva o réo de continuar a escrever como bem 
ponderou um honrado orador. E' certo que de fóra do 
imperio não haveria tantafacilidadede fazer circular 
entre nós escriplos, mas nem por isso se diga que é 
impossível e aquelle, que tentar propagar as suas 
opiniões, póde muilo bem achar mil meios de os fazer 
introduzir impunemente no nosso paiz. 

Eu guizera além disto que se determinassem 
gráos de pena, assim como são difierentes os gráos 
da culpa. Costuma-se estabelecer tres gráos de penas, 
assim como se marcão tres de culpa . .lsto desejára eú 
que se especificasse aqui. Já houve quem se lembrasse 
desta especie, e ofierecesse uma emenda para 
determinar difierentes prazos para o extermínio. Eu 
me conformaria com esta opinião, se admittisse este 
genero de pena : màs ~u não approvo esta . pena 
pelos inconvenientes, que já notei : e a que julgo 
mais propria é a de prizão. Tenho para . mim que 
no caso, de que se trata, deve o r~o ser castigado. 
na sua liberdade. Acho tambem muito sabia a 
pena de multa pecuniaria, porque muitos ha, que só 
escrevem por dinheiro, ou sendo assalariados para 
esse fim, ou espalhando opiniões novas e e:xtraor
dinarias, que sempre são lidas com . avidez pelo 
publico, que por isso compra o jornal. Estes devem 
ser castigados na bolça. Prizão ou multas, eis os 
dous generos de castigo, ,qJ.le eu applicaria em 
di fie rentes gráos, conforme fossem os grãos . da 
culpa. Aos jurados compete avaliar o gráo dodelicto 
e pela condemnação impõe a pena correspondente o 
juiz de direito. Isto é o que me parece conforme á 
razão. 

se não determinão grãos de pena. Querem que os 
jurados tenhão a liberdade de declarar-este escripto 
ataca o systema indirectamente-mas não lhes 
facultão os meios de declarar ao mesmo c tempo qual 
é o gráo de criminalidade, em que considerão 
incurso o autor do escripto l Isto é uma manifesta 
contradiccão. Então deve-se deixar aosjuradosamplo 
poderde álteror -a pena ;porque o escriptorcondem
nado por ataque indirecto não deve sotfrer a 
mesma pena, que se impõe ao que atacar directa
mente. Eu creio que isto não tem replica. 

A respeito de estrangeiros, é claro que o projecto 
é ommisso neste ponto. O estrangeiro póde ser 
comprado para escrever contra nós: e ha de se lhe 
dizer, que se vá embora. porque nós o não podemos 
castigar l Pô l-o fóra do nosso paiz ·é castigo ? Um 
brazileiro, que commetter um delicto destes, ha de 
ser castigado com uma pena, que equivale á capital, 
ha de ser exterminado, ou condemnado aos trabalhos 
publicas, como querem, e o estrangP.iro ha de ficar 
impune pelo mesmo gráo de culpa, para ir dizer aos 
seus concidadãos, que o nosso paiz é lugar proprio 
para se commet.terem crimes l l Isto é o caso mais 
ex~raordinario. ~ão, sen)l~res, sejão castigados, _e 
seJa o seu castigo a pnzao por annos determi
nados. 

Um illustre membro, respondendo ás razões com 
que mo!'trei a barbaridade da pena de trabalhos 
publicas, e a sua impropriedade, para ser applicada 
aos homens de letras, disse que o litterato, por isso que 
tem mais intelligencia, deve prevPnir-se e fugir do 
crime. O meu argumento, Sr. presidente, é este: o 
crime é ou não grave, é ou não da primeira ordem. 
Se é grave, se é da primeira ordem imponha-se 
embora a pena de morte claramente, mas não se 
applique uma pena affrontosa, cruel, e mais barbara, 
que a morte, porque mata lenta e cruelmente. Por 
outra não se applique a pena de morte disfarçada
mente, como pretende o honrado membro. Eu 
sustento que condemnar um homem de educacão 
fina aos rudes trabalhos de obras publicas, é uina 
verdadeira condemnação . á morte ; porque ou elle 
ha de morrer pelas fadigas, desgostos, e pelo 
tratamento inbumano, que ordinariamente recebem 
esses desgraçados réos condemnados, ou ha de por 
suas mãos procurar a morte, como fim necessario 
aos seus soffrimentos. Isto · é o que eu disse, e 
sustento. Sei que nos outros paizcs ha trabalhos 
proprios para todas as classes de cidadãos condem
nados ·; nós porém não os temos : e como se h a· de 
condemnar um homem de letras aos trabalhos do 
dique, dos arsenaes, das fortalezas '1 Jsto é matai-o 
infallivelmente, e por um modo barbaro. Ossenhores 
( apontando para os Srs. Lino Coutinho e Ferreira 
França; que conhe.cem melhor, . do que eu, a 
natureza physica e moral do homem, dirão, se ·por 
este meio &e póde conservar a vida de um homem 
dado ás letras. 

Disserão que erão necessariaspenas fortes, porque 

O Sn. VAscoNCELLos:-Eu continuo a oppor-me á 
suppressão da palavra-directos.-Já se mostrou 
que sem esta palavra acabava-se a liberdade da 
imprensa. Qualquer idéa póde em semelhante caso 
ser · considerada · como um ataque indire'!to ·á 
monarchia representativa, e JlOr tal motivo coo
demnado um escriptor muitas vezes innocentissimo. 
Admira, Sr. presidente, que pretendão os fautores 
da suppressão desta palavra dar aos jurados todo o 

. arbítrio de classificar o crime, ao mesmo tempo que 

o nosso systema não está arraigado. O mesmo disse 
eu, mas nem por isso se segue que as penas sejão 
crueis ebarbaras, e inteiramente desproporcionadas. 
Portanto voto pelo artigo tal, qual está, quanto á 
palavra · directos ; . quanto _porém á pena . de obras 
publicas, voto contra. Tal .. pena . por . maneira 
nenhuma. Tambem . desejava que: se declarasse a 
natureza do escripto. Se eu não julgasse melhor 
não ofierecer ·emenda alguma, eu mandaria. uma. 
para que o escripto .· de • uma folha de papel fosse 
qualificado mais criminoso, do que um tratado 
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extenso, porque um tratado; que ataca o syste~a, 
que seguimos, não produz os males, que_ mmtas 
vezes causa um papel avulso, que facilmente 
convida á leitura. 

pecial para o estrangeiro, se assim se julga pre. 
ciso. Segundo a minha mente, não é necessaria, 
mas tambem não a reprovarei. 

Então o Sr. secretario Maia declarou terem vindo 
á mesa e leu as seguintes 

EMENDAS 
<< Proponho que em lugar das palavras-civis ou 

militares--no art. 2° se diga"--empregos de qualquer 
natureza.-Pedreira. » 
· « No 1° § do art. 2° em vez da expressão-ou 
militares- diga-se -militares, écclesiasticos, ou 
politicos.-Odorico Alendes. » 

O Sa. CusTolno DIAs :-Que muito é que se obste 
áquelles que pretenderem fallar contra o systema 
monarchico-constitucioual ! Eu não · terei duvida 
em tolerar o homem, que de boa fé procura atacar 
uma ou outra imperfeicão deste systema. Nunca o 
julgarei culpado : porém procurar desacredital-o só 
com o fim de amotinar os povos !. . . • (Continuou, 
mas não foi ouvido pelo tachigrapho.) 

Cessou emflm a discussão, por se julgar suffi
ciente, e o Sr. presidente, pondo a materia á vota
ção, dividio-a da maneira seguinte: Offereceu o 
principio do artigo, o qual foi approvado com a 
emenda additiva do Sr. Vergueiro, accrescentando 
á palavra -escripto-o adjectivo-impresso. 

« A' palavra- escripto -accrescente-se -im
presso. 

« A pena seja . prizão de 3 a 9 annos, e de um a 
tres contos_ de reis.-Vergueiro. » 

Todas forão apoiadas. e entrarão em 'discussão, 
pedindo logo a palavra, 

O Sa. DuARTE SILVA :-Não quero mostrar pelo 
meu silencio, que fui convencido. Emquanto se me 
não provar, qne o estrangeiro não tem o direito de 
communicar entre nós por escripto e pela imprensa 
os seus pensamentos, não _ estou convencido. Logo 
que póde escrever, acho que é muito estranho, que 
venha um estrangeiro introduzir-se no Brazil, para 
escrever o que quizer, e que se vá rindo de nós, 
emquanto o nacional está soffrendo na cadeia, ou 
em uma fortaleza, ou é expatriado . pela mesma 
especie de crime. E não se póde duvidar que 
qualquer destas classes de castigo, é um genero de 
morte. Não estou · pois convencido das razões 
contrarias, e levantei-me só para que se me não 
suppozesse ceder a ellas. 

O SR. ALMEIDA. E ALBUQUERQUE:- Neste proje
cto de lei trata-se de acautelar os males, que podem 
provir· á sociedade da circulação de impressos in
cendiarias e perturbadores da paz publica e parti~ 
cular. . Neste artigo previnem-se os males mais 
graves. 

Eis aqui o que diz o artigo: (Leu o artigo.) Logo 
pouco importa a declaração da natureza do escripto 
e ainda menos o saber-se quem seja o escriptor, se 
é nacional, se estrangeiro. Ninguem nega o crime 
ao estrangeiro; mas a minha opinião é que o meio 
mais proprio de corrigir os males da imprensa não 
é o enfurecer-se contx:a a pessoa do escriptor, qtier 
seja nacional, quer estrangeiro. Isto já. eu demons
trei muito concludentemente~ Disse e sustento que 
seja embora punido omâo escriptor; mas porque 
maneira 'l Pór aquella, pela qual elle fica inhabi
litado dé continuar a escrever no nosso . paiz: seja 
expulso. · · · · ·· . · 

Torno a dizer, para fundamentar o meu voto, que 
eÍl estou intimamente ·persuadido, que as opiniões 
erroneas só podem e devem ser destruídas por outras 
opiniõe·s, fundadas na verdade e deduzidas por 
uma luminosa demonstração. · Este é· o . verdadeiro 
e efficaz reniedio a semelliante mal. Quando se es
crever contra ~ - nosso systema, o melhor expediente 
é·. escrever tambem a favor e mostrar os erros do 
escripto opposlo. Como porém não sejulgapor ora 
bastante este meio e seja · prêciso ··lancar • mãô de 
outro coercivo, eu julgo que o melhor é inbabi
litar. o escriptor . para -continuar a : escrever-entre 
nós; e por isso quer elle seja .nacional, ·quer estran
geirl),- acho que deve ser expulso da .nação. Todavia 
não me opponbo a que se estabeleça uma pena es-

Propoz o n. }o até as palavras-seu chefe- e pas
sou tal qual. 

Propoz a }a parte do paragrapho seguinte até a 
palavra -militares.-Foi approvado com a emenda 
do Sr. Vergueiro, nestes termos :-A pena seja de 
prisão de 3 a 9 annos e de 1 a 3 contos de réis.-

A 2a parte, que principia das palaras -sendo o 
escripto- até ao fim, foi supprimida, segundo a 
emenda do Sr. Souza França. 

Todas as mais emendas forão rejeitadas. 
Passou-se á 2a parte da ordem do dia, que era: 

leitura de pareceres e indicações, e logo o Sr. se
cretario Maia, leu, por ter vindo á me~a. a se
guinte 

<< INDICAÇÃO 
<< Proponho que se não discutão epigraphes de 

Lilulos, capítulos e secções, senão quando forem 
apresentadas as leis pela commissão dn redaccão.
Vasconcellos.»-Ficou para segunda leitura, • 

Produzio o mesmo senhor os seguintes 
OFFICIOS 

" lllm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de 
V. Ex., da data de hontem, sobre a necessidade de 
supprir-se por algum correio a falta do que sel'Via 
na camara dos deputados, em quanto durar . o seu 
impedimento, participo á V. Ex., que já se orde
nou que fosse substituir o impossibilitado, um dos 
que servem esta secretaria de· estado. _ · 

,, Deus, guarde· áY. Ex. Paço, em 5 de Julho de 
1826. -'José Felicianno Fernandes Pinheit·o.
Sr. José Ricardoda Costa Aguiar de Andrada.>>-
Ficou a cam~ra inteirada. .. ' 

'' lllm. e Exm .. Sr.-Tendo S. M. o Imperador 
mandado proceder á consulta inclusa, sobre o re
querimento de D. Anna Angela de Lomba, a qual 
pretende a parte do . monte-pio, que percebia sua 
irmã D.·Francisca Candida de Lomba; e dependendo 
este negocio de interpretação de lei, ha o mesmo 
augusto senhor por bem, que eu remetta á V. Ex., 
a mencionada consulta, para ser presente á camara 
dos deputados e proseguir-se. nos termos marcados 
pela constituicão. . .. · 

«Deus guarde ã V. Ex. Paço, ern 5 de Julho de 
1826 . .....:.Visconde de Paranaguá.;_Sr. José IUcardo 
da _Cosia Aguiar de Andrada. »-Foi dirigido ás 
commissões de fazenda .e de marinha e guerra. 
. Leu igualmente o seguinte . . . . . - . 

«PARECER 
« A commissãc)' de fazenda: ·examinando o proje

cto de lei ·apresentado pel~ Sr. deputado Ignacio. 
19 



Câmara dos Deputados- Impresso em 02/01/2015 16:44- Página 21 de 22 

74 SESSlO EU 6 DE JULHO DE 1826. 

Pinto de Almeida c Castro, para se abolirem as 
pensões que pagão ·alguns engenhos na província 
de Pernambuco e que tiverão origem no tempo dos 
donatarios; entende que não póde emittir o s•~u pa
recer sobre este · assumpto, sem . se pedir,em . ao go
verno instrucções a respeito, principalmente sobre 
a origem desta exacção, para bem se eonhecer a 
justiça della. 

« Paco da camara dos deputados, 4 de Julho de 
1826 • ....:1. G. Ledo.-M.J. de Sottza F1·ança.-José 
de Rezende Costa.-JJiarcos Antonio Drício.-João 
Draulio JJJ-uniz.-Nicolas Iferrera.-J. O. Baptista 
Pereira.» 

Posto este parecer em discussão, pedio a palavra 
e disse 

O Slt. AMtEIDA E CASTRO: -Sou eu quem propoz 
este projecto, afim de obstar ao grande vexame que 
soffrem os fl\zendeiros da minha província, em se 
cobrarem esfes impostos sem um titulo legal. Além 
de ser esta contribuição incompatível com as insti
tuições que hoje nos regem, accresce outro mal 
não menos aggravante. Não se sabe já hoje ao certo 
quaes são esses engenhos que devem pagar o im
posto, nem que numero de arrobas de assucar se 
hão de pagar. O to_tal desta contribuição pouco 
avulta e só tem servido de causar desordens e de
mandas. e locupletar os arrematantes. 

Os meus constituintes pois me recommendarão 
muito este negocio e por isso eu imploro a auenção 
da camara ao projecto que oiTereci. Já tinhão pas
sado 18 ou 20 <Jnnos sem se exigirem taes contri
buições: eis q~e de repente surge um arrematante 
querendo obrigar por ellas. 

Eu desejára pois que se recommendasse ao go
·verno, que fizesse sobreestar nesta cobrança. até que 
a assembléa decidisse, á vista das informações que 
espera. 

O SR. Souz.\ FRANÇA :-0 illustre deputado pro
paz este projecto de lei. (Leu o projecto.) A com
missão tendo de dar o seu parecer e nãQ possuindo 
as noções exactas, sobre a origem de taes direitos, 
assentou, que nada se deve innovar por ora ácerca 
deste assumpto. Eu creio que a commissão pensou 
bem em não emittir parecer algum. 

Achão-se estabelecidos certos impostos em uma 
província, pedem os povos ser alliviados delle: logo 
o que primeiro se deve saber é, qual é a lei que os 
esta~eleceu, a sua ímportancia, o gravame que 
causao, etc., etc. Vindo informacões satisfactorias 
póde-se então: ·com todo o conheêimeilto de . causa 
dar um parecer definitivo sobre a materia. ' 

Como ningu~m mai~ se offerecesse a fallar, foi o 
parecer posto a votaçao e approvado. 

Continuando-se na ma teria da ordein, leu o mes
mo ~r. secretario, os seguintes 

<C PARECERES 

Primeiro 

mar, com exclusão de lavreiros destituídos· de forças 
que se têm igualmente aprovisionado de licença 
para irem alli minerar; é · de parecer, que sendo, 
como é da attribuição do governo; fazer aproveitar 
as minas do imperio, dividindo-as e concedendo-as 
em datas aos emprehendedores das suas lavras; e 
estando, como está, marcado no art. 6° do alvará 
com força de lei, de 13 do Maio de 1803, o modo 
de fazer a divisão de taes . datas, graduadas as pre
ferencias entre os diversos impetrantes dellas; 
e finalmente, estando como estão, os supplícantes 
aprovisionados de licença para aproveitarem as mi
nas, que houverem na sua mencionada fa2.enda de 
criar; segundo o contexto de uma portaria da se
cretaria de estado dos negocios do imperio de 7 de 
:Março de 1823; nada ha neste àssumpto, que de
penda de medida legislativa; e qué por isso cumpre 
reenviar ao g•Jverno o deferimento da peticão dos 
supplicantes, pela repartição dos negocios ·da fa
zenda, a cuja attribuição pertence o mesmo assum
pto na conformidade do decreto de 8 de Julho de 
1801 e não pela repartição do · imperio, por onde 
illegalmente tem corrido até agora. 

cc Paco da camara dos deputados, em 30 de Junho 
d~ 1826.-José Bernardino Baptista Pereira.-Joa
qU.im Gonçalves Ledo.-Afarcos Antonio Brício.
Nicolas .Herrera.-João Braulio Afuniz.-José de 
Rezende Costa.-/ os é Ribeiro Soares da Rocha.
José Cardoso Pereira de llfello.-Antonio Ferreira 
Ft·ança. » 

Posto este parecer em discussão, como se pedisse 
o atliamento, o Sr. presidente o declarou adiado por 
tres·dias; • 

Segundo 

« A commissão de guerra vendo o officio do mi
nistro e secretario de estado dos negocios da guerra 
de 20 de Junho ultimo, · que veio · cobrindo duas con
sultas do supremo conselho militar, a primeira 
datada de 7 de Junho do anuo proximo passado, 
sobre as representações do commandante das armas 
da província da Parabyba do Norte, com datas de 4 
de Junho de 1824 e 1° de Abril de 1825, a respeito 
dos réos · militares daquella província, cujas . sen
tenças de conselho de guerra regimental soffrião 
demora na sua confirmacão; e a segunda datada de 
24 de Abril do anno corrente, sobre o requerimento 
dos officiaes das ordenanças da cidade de S. ·Paulo, 
que supplicarão concessão dos mesmos privilegias 
de que gozão os cidadãos do Rio de Janeiro~ . . 

cc E' de parecer, emquanto áprimeira consulta, 
que estando para . entrar em discussão o projecto 
sobre os conselhos de guerra dos militares,- .deve a 
lei que se fizer, servir de regra para aquella e ou~ 
tras províncias do imperio. 

« E pelo que toca á segunda, enten~e que, não 
obstante serem conformes ás leis actuálmente . em 
vigor_as reflexões geraes e judiciosas as indicações 
espee1aes do supremo coiiselho sobre os distinct1vos 

As commissões de fazenda e de minas e bosques, e privilegias de que hão de gozar os officiaes infe
e~ami!lando o _ r_equerim_ento de Rodrigo José de ri ores dos terço~ das ordenanças; cumpre eomtudo, 
F1gue1redo Moreira e ma1s co-herdeiros do iallecido que, este negoc10 fique reservado para quando · se 
consP.lheiro Manoel Moreira de Figueiredo, em que tratar do regulamento daquelles corpos,- :que.fazem 
pedem sejã_o com preferen?ia empossados dP. duas parte da força armada deste imperio. · 
datas de mmas de ouro extsten tes ?-OS lugares cha- •== <c · Paço da camara dos deputados, 6 de Julho. de 
mados-Bos~oror.a e. P!lsso daJu~anna,- n~ s~a !182?.-F:rancisco das Chagas Santos.-Raymundo 
fazenda de criar. ~enommada S~ Joao, na provmc1a · Jose da Cunha . Mattos.-Antonio Fra11cisco · •de 
de S. Pedro ~o R10-Grand~ do : Sul, para as lavra-I Paula e Hollanda Cavalcanti de Albuquerque.·».;... 
rem por meto de companlh~. que pretendem for- Foi approvado sem opposição. ··· ·· · · ·· · ' , 



Câmara dos Deputados -Impresso em 02/01/2015 16:44- Página 22 de 22 

SESSÃO EM., 6 DE JULHO DE· 1826 75 
Terceiro 

« A commissão de commercio, .agricultura, in
dustria . e artes, antes de ínterpôr o seu parecer 
.sobre o officio do presidente da província do . Espí
rito-Santo, em que perguóta ao ministro do . im
perio, se a portaria de 13 de Março de 1822, ex
pedida pela mesma secretaria ao sobredito governo, 
mandando conceder ao longo da estrada que se 
abrio para Minas, um quarto de legua de terra por 
sesmaria, obrigando-se os sesmeiros aos reparos 
precisos para conservação da mesma estrada, se 
acha suspensa pela imperial resolução de 7 de Ou
tubro de 1823; precisa que se obtenhão do governo 
aquella portaria e esta resolução; propõe que se lhe 
faça este pedido. 

'' Paço da camara dos deputados, 3 de Julho de 
1826.-José Clemente Pereira.-Pires Ferreira.
José Bernardino Baptista Pereira de Almeida.)>
Foi igualmente approvado. 

Quarto 

« A commissão da redac~o · do Diario vi o o re
querimento do tachygrapho Pedro Affonso de Car
valho, que allegando a necessidade de . ter seguros 
os seus vencimentos, pede á camara, haja por bem 
resolver, que o supplicante vença a ajuda de custo, 
que se lhe concedeu, alé que passe. e seja sanccio
nada a lei, que marque definitivamente os ordena
dos, visto que na sessão de 26 de Maio se tomou 
uma semelhante resolucão a respeito dos officiaes 
da secretaria. • 

,, A com missão entende que a providencia· reque
rida é desnecessaria,. porque já foi dada na sessão 
de 20 de l'tlaio, e observa, qne foi identica a decisão 
a respeito dos officiaes da secretaria, que o supplí
cante traz para exemplo, como ·é para vêr-se nas 
actas das sessões de 20 e 26 do dito mez; por isso é 
de parecer, que o supplicante dflve esperar a lei, 
que não tardará a entrar em discussão, visto que já 
foi apresentada. 

cc Paço da camara dos deputados, 5 de Julho de 
l826.,;_Candido José de AraujQ Vianna·-Jllanoel 
Odorico Mendu.-Januario da Cunha :Barbosa. » 

A requerimento de alguns Srs. ·deputados ficou 
este parecer adiado por tres dias. 

~into 

c< A com missão de commercio, agricultura, in
dustria e artes,:antes de interpôr o seu parecer· so
bre a consulta da junta do commercio, agricultura, 
fabricas e navegação, sobre o officio do presidente 
da província de· Goyaz, tendente . aos meios de -se 
melfiorar o estado decadente desta: província ; pre
cisa que se peça ao governo pela secretaria de estado. 
dos -negocios ao imperio, que remetta a esta camara 
as memorias e planos do desembargador Joaquim 
Theotonio Segurado, de que faz menção a carta re
gia de 5 de Setembro de 1811: e propõe que assim 
se delibere. o . . . 

« Paço da camara dos deputados, 3 de Julho de 
1826.-José Clemente • Pereira.-Pires Ferreira.
] o sé Bernarâino. ·Baptista · Pereira • . »-Ãpprovado 
sem impugnação. 

Se:r:to 

a A commis~o · de commercio, agricultura, in
dustria e artes; examinando :o officio junto, ,que o 
presidente da· provincia do·. Espirito Santo dirigi o 

ao ministro. do imperio, perguntando; se-lhe é· per
mittido ·conceder sesmarias, por lhe não ser dada 
esta.'faculdade no decreto de 1 '1 de Setembro de 1824 ; 
é .de Darecer, quea decisão deste negocio deve ficar 
adiada até que· se faça o regimento dos presidentes 
d_as províncias, e a lei, que deve regular as sesma
rias. 

« Paço da camara dos deputados, 3 de ·Julho de 
1826. Com .as • mesmas.;;assignaturas supra. >> 

Foi do mesmo modo approvado. 
Teve então 2a leitura o projectó de lei do Sr. Ge

tulio apresentado na sessão • de 22 de Junho, iseno. 
tando do serviço miljtar os camaradas de viagem de 
terra e navegação·interior do Brazil, e sendo jul
gado objecto de deliberação, foi dirigido á com
missão de guerra e marinha. 

Leu finalmente o Sr. secretario l\Jaia este 

«PARECER 

<< A commissão de legislacão, e· de justica civil, 
e criminal examinou a representação do conselho do 
governo da província de S. Paulo, que por inter:.. 
medio do seu presidente veio á secretaria de estado 
dos negocios da justiça, sobre o requerimento dos 
tabelliães da cidade de S. Paulo, pedindo, se desan
nexé dos officios de tabelliães, o de escrivão do 
crime, pelas attendivels razões, que allegão. 

· « O conselho do governo, ouvida a junta da fa
zenda, convém na necessidade da requerida sepa
ração; e tendo sido sobre este objecto con~nltado 
o desembargo do paço, este com audiencia do 
desembargador procurador da imperial corôa,· fa
zenda, e soberania nacional, consultou, que devia 
reservar-se para a assembléa geral, porque talvez 
se désse regulamento, em que seja comprehendido, 
e tendo o governo conformado-se com o parecer, o 
enviou á esta camara. · 

<< A commissão é ·de parecer, que não só· na ci
dade de S. Paulo,mas em todas as do'imperio os 
officios de escrivães do crime devem ser sev.arados 
dos officios. de. escrivães do judicial e tabeliães das 
notas, para melhor expediente desses diversos ra
mos da· administração da justiça; mas esta. provi
dencia deve ;ser dad.a em regulamento,. geral dos 
diversos officios de· justica; e quanto á pratica ainda 
observada. na cidade .de· S. Paulq,, de .. serem estes 
officios arrematados pelajunta da'fazenda, .como se 
collige do .. requerimento dos ditos ·tabeliães,. e res
posta da junta da fazenda, a . commissão a julga 
contraria a .. boa administração da.jugtiça,por deve
rem nos officios dellas ser providas pessoas idoneas, 
e de . probidade sem _que paguem. eousa alguma; 
sobre o que já existe nesta camara um projecto de 
lei. 

<< Paco da camarà dos deputados; 3 de Jtilho•de 
1826.-=José da Cruz Ferreira . .....;.Antonio ::Auguslo 
da Silva.-Antonio da Silva.Telles. >> 

Posto este. parecer em discussão, deu a. hora de· 
seJechar_a sessão, e por isso o declarou o Sr~. p:re~k 
dente adiado. · r. ':'.i' ; 

O mesmo . senhor marcou para ordem do dia ,se.
guinte: 1° continuação da. discussão-do projec'o de 
Ieiêsobre a liberdade dajmprensa: 2o .. eleiÇão~ da 
mesa, pal'a o mez '· $guinte : 3o, discussão sobre .os 
pareceres adiados ãcerca do requerimento . de. An
tonio Vaz .de Carvalho, e do. projecto,para1isencão 
dos direitos. do~. livros: , 4° ilnalmente>rhaveôdo 
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tempo, a 1 a discussão do projecto de lei para arre
matação de uma parte dos direitos da · alfandega. 
Levantou-se a sessão ás 3 horas e um quarto.
José llicardo da Costa Aguiar de Andrada, secreta
rio.-Francisco Gomes de Ca·mpos o redigio. 

Sessão em '7 de .Jnlbo de ~828 

VICE-PRESIDENCIA. DO SR· PIZARRO 

Reunidos os Srs . . deputados, fez-se ás lO horas 
a chamada. e se acharão presentes 63, faltando 
com participação de causa os Srs. Vergueiro, Borja 
Pereira, Miranda Ribeiro, May, Nobrega, Castro 
Vianna e Loho. 

O Sr. vice-prosideute declarou aberta a sessão, e 
foi lida pelo Sr. secretario l\laia a acta da antece
denle, que se approvou. 

Não havendo expediente entrou-se na ordem do 
dia, a continuação da discussão do projecto de lei 
sobre os abusos da liberdade de imprensa, e sendo 
a ella offerecido o n. 2 do 2° artigo, cujo theor é o 
seguinte: 

<< 2.0 Injurias contra a pessoa do imperante, sa
grada .e inviolavel pela lei: contra a de sua au
gusta esposa, e a do herdeiro presumptivo do im
perio. 

<c Os responsaveis incorrem na pena de perdimento 
perpetuo de todas as honras e empregos civis ou 
militares, e no de todos os direitos politicos. Na 
reincidencia, incorrem no extermínio perpetuo para 
fóra do imperio. » 

Vierão imruediatamente á mesa as seguintes 
« EMENDAS 

J)o Sr. Maia:-<< Proponho~ suppressão das pa-
lavras - Sagrada. e inviolavel pela l,ei.- » . 

Do Sr~=Odorico: .- cc Os respoO:saveis incorrem 
na pena de perdimento perpetuo de seus empregos e 
honras, e de todos os direitos politicos~ Na reinci
dencia incorrem na pena de prisão por tres annos. » 

Sendo apoiadas, pediu a palavra, e pela fórma se
guinte disse: 

O Sa. BAPTiSTA. PEREtRA:- Sr. presidente, diz o 
numero em discussão. · (Leo-o.) Com atreito, um dos 
casos, em que o cidadão abusa mais do direito da 
liberdade de imprensa é sem duvida quando dirige 
injurias contra a pessoa do soberano; e é certo, 
Sr. presidente, que as injurias contra os emprega
dos são tanto maiores, quanto ás pessoas, a quem se 
dirigem, gozão de mais representacão; mas é tam;. 
bem certo que a pessoa do imperante se acha em 
uma esphera tão elevada que quasi parece estar 
fóra da comprehensão destes crimes. Eu acho muito 
bem que todas as vezes que o cidadão abusando do 
direito, que lhe compete, menoscabar a pessoa sa
grada do chefe da nação, ou lhe não guardar o de
vido decoro, semelhantes abusos devem de ser punidos 
com o rigor da lei ; mas por uma pena proporcio
nada '~~:os seus _eft'eitos, e que eu entendo deve ser a 
mesma. que se' venceu para os casos do 1° numero 
deste artigo. Ora, eu quizera além disto. Sr; presi
dente que se · comprehendesse neste numero não só 
as injurias .~ontra a pessoa do imperador, sua au
gusta: esposa, e do herdeiro do imperio, mas ainda 
contra toda a:·. família imperial; quizera tambem 
quê se tivesse em consideração os chefes das na
cões estrangeiras; porque atacando-os .se compro
mettem allla~ças e a boa ordem publica. Nós temos 

na França uma igual consideração, pela qual o 
nosso encarregado de negocios põde reclamar em 
semelhantes casos; portanto o contrario seria além 
da justiça, faltar á delicadeza. Emquanto ãs penas 
eu convenho que se mudem na de prisão, mesmo 
porque isto já se venceu em o n. 1.° Finalmente 
conformo-me tambem com a emenda do Sr. Maia, 
ou que se supprimão as palavras- sagrada e in
violavel-; porque isto é cousa muito sabida, e 
que está na constituicão, não é necessario repetil-o 
aqui. • 

O Sa. LEno:- Sr. presidente, eu não apoiei a 
emenda do Sr. Maia, porque é tão sómente sobre a 
redacção, e esta lei tem de voltar necessariamente 
para ser redigida de novo; quanto â reflexão, de 
que faltamos para com as nações estrangeiras com 
aquella delicadeza, que é necessaria, não é assim; 
porque os ministros existentes nas côrtes, quando 
vêm que seus soberanos são atacados yedem provi
dencias ao governo respectivo; e isto e o que justa
mente succedeu em Inglaterra, quando um redactor 
portuguez nos quiz atacar. Portanto aquella for
mula não tem aqui lugar. Emquanto ás penas que 
se hão de admittir, eu me conformo em que seja a 
de prisão ; porque assim iremos de accordo com o 
que hontem se venceu. 

Veio entretanto ã mesa mandada pelo Sr. Ba
ptista Pereira, a seguinte 

c< BlliENDA. 

<<Tnjlirias contra a pessoa do imperador, sua 
augusta esposa, e princi~ herdeiro. Injurias con
tra a mais familia imperial, e chefes das potencias 
estrangeiras alliadas. »-Foi apoiada. _ 

O Sa. SouZA FRANÇA:- Sr. presidente, ·â vista do 
que hontem se venceu nesta camara, e por identi
dade de razâo, entendo que convém supprimir a 
doutrina deste numero em discussão. Nós não es
tamos fazendo um ~9digll criminal, mas sim uma 
lei correctiva dos abusos da liberdade de imprensa. 
A illjuria contra a pessoa do soberano commettida 
por qualquer subdito é um crime, a que se hão de 
estabelecer penas proporcionaes no codigo geral; 
a differença do meio, de que se serve o injuriante 
constitue gráo de criminalidade, e não . importa 
motivo algum para ser tratado em lei particular. 
Ora a imprensa na hypothese de publicar injurias 
contra a pessoa do soberano, não passa de mero 
instrurpento das mesmas · injurias, e · esse instru
mento- póde sim ter-se em conta pa:ra a imposição 
de maior ou menor pena ao· delinquente, mas não 
vejo eu que importe razão para o crime ser tratado 
aqui . fóra do codigó geral, onde se hão guardar as 
devidas proporcões entre todos os delictos e as penas 
correspondentes. Eu tenho para mim · que uma bi 
moderadôra · do exercício de publicar cada um as 
suas idéas pelo meio da imprensa não deve ultra
passar em seus preceitos o objecto da sua san'Ccão, 
que é designar os limites até onde seja permitti3a a 
liberdade da mesma imprensa. Quando o cidadão 
se desliga, e sabe fóra destes limites, convertendo a 
liberdade em licenca, cumpre ser punido segundo o 
demerito de sua ãcção, e se esta vem a ser já um 
crime, segundo as imputacões do codigo criminal, 
por este cumpre ser julgadÕ: guardada na imposi~ 
ção da . pena a justa proporção de maior ou menor 
gravidade do delicto, que · resulta· do instrumento, 
de ·que para elle se serviu: firme nestes princípios 
quereria que fosse breve e concisa a mesma lei, 
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deixando para o codigo o que -lhe é proprio; e con- ' tiradas de ?ilenandro e Philemon, senf que alguem 
centrando- se em marcas as raias den tro das quaes os censure. 
se entende a justa liberdade de escrever, e publicar Em tempos mais adiantados appurccem já novos 
qualquer pela imprensa os seus escriplos. Mandarei genios . Lucrecio escreve seu livro, que dedica a 
portanto á mesa uma emenda . seu amigo i\Iennenio, a belleza de seus versos, que 

O Sn. 0DORICO:- Sr. presidente , mesmo pelo é_geralmeute applaudida, é, tudo, a que se dá atten
que hontem se venceu é que eu julgo que não póde çao, e apezar de_ sua. ma doutnna, nem o llvro , 
ter lugar a suppressão deste numero : hontem se nem · o _autor forao J ama~s persegurdos : tal era a 
determinou uma pen<~ para os que atacarem o sys- P,ersuaçao, em que estavao os romanos de que na 
tema abraçado pela nação ; se deixarmos agora isto liberdade de pensar e de escrever reJlousa a hber
para o codigo póde a pena nelle estabelecida não dad e pubhca. Mas poder-se-ha descobnr alguma utl
ser em conformidade com o vencido. Eu acho que hd~de em mJunar a pessoa do 1mperante? Alguma 
este numero deve passar com a emenda , que propuz; rauw honesta poderá dar-se, que faça desculpavel um 
a pena de extermínio é uso, e não tem proporção tal ?csatmo? _Em todos os pa1z_es,onde a l!berdadc 
com o que está decid ido. da Imprensa e co~hec;da, a lllJuna escnJ?La contra 

Vindo então á mesa a emenda do Sr. Sóuza Franca, u~I SJmples Cidadao_, ~ ~speramente pun ida: como 
foi r da th 0 e · t . · nao ser a a que é d1ng1da contra o chefe da socre-

1 no 8 r s gum e· dada? Eu considero este crime como um dos ma is 
" EMENDA graves pelo que toca ao abuso da imprensa: qual-

quer ataque feito ainda mesmo contra o systema 
« Supprima-se o numero segundo do art. 2 .0 >>- do governo póde ser repellido pela mesma via da 

Havendo sido proposta, não foi apoiada. imprensa : as opiniões podem-se des truir com ou-
O Sn. ALMEIDA ALBUQUEl\QUE: - Eu penso mui tras opiniões em contrario; mas a injuria dirigida 

di!Ierentemente dos illustres dep utados, que ·tem contra o imperante póde ser rebatida com outra in 
fallado sobre a ma teria. Emquanto a mim o publicar juria? E' preciso pois a severidade das penas : um 
injurias contra o imperanw é um dos maiores cri - crime todo filho da penersidade não pódc deiHr de 
mes, que se póde commetter no abuso da liberdade ter uma pena proporcional. Esta é a minha opinião . 
de imprensa: eu o reputo maior que aquelle, de O SR. BAPTISTA PEREIRA:- Sr. presidente, eu 
que trata o§ 1.0 disse que se devia attender neste artigo ás injurias 

Os ataques contra qualquer systema de governo qu e se possão publicar co n tra os princi pes das na
podem provir muitas vezes de boas intenções de ções estrangeiras, e ainda es tou nesta opinião. Eu 
quem escreve, de maior ou menor som ma dos co - sei que em toda a par te, quando se faz uma inju ria 
nhecimentos, que elle tem, dos princípios que elle a qualquer estrangeiro , o embaixador ou o encarre
considcra como os mais solidos e verdadeiros, e gado da sua nação reclama e exige uma sat isfilçào 
mais capazes de fazer a felicidade dos l:omens_; n~o desta injuria, mas como nós tratamos das penas e 
acontece ass1m nos escnptos que atacao e lllJUl'Jao estas não es tão marcadas nem se marcão para se
a pessoa do imperante; a raiva e a maldade são os melhante caso neste artigo eu quizera que ellas se 
unicos incentivos que se podem descobrir em quem j declarassem, não torno a dizer para dar o di r eito 
os espalha . Eu bem vejo que espalhar idéas, que da reclamação que já existe, mas para fixai-o ou para 
vão de- encontro a um systema, que se tem ado p- · que n ão possa o estrangeiro r eclamar fóra delle , e 
tado, póde ser de muito perigo, e é por isso que lambem para determinar a punição que aliás fi ca 
nós devemos oppor-nos fortemente a tudo aq uillo, arbitraria. 
que po~sa enfraquecer o nosso systema; mas, nisto O SR. FERREJRA FRANÇA :-(('llada se pôde colligir 
m esmo e mister d1scermmento e prudencJa : e pre- do que alcancou o tachigrapho). 
ciso desviar de nós o mal, sem todavia mostrarmo- : , . 
nos oppostos ao justo desenvolvimento dos conhe· Como, porem, mandasse a. mesa a seguinte 
cimentos humanos. Nós vivemos no sec ulo das 
luzes, no seculo da lifierdade: não devemos ser 
meuos liberaes que outros povos incomparavelmente 
menos adiantados quo nós em civilisação e conhe
cimentos, e quo aliá s tanto respeitarão a liberdade 
de pensar e de commnnicar os pensamentos: fallo 
dos romanos· antes do seculo, em que principiou a 
sua litteratura. Entregues todos elles unicamente 
ao gosto da guerra, sem outros conhecimentos po
líticos, nem religiosos mais, que o conhecimento 
da lei das doze ta boas, e as instrucções que rece
bião dos seus sacerdotes, dos augures e dos fia
mines , nem por isso elles se mostrarão jámais ini
migos da liberdade de pensar. Nós lemos na h isto ria 
o empenho, com que Diogenes e os seus dous com
panheiros procurarão introduzir naquelles povos 
inteiramente guerreiros um systema tota lmente novo 
para elles, sem que disso se lhes fizesse um crime, 
e Catão, que ao principio se tinha indignado contra 
a nova philosophia, é o mesmo que depois se en
trega todo ·a ella, e r ende as maiores homenagens 
aos tres athenienses . 

Quasi por esses mesmos tempos apparecem Nevio 
e Plauto, apresentando nos theatros as suas scenas 

« EMENDA 

« Que fique a pena á discripção dos jurados. » 
« Sendo lida· e antes de apoiada disse: 
O Sn . LEDO: - A emenda que se propõe faz er o 

Sr. Ferreira França não tem lugar ; os jurados nito 
são juizes de direito, são juizes de facto ; demais, 
Deus reserva outros r.astigos para as culpas, e nós 
não es tamos a tratar da eternidade, tratamos do pre
sente, por isso ... 

O Sn. Onmuco :-Sr. presidente, é preciso ver 
antes se se apoia a emenda . 

Propondq-a o Sr. vice-presidente, n ão foi apoiada. 
O Sn. SouzA FRANÇA:- Já que a minha emenda 

não foi admittida, seguirei a emenda -do Sr. Maia, 
qu e em tal caso me parece mais razoavel,e diz (Lw). 
Quando se trata da inviolabilidade constitucional do 
imperante n'outro sentido se falia, que não neste em 
que todos são inviolaveis, porque a respeito de 
todos veda a lei que se lhes digão injurias : é por 
esta conn exã o de idéas que eu me pronuncio pela 
dita emenda. Agora passarei a combater um dis
curso que ouvi, no qual se pretende perverter a 

20 
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devida proporção de penas irrogadas contra os 
excessos da palavra commettidos pela imprensa . 
Por mais tratos que dê ao meu entendimento não 
posso na verdade concluir o como esses excessos, 
atacando a pessoa do imperante, sejão de maior im
putaçilo do que atacando o systema politico-consti
tucional, pelo qual o mesmo imperante é o supremo 
chefe da nação, e pelo qual impera sobre ella, e 
por isso não posso convir em maior gráo de pena 
contra aquelle delicto do que contra este. 

O SR. ALMEIDA ALBUQUERQUE :-Sr. presidente, 
as penas não se decretão segundo os resultados dos 
delictos : eu jú trouxe hontem por exempl'J o caso 
do assassino, que disparou uma arma e ferio, mas 
que nào matou pretendendo matar: a pena que 
a lei tom decretado é a mesma que se elle effecti
vamente tivesse feito a morte. 

Um escriptor póde escrever verdades da primeira 
intuição e dahi resultar grande damno á sociedade; 
ou pelo contrario escrever e publicar absurdos e pa
radoxos que sejão bem recebidos e acreditados com 
proveito geral; mas não é pelos resultados dos S0tls 
escriptos que havemos de fazer a lei : o limitar a 
liberJade de pensar e de communicar o que se pensa 
é mais ditncultoso do que parece; nenhuma regra 
certa se p6de determinar ; e por isso nós não po
demos dizer com justiça qne aquillo que algumas 
vezes nos parece uma offensa ao nosso sys\ema seja 
realmente um ataque que se nos queira fazer. Não 
acontece assim na injuria escripla contra o impe
rante; ella não póde equivocar-se com outra al
guma causa: a má Yontade alli apparece ; e ne
nhum outro fim se póde considerar senão o de 
desacreditar o chefe da nação para com esta, e isto 
não é menos que fazer a desordem na sociedade. 

Eis-aqui a razão porque eu olho para este crime 
como um dos mais graves, e por isso sustento t[Ue 
a pena deve tambem sor maior e proporcional á 
natureza do delicto . 

O SR. SouZA FRANÇA: -Eu nunca disse que as 
injurias contra o imperante não devião ter uma 
pena maior; o que eu disse foi que se devia guardar 
proporção e reservar a ma teria para o co digo penal ; 
é necessario não confundir as idéas que eu emitto; 
por tal modo que me venhão a ter em conta de 
demagogo. 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: -0 illustre de
putado dá satisfações ; eu ni\o argui o illu!"tre depu
tado, fnllei em geral sobre a materia conforme o 
meu parecer. 

O SR . CLE~IENTE PEREIRA:- Sr. presidente, eu 
nada queria dizer sobre esta matBria; entretanto, 
como se não tem dado toda attenção á pena que 
deve haver neste caso e a pena que está marcada 
não póde ter lugar, pois 8 necessario que vamos 
~oherentes com o que se estabeleceu no 1 o numero; 
eu direi que emquanto a mim o crime de injuriar 
á pessoa do imperante está na mesma razão dos 
ataques feitos ao systema; pois quem atacar o im
perante ataca o mesmo systema; o fim de uma tal 
injuria não póde ser outro senão de fazer perder ao 
monarcha. a consideração e a boa opinião, o que 
mesmo va1 oi.fender o systema de quem é chefe ; 
por c.onsequencia, entendo eu que a injuria sendo 
igual ou tendo os mesmos effeitos que 11. commi
nada no n. 1 o a pena deve ser toda a mesma ; e para 
isso mando esta emenda. 

Veio a emenda e era concebida nos te rmos se
guintes : 

<C EMENDA 

" Proponho que a pena dos abusos da liberdade 
de imprensa nos casos do n. 2• seja a mesma que se 
arbitrou nos casos do n. 1. o » 

Foi lida e apoiada. E como ninguem mais fallasse, 
julgou-se a materia sufficieutemente discutida. 

Propoz o Sr. vice-presidente se a 1• parte do n. 2° 
-Injurias contra a pessoa do imperante, sagrada'e 
inviolavel pela lei-: contra a de sua augusta esposa 
e a do herdeiro presumptivo do imperio -passava 
tal qual se acha redigida.-Venceu-se que não. 

Propoz se passava a emenda do Sr. Maia suppres
siva das palavras -sagrada e inviolavel pela lei; 
venceu-se que sim, por não ser necessaria aqui esta 
declaração expressa na constituição. 

Propoz a 1• parte da emenda do Sr. Baptista Pe
reira-Injurias contra a pessoa do imperador, sua 
augusta esposa e principe herdeiro- foi approvada, 
e bem assim o principio da segunda parte --Injurias 
coutra a mais família imperial-; não passou, 
porém, o resto da emenda. 

Propoz mais o Sr. vice-presidente a 2• parte do 
n . 2° -Os responsaveis incorrem, etc.-; não pas
sou tal qual se acha redigida. 

Neste acto, pedindo a palavra, disse 
O SR. L1No CounNHO: -Antes db se votar sobre 

as penas eu queria mandar uma emenda a esta parte 
do artigo; que agora mesmo me occorreu. 

Notando-se, porém, que não podia ser admittida 
a emenda por estar cerrada a discussão, resolveu a 
camara que novamente se abrisse para este effeito 
oómente. 

Veio, em consequencia, a emenda nos seguintes 
termos: 

(( EMENDA 

" Que a pena contra as injurias feitas ao resto da 
família imperial seja pela metade da que fôr imposta 
ás injurias feitas ao imperador, sua mulher e her
deiro da corôa. >> 

Foi apoiada e como mandasse immediatamente o 
Sr. Marques de Sampaio a seguinte 

« PROPOSTA 

" Proponho que volte a lei ao autor e que unido 
este á commissão de leis regulamentares, propo
nhão um systema de penas, visto que está alterado 
o do projectõ. » 

Foi esta immediatamente approvada, resolvendo
se que voltasse á commissão o n. 2• para na parte 
relativa ás penas, á vista das emendas offerecidas 
com audiencia do autor, o reformar Pm harmonia 
com o vencido na l' parte : ficando consequente
mento de novo aberta a discussão a tal respeito. 

O Sr. Costa Aguiar, tendo recebido as seguintes 
declarações de votos, leu-as em seguida. 

" Declaramos que na presente sessão votámos 
contra a suppressão das palavras-:-sagrada e invio
lavel pela lei.- Albuquerque.- Bricio.- Cunha 
Mattos.- Marques de Sampaio. » 

«Declaro que votei contra a suppressão das pa
lavras-sagrada e inviolavel pela lei.-Camara dos 
deputados, 7 de Julho de 1826.-Queiroz Car7 
nira. » 

" Declaramos que na sessão de hoje 7 de Julho 
votámos contra a suppres!"ão das palavras -sagrada 
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- · I I d 2o · t da lei· ·em· d;.,cu·ssa-o sobre mint'str"s de estado. ·. O. imperador é inviolavel. e e 1nV10 ave - o -ar • .., _ " 
os abUsos da liberdade de imprensa.-Jafl:lmno da sagrado pelos abusos do··poder, assim co~~ o é o 
Cunha Barbosa.- Pedro Antonio Per~ira Pinto do corpo legislativo, que não tem responsabilidade, 
Lago~-José Thomaz Nabuco deArau;o., sal:va .a responsabilidade moral, ninguemlhetomará 

2 d t 2o f · contas . pelo . que diz, e pelo que obra~ 
« Declaro que o meu voto· ao n. 

0 0 ar · · OI, · Por consequencia, Sr. presidente, essas duas pa-
que não se sup_primissem as. palavras-;-sagrada -~ lavras erão escusadas, e desnecessarias ; mas como 
inviolavel.- Ptnto de AlmeHla.-Jose de Souza os honrados deputados mandarão declarações dos 
111 ello. » seus . votos, inculcando que não querião . que se .ti-

Por occasião destas declarações .suscitou-se um rasscm . estas . palavras, fique tambem sabendo . o 
vivo debate,' dizendo . povo brazileiro que nesta casa nunca se tratou de 

O SR. LiNO CouTINHO :-Por causa da ordem. tirar ao imperador a inviolabilidade, e que se não 
Ninguem disse que a ~essoa do im~e!ador nãoera emittirão outras idéas senão estas,que tenho apre-
inviolavel e sagrada; dts~e'-se que ja ISto estava D:a sentado. · 
constituição, e que por tsso era escusado repetir 0 SR. ODORICO:- Sr. presidente, não nos pode-
na lei da liberdade de imprensa. • mos oppôr a que se fação as declarações, qu~ pre-

0 SR. LEDO: -Que é isto Sr. presidente? A que tendem os Srs. deputados. Creio que o caso nao era 
fim se dirigem taes declarações? Em que póde pe- para se fazer tanta bulha, porquanto -é livre a cada 
rigar o puritanismo dos Srs. deputados que as pre- um mandar á mesa o seu voto. Nos Diarios vêm as 
tendem fazer? Ein que augmentào ellas os quilates discussões, o povo verá que nunca aqui se apresen
da sua orthodoxia '! . Eu. sou o autor do projecto, eu tou uma só palavra contra o principio da mviola
fui o que nelle _escrevi _as palavras_-sagrada e ip- bilidade do soberano. 
viola vel pela le1-; _a mnguem ma1s do gue_a mtm Portanto eu acho que se devem admittir as decia-
competia essa especte de protesto que md1recta- rações. 
mente se envolve em uma declaração de voto i to- 0 Sa. CLEMENTE PEREIRA: -Eu convenho que 
davia eu cedi á forca das razões que me conven- se admittão as ,declarações dA vo~os,_que alguns 
cerão que ellas erão ·ociosas ~es~a- lei, . porque jã illustres deputados acabão de envtar a mesa, mas 
estavão '<º_nsagradas na consti_tutçao, porque n~o tambem quero que se declare o roeu e da maioria 
era preciso dar a razão da le1, e porque cu~pna da camara. A declaracão de voto enviada ã mesa 
destacar de uma lei tudo o que nella fosse oc1oso. suppÕe que foi objecto ~de vot;;tçã? a seguinte ques-

E peraunto, Sr. presidente, a suppressão destas tão. A pessoa do imperador é mv1olavel e sagr~da? 
palavras cnesta lei tor~a o irnperad~r !fi~nos s~grado Mas tal votacão não houve, nem esta qul';;tao se 
e inviolavel do que e pela constttmçao_? Não. A suscitou, logo· a declaração de voto não tem lu-
exist.encia dellas torna-o mais sagrado e 1mpeccavel gar. . _ _ 
do que elle é pela lei fundament~l do imperio? o .negocio passou assim ; estando. em d1scuss~o o 
Não. Logo, para que a accumu~aç~o de uma clau~ art. 2o do projecto sobre abusos da ltberd~de de Im
sula que nada augmenta nem dxmmue '1 E porque prensa que diz ataques contra a pessoa d~ l!Dperador 
tão grande arrepiamento de temor ou de melindre sagrada, e inviolavel, não soffreu opposiçao a dou
pela sua suppressão? A que. fiin: ~ma_ d~claração trina do artigo, e só houve uma~emenda, 'lue _pro
de voto, que póde fazer su.sctt~r 1deas sm1stras ;na- pôz a suppressão das pa~avras,--sagrada, e mv:LO!a
quelles que estão sempre wclmados a pre_sumu_ o vel-e esta emenda foi sustentada com as razoes 
peior? Houve por ventura em toda a dtscussao seguintes-I o que esta clausul~ era ociosa,_ po~que 
uma só palavra que otrendesse o !e~pei_to dev~do a pessoa do i~pe:rador estava Já decl~rada IDVlOl!f-
ao imperante, ou que tendesse a diminmr o pru!- vel pela · constttmção.-2o que esta ~ao era a raz. ao 
cipio da sua inviolabilidade, base do _systema const1- da rei, porque a ser esta,_ D;ãO. podena declarar-se 
tucional't E se a houvesse consentma esta camara crime senão ·0 s ataques InJUriosos ~o~~ra a pes~oa 
que ella passasse? Não, Sr. presidente, os ill11stres do imperador, .mas nã_o_ contra os prmCip~s, e _p~n:-
deputados devem persuadir-se em abono d:a verdade cezas da impenal famll1a~ po~que es~es . nao ~ao m
que seja qual fôr · o . q~lil~te . d~ seu respetto e leal- violaveis.-3o que a veraadetra. razao d~ Ie1 era o 
da de ao imperante nao e maiOr que o de cada um summo respeito, que deve ser trtbutado a pessoa de 
dos membros deste corpo, e é sempre inferior ao Sua Magestade 0 Imperador pelo ~~~o _lugar~ q:11e 
que toda -esta eamara tributa a este augus_to chefe occupa, por isso aquelles, que lh.e dirigissem l;DJU
da ,nação brazileira. (Apoiado). Port~nto, Sr._ pre- rias pela imprensa devião ser pumdos com maiores 
sidente eu voto contra essas declaraçoes e os xllus- penas. ~ : -
tres m~mbros que as pretenderão faze!, v~rão sa- Eis aqui o que passou, c requeiro que se ~aça de 
tisfeítos todos os seus votos com a publicaçao desta_ tudo. I_"sto uma declaração m. uito c .. ir. c_umstanct.ada ~a 
sessão; altamente se ficará conhecendo que os seus . t d 
principias constitucionaes são tão orthodoxos que acta para evitar mterpretações .s1ms ras, e 1~ eVI-
não consentem o mais pequeno indicio de quebra ou das. . .. 
de sombra. O SR. Qtm1aoz CARREIRA :-Eu mandei o meu 

0·. Sa. LtNo Cou'riNRO: -E' preciso que ·sobre. voto porque tenho ·franqueza, posso :fazel-o, e pela 
discussão mais me convenço della ter todo o lugar. isto haja esclarecimento, pois realmente, quando se 

votou que se supprimisse as palavras -inviolavel O Sn. CosTA AGUIAR :-Por bem da O!dem. Tem 
e sagrada -é porque erão desnecessar.ias e .redun- tomado tanto calor esta questão, e umcamente . o 
dantes. Nós estamos desgraçadamente nas Clrcum- que aqui se disse é que. estas palavras erão d~s~e~es-:
stancias de fazer explicações litteraes como a me- sarias porque , esta vão marcadas na constlluiçao ; 
ninos de escola. . poi-éfu al~unssenhores qui~erão f!'zer a s!la !lec~a-

0 roonarcha ·é inviolavel, é sagrado pela consti- ração, e ISto não .. se pó de 1Wped!r ;_ ~ . D1aTw dirá 
tuit;ão, e não responde pela execução da lei, s_!lo os quaes as razões, porque se supprumrao estas pala
agentes dó poder executivo que .respondem, sao os vras. · 
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O Sn. LINO CouTINHO~- No que acabou de dizer 
" meu amigo e honrado collega creio que não tem 
muita razão, porque se acaso eu visse que era uma 
só declaração, concordava, mas apparecem immen
sas declarações, que de certo vem a fazer uma vo
tação nominal; quand9 aqui se SUJ?primem i~,snen
~as palavras, quando se mudão artigos dos pcs para 
a cabeca, ninguem faz declaração de voto, e agora 
vêm tornando-se assim mansamente as declarações 
de voto em votação nominal, e a camaxa não ha de 
reparar em uma cousa tão estranha ? O povo per
gunta o que se fez, e o que se disse, e os que virão, e 
ouv1rão dizem, na camara acconteceu tal, ou tal 
cousa, lerão-se taes, e taes declaraçõ1ls de votos: 
taes, ou taes deputados forão de parecer que não se 
supprimissem as palavras-inviolavel, c sagrada.-

1\[as isto ha de apparecer nos Diat·ios, diz o hon
rado membro, mas quando hão de elles apparecer? 
Daqui a muitos mezes, e com as falias todas mutila
das; portanto é preciso que se saiba que nesta casa não 
se trata senão de questões conformes ao systema 
constitudonal. 

O Sn. MAIA:-(Não se ouvio.) 
O Su. CuNHA MATTOS:-Sr. presidente; eu sou 

soldado, e ordinariamente aquelle, qu~ se acha no 
meio do fogo, procura estar muito a sangue frio. 
Eu não sei que nesta camara se tenha dito o contra
rio do que está na constituição, e ninguem ainda 
ouvi o a um só deputado mostra r por palavras, nem 
mesmo por acênos, que com effeito dezejasse vili
pendiar a sagrada pessoa do imperad()r. 

Todos nós temos mostndo o respeito, veneração, 
e fidelidade, que consagramos ao noss1l soberano, e 
á sua augusta família imperial : esta é a linguagem 
geral, e nunca se poderá imputar a nenhum de nós 
a mais leve ommissão, ou desvio a este respeito. 
Um illustre deputado tem dito por muitas vezes
quod abundat, non nocet-eu digo ()Utro tanto, e 
achei na minha consciencia que aquellas palavras
inviolavel, e sagrada-de nenhuma maneira se po
dião tirar. 

Eu não me qu-ero singularisar, mas sómente de
sejo expor a minha opinião como todo o honrado 
brazileiro. Entendi que se devião consErvar as pala
vras, sem comtudo ter vistas particulares, porque 
não me considero nem servil, nem liberal : sou 
membro independente, e não entrei nesta casa se~ 
não par:a desempenhar a minha obrigação. 

O Sa. SouzA FRANCA :-Os Srs. deputados têm 
direito de mandar o seu voto, e quem tem o traba
lho é o Sr. secretario que ha de fazer na acta essas 
desnecessarias declarações : mas o :regimento as 
.admitte, e não se póde ir em contrari(). 

Não havendo mais quem fallasse sobre a materia, 
resolveu-se que se mandasse inserir 11a acta as de
clarações por serem conformes com o regimento. 

O Sa. CosTA AGUIAR leu o segui11te officio do 
secretario do senado. 

O F FI CIO 

Ex. o projecto incluso para ser presente á camara 
dos deputados. 

cc Deus guarde á V. Ex. Paço do senado, em 7·de 
Julho de 1826.-João Antonio Rodrigues de Carva
lho.-Sr. José Hicardo da Costa Aguiar de An
drada. n 

<< Projecto que accusa o oflicio 

<< Art. 1. o Dous dias antes da primeira instal
lação do conselho geral de província, que se seguir 
á sua eleição, as pessoas para elle eleitas. se reu
niráõ pelas nove horas da manhã na sala destinada 
para as sessões, trazendo cada uma o seu diploma. 
As despezas da sala serão feitas pelas respecti \'as 
juntas de fazendas. 

<< Art. 2.0 Verificando-se o numero sufficiente 
para haver sessão, na fórma da constituição, art. 78, 
nomearáõ ~entre si por acclamação o presidente e 
um secretario·. 

<< Art. 3.0 O presidente e secretario assim no
meados conservaráõ os seus lugares, até que instai
lado o conselho, sejão nomeados o presidente, vice· 
presidente, secretario, e SU{lplente, que hão de 
servir nos dous mezes da reumão do conselho. 

<< Art. 4.0 Nesta sessão preparatoria, logo que 
forem nomeados o presidente, e secretario, apre
sentaráõ os conselheiros eleitos os seus diplomas, e 
nomear-se-hão á pluralidade relativa, por escrutí
nio, duas commissões de tres membros; uma para 
examinar a legalidade dos diplomas de todos que 
não sahirem nomeados para ella; e a outra para o 
exame dos poderes dos tres membros da primeira 
commissão. 

c< Art. 5.0 As commissões apresentaráõ o resul
tado dos seus exames dentro do mais curto tempo 
preciso para apurarem a legitimidade dos diplomas 
á vista da copia authentica da acta geral da eleição 
apurada, que deve ter sido remettida pela camara 
da capital da província. 

<< Art. 6.0 A approvação dos diplomas será deci
dida á pluralidade de votos, na fórma do art. 82 da 
constituicão. 

<< Art:7.0 Deve sahir da sala o eleito, se houver 
duvida, e emquanto se questiona sobre a legitimi
dade da sua eleição ; e não concorrerá mais ás ses
sões aquelle, cuja eleição não foi julgada legitima: 
para completar o numero designado para o conse
lho, se chamará o immediato em votos ao ultimo 
dos apurados pela camara. 

cc Art. 8.0 Esta resolucão com os seus fundamen
tos subirá á assembléa geral, para sua final decisão; 
fazendo-se a remessa na fórma do art. 84 da con
stituicão • 

« Árt. 9.0 O secretario formará uma lista dos 
conselheiros, cujos diplomas forem approvados. 
Estes se depositaráõ no archivo do conselho, e da 
lista, depois de conferida, se entregará uma copia 
a cada conselheiro. · 

« Art. 10. Verificados os diplomas, o presidente 
levantará a sessão, indicando antes a hora, em que 
no dia seguinte se reunirá o conselho para prestar 
o juramento, 

<< lllm. e Exm. Sr.-O senado ellvia á camara . cc Art. 11. f! secretario formará a acta, refe
dos depu~ados a proposição junta, e pensa que tem rmdo s~mmar1amente o que se.tratou, e se res_olv~u 
}urrar pedir-se ao Imperador a sua sanccão. ·na se~sao. Dará p~rte ao presidente da provmcia, 

"' • por via do secretariO do governo, de se achar con-
cc O se!la~o-em cumprimento desta determinação cluida a verificação dos diplomas, e da hora apra

da constltmçao art. 57 me ordena que remetta á V. zada para o conselho prestar o juramento, afim de 
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se mandarapromptar -o que . fôrpreciso-:-parà~sie :s~ 
Iemne acto. - ··- ... ·.: -;._· ··- - · 

, «.Art. 12. No dia seguinte, reunidos .-.os conse
lheiros -na sala das sessões á hora . de~tignada, se 
encaminharáõ todos á cathedral, ou igreja princi
pal, a implorar o Divino auxilio pela missa votiva 
do -Espinto Santo, que será celebrada 'pelo bispo 
ou ·pela,primeira dignidade ecclesiastica, -

" « .Art. 13. O bispo, ou a primeira dignidade 
ecclesiastica, depois de estar concluída toda a acção 
religiosa, receberá o juramento dos cQnselheiros, 
dando-o primeiro o presidente, repetindo em alta 
voz com· a mãó direita posta sobre o evangelho as 
palavras da formula, que será lida p13l0 seci·etârio, 
e depois os mais. dous a dous, pondo a!i mãos sobre 
-u missal, e dizendo-assim o juro. 

- « Art. 14. A formula do juramento será do theor 
seguinte:- Juro aos santos evangelhos promover 
fielmente, quanto em mim couber, o bem geral 
desta província de •• : dentro dos limites marcados 
pela constituição do imperio. Assim Daus ~e ajude. 

<<Art. 15. Cantado ó hymno- Ven~ Sancte 
Spiritus- e prestado o juramentoL voltaráõ todos, 
como vierão~ para a sala das sessões. Lida e a_ppro
vada a · acta da · sessão antecedente, o pres1dente 
nomeará uma deputação de tres membros -para no 
dia seguinte, em que se ha de installar o conselho, 
_receber o presidente da província na casa immediata 
ã sala das sessões, e acompanhai-o até ao mesmo 
lugar na sua sabida. - . · 

« . Art. 16. Feita a insta Ilação do conselho, se
"Undo o art. 80 da constituição, e depois. da sabida 
do presidente da província, _lerá o secretario a aeta 
da sessão antecedente, e o conselho procederá im
mediatamente á eleição do presidente e yi~e:--presi
dente por escrutínio, e . ã pluralidade absoluta de 
-votos, e á do secretario e supplente por escrutínio, 
e á pluralidade relativa de votos. 

cc Art. 17. Nos mais annos successivos, até ao 
quarto inclusive, a sessão preparatoria se celebrará 
no dia antecedente ao da installacão. 

« Art. 18. -Nesta sessão eleger-se-hão · o presi
dente, · vice-presidnnte, secretario e supplente. Se

.rão présiden te e secretario deste a c to, os que o 
:· forão da sessão ordinaria do anno immediato. 

« Art. 19l No mesmo dia, dada a posse ao presi
dente, e _ secretario .· eleitos, proceder-sé-ha ao acto 
religioso determinado no _· artigo 12, sem o jura
mento ; e .se observará a ·dispos~ção _do art. 15. · 

« .TITULO 1 

cc Do _ presidénte e secretario 

- « Art. _20. Compet(ao presidente manter a_or
dem no conselho ;.fazer observar o seu regimento, 
e à constituição; dirigir a ordem dos trabalhos; 
conceder a palavra: _estabelecer com clareza o es
ta<J.o_ da questão sobre a qual ha de recahir a vota
çã~ ; recolher os _ votos e d_eclarar por elles a ~ecisão 
do conselho. . _ - . _ . 
.. « .Art. 21. Deve pôr em actividáde o conselho 

evitando .· a inacção;· e que os con~elheiros, nas dis
cussões não se apartem da questão principal. 

« Art. 22. O presidente é o orgão do conselho 
todas· as vezes que este tiver de enunciar-se col-
1ectivame)lte. Poderá propôr, discutir, e ~9:tar, mas 
q11ando . quizer -entrar em discussão, largará a sua 
cadeira~ e será substituido'pelo· -vice-presidente,em-
ql1anto-estiver <J.iscutin?o. -

« Art~ . 23~ ' As funcções do sécretario são: · íormar 
as actas .das ses_sões, . assignal-as com o presi
dente, depoi~ de approvadas pelo.eqnselho, •fazer-a 
leitu!a dos officios, e mais papeis . que forem re- -
mett1dos ao conselho, ou offerecidos á sua dis-·- ' 
cussão, e résolucão; contar os votos, fazer registrar 
nos livros proprios as propostas, e resoluções, pro
ceder á _çbamada dos membros do conselho, e final
mente exercer o expediente da COlTespondenéia do 
conselho. . .. · 

<< Art. 24. Não se a~hando o presidente á hôra 
aprazada para principiar a· sessao, fará as sus vezes 
o vice-presidente, e na falta de ambos o secretário~ 
e este será sup_prido pelo seu supplente. 

« Art. 25. Sobre a mesa-do pre-sidente, e se
cretario eslaráõ postos um exemplar da consti- · 
tuicão, outro · deste regimento, a lista dos conse
lh_elros, e o D,lais que fôrpreciso para se escrever. 

« TITULO 11 · 

« Das sessões 
« Art. 26. No praso mat·cado pela constituiÇão

art.· 77, serão successivas as sessões em todos os 
dias, que não forem domingos, ou dias santos; prin
cipiaráõ pelas nove horas da manhã, e não poderáõ 
durar máis de g:uatro horas. · 

« Art. 27. Dada a hora de principiar a sessão, 
o presidente, secretario, e conselheiros tomaráõ os 
seus assentos, o secretario fará a-ehamada. · 

« Art. 28. Achando-se verificado o nurnero de
terminado. pela ,constituição art. 78, o presidente 
abrirã~a sessão com as palavras.-.. abre.:.se a sessão. 

·<< Art. · 29. Principiarã a sessão . pell! leitura da 
acta da antecedente, e então se tratará da sua appro
vação, ou de ·se fazerem as declarações convenienres, 
depois della dará conta o secretario dos officios,' que 
tiver recebido do governo, procederá ã leitura das 
propostas dos conselheiros, que ainda não estiverem 
em discussão, e por fim á qu:e estiver ná ordem do 
dia para ser discutida. , _ 

· << Art. 30. Havendo pareceres de cominissões, 
se empregará nelles o· resto do tempo sufficiente, 
depois .das discussões -das propostas. ' 

_« :Art. 31. Se não houver mataria, que occupe 
todo o tempo da sessão, poder-se-ha esta terminar 
antes dó tempo da sua duração, assim como poderá 
continuar além do tempo determinado, se, dada a 
hora de findar, -estiver faltando algum _ conselheiro 
ou estiver o conselho a votar, pois_deve-se acabar 
o acto, que se -praticava. - . . : - - . 

cc -Art. 32; Antes de se acabar a sessão, o presi
dente· dará os assu·mptos, ·que hão de entrar na 
ordem do dia da sessão seguinte. 
_ << Ai't. 33. Nesta distribuição diaria dos .assum
ptos não entrará nenhum riovo, sem que te~ha aca
bado a discussão dos que se estiverem tratando, ex
c~pto .. qual_ldo ::.e achar adiado aquelle, que . pela 
ordem- deVIa preceder. . · 

« Art. 34. Para finalisar as!?ssão, usará o pre• 
sidente da fórmula seguinte-Le~anta-se a sessão~ . 

« Àrt. -35. Não haverá sessão fóra do tempo, e
lugar marcados, e jãm~is haverá sessão secreta. . 

CC TITDLO lii 

« Das propostas . 
« Art. 36: Qualquer conselheiro tem ·direito 

-de propôr o -que entendet: conveniente á sua pr~ 
v~cia, éom. as· limitações' declaradas no art: 83 
da constituição. . 

' 21 
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tt Art. 3'7. As propostas serão feitas antes de 

entrar a discussão das materias da ordem do dia. 
derá mais della . tratar, em quanto subsistir o con
selho que a recúsou. 

« TITULO IV 

« Das discussões 

« Art. 38. Cada u:na deve ser datada, e assignadà 
pelo seu autor, e conter o objecto da providencia 
com as razões fundamentaes da sua necessidade, ou 
conYeniencid, expostos no preambulo consisa-
mente. · « Art:. 52. Nenhum projecto poderá obter final 

« Art. 39. Serão divididas em artigos numerados, resolução para seguir os passosmarcados no art.84:, 
quando a sua materia contiver mais do que um, e e seguintes da constituição, sem que tenha-passado 
depois de lidas por seus autores no conselho, serão por tres distinctas discussões. .- · 
entregues ao-secretario, que lambem as lerá imme- (( Art. 53. Versará a primeira discussão uni
diat~mente, e as fará lançar no livro, que de\'e haver camente. sobre as vantagens, ou inconvenientes da 
para -o registro dellas, com o titulo de lil"rO das pro- proposta, em geral, ~em entrar no exame de cada 
postas. um dos seus artigos. 

'' Ar 40. Nenhuma proposta entrará em discussão (< Art. 54. Na segunda deba!er-se-ha cada ar-
sem pa!'sar por tres leituras, com o intervallo pelo tigo da proposta de per si com as alteràções, e sub-
menos de dous dias de uma á outra. alteracões correspondentes, . que tiverem occorrido · 
_ (( Art. 41. Terminada a segunda leitura, o pri- escolhendo-se por meio de votos as que houverem 
sidente porá .. a votos se - a proposta, que acaba de substituir em todo, ou em parte os artigos a que 
de ler-se, é o objccto de delibera~ão.- Os membros se referem; e propondo-se sempre com preferencia 
do conselho ,·otaráõ sem preceder discus~ão, e de- aquellas, que, sendo approvadas, prejudiquem" ás 
cidindo-sc que não, ficará rejeitada. mais. · 

'' Art. 42. Decidindo-se porém que é objecto de u Art. 55. Na terceira discussão se debaterá 
deliberacão, entrará na distribuicão diaria do tra- em geral n!it> só a proposta com· os artigos, que não 
balho do.conselho, segundo a ordem da antiguidade. se acharem necessarios, ou vantajosos, mas tambem 

1c A1t. 43. Se a providencia fõr lembrada por uma as alterações, podendo vir outra vez a exame as 
das camaras da província nos termos do art. 72 da questões, e argumentos suscitados nas duas ao
constituição, depois de communicada pelo secretario teriores discussões, c confirmar-se óu-refutar-se o 
ao conselho, este a remetterá a uma commissão. que nellas tiver passado. . · 

<I Ar. 44. A commissão examinará, se é con,·e- <I Art. f>6. Entre cada · uma das tres discussões 
niente a providencia, e por officio do conselho, ex- devem mediar pelo menos dous dias, e nenhuma 
pedido pelo. seu secretario ao do governo da pro- principiará, sem que seja dada pelo presidente para 
•incia, deverá exigir da camara, que a lembrou, ordem do dia. 
todas as informações, e documentos, se forem pre- « Art. 57. Antes de p.r:incipiar a discussão o se-
cisos para a illustração do negocio. · cretario lerá o projecto todo,. e na segunda -dis-

<1 Art. 45. Se a com missão pelo exame, a que cussão o artigo. que se ha de debater com as suas 
procedeu, não achar- attendivel a representação da emendas, á. proporção que lfelles se fôr-tratàndo. 
camara, assim_ o participará ao çonselho, o qual re- c1 ·Art. 58. Tambem na terceira discussão, além 

· solverá depois da discussjlo, ou sem ella, conforme do projecto, ler-se-hão as emendas, que ainda subsis-
o parccet· da commissão, ou contra depois de dis- tirem. _ 
cutido o parecer. « Art. 59. Cada conselheiro tem direito de 

<1 Art. 46. Se o conselho se conformar com o fallar a respeito de qualquer proposta, pela. ordem 
parecer que dá a commissão de não ser attendivel a em que fôr ·pedida a palavra, na primeira, e ter-
representação, será esta rejeitada, se poré·m não ceira discussão duas vezes, e na segunda trez vezes: 
se conformar com" com missão, e achar conveniente 11 Art. 60. O autor, ou o relator da commissão. ~ 
a providencia requerida, ordenará que a com missão quando nella fôr redigida a proposta, tem direito de· 
a reduza a proposta na forma dos .arts. 38 e 39. preferencia para abrir a discussão. 

<I Art. 47. O mesmo se praticará se a com- · « Art. 61.. No fim da discussão será permittido · 
mis~ão achar . atLendivel a representação, e fôr ap- a qualquer- destes o faHar a favor da proposta uma 
provado pelo conselho o seu p~recer. . vez mais, se quizer, além das que lhe competem 

(( Art. 48. · Estas propostás, sendo apresentadas em commum com os mais consellieiros. Gozará da · 
ao conselho, e lidas pelo secretario, serão inseridas mesma faculdade qualquer conselheiro, quando 
no livro competente, e se regularáõ como as que quizer explicar alguma expressão," que se não tenha 
já pt~ssarão por segunda lcitt~ra, e· forào attendidas tomado ·no seu verdadeiro sentido, ou produzir 
para entrarem em deliberação. - algum facto desconhecido ao conselho, limitando-se 

« Art. 49. Durante o intervallo ua primeira á se- em ambos os -casos mui estr1ctamente ao seu 
.gundaleitura de uma proposta, '(IÓde"Seu autor pedir oojccto. -
ao conselho que a supprima. Se o conselho annuir . 1< Art. 62. Não · se entende _finalisada a dis
a esta supplica, o secretario escreverá á margem do cussão, se ainda houver quem se proponha afallar. 
registro della a verba seguinte- supprimida em « Art. · 63. Se nos dias em que principiar qual
( data), a -pedido do seu autor. Se porém algum quer das discussões, não poder concluir-se por falta · 
out:o conselheiro quizer tomar a proposta por sua, ide tempo, ou quando na·terceira discussão Q.. con
asstgnando-se, não será esta supprimida. _ . · selho assentar que não se acha sufficientemente dis
•• « Ar~ .. 50. Depois da segunda leitnra não será cu tida a proposta. o presidente aprazará o dia, ou. 
1a perrmtttdo pedir esta suppressão. . . . dias para se continuar o debate até concluir-se • 
• ,« Art. 51. Qualquer proposta, uma vez re- 11 Art. 64:. Tanibem se suspende a discussão 
Jelta~a~ não poderá ser Qutra vez otrerecida nas· em qualquer estado;. em que ella se achar, s~ algum 
sessocs d.o anno, em que fôr. rejeitada, e sendo se, conselheiro }lor uma indicação motivada . pedir o_ 
gunda v~z apresentada em d1verso anuo ao mesmo seu adiamento, e por votos do conselho fôr de:--
·COnselho, .. e sendo tambem rejeitada, se não po- cidido. · 
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« Art. 66~ 1 amais se poderá, passar de uma dis

cussão para outra, senão quanao concluída a ao!' 
tecedente, o conselho votar que assim se execute. 

não poderá a discussão della ter. lugar nesse diã ; 
o president~ a adiará para· o dia ou dias, que-jul
gar convem<'nte. 

« Art. · 81. As commissões não trabalharáõ nas . 
horas em ·que se celebra a sessão. ., 

· " Art. 66. As duas primeiras discussões se.rão 
terminadas, fazendo o presidente as quf.stões abaixo 
menci.onadas. as quaes serão resol'ridas pelo con-
selho. Na primeira discussão.- A proposta deve « TITULÕ VI. 

passar á segunda discussão '1-,- Na segunda.- A « Do modo de votar. 
proposta . deve passar á. terceira discussão 'l- ' 

cc Art. 67. A terceira discussão acabará com c< Art. ~-.Por duas maneiras se· pódem dar 
as resoluções das perguntas seguintes: primeira.- votos: pnme1ra, pelo acto symbolir.o de se levao
O con~elho julga concluído o debate da proposta ? - _ tart:m os <{ue approvão e ficarem sentados os que 
E decidido que sim, proseguirã á segunda.-Approva desapprovao ; segunda, por escrutínio. · 
a proposta com as alterações recebidas 'f..;... (no cc Art. 83. Todas as votações se· farão por via . 
caso. de tel-as havido ) . de regra, pelo primeiro modo, dizendo o presidente 

« Art. 68. O resultado desta ultima votação -Os senhores que votarem a favor se levantaráõ e 
firma a resolucão do conselho sc-bre a proposta, para os que votarem contra ficaráõ sentados. 
no caso de s'er approvada proseguir na.forma da « Art. 84. Se a maioria á primeira vista fôr 
constituição, · art. ~. e seguintes. ~anifesta, o presidente publicará logo o resultado; 

cc Art. 69. O extlo das votacões finaes das duas mas se houver duvida, . ou por não ter sido a maio
primeiras discussões sómente é ierminante, quando ria patente, ou . por parecer a algum membro não 
é negativo o seu resultado, e então não prosegue a ser exacto o resultado proferido pelo presidente, 
discussão; c fica rejl'itada a proposta, quer isto sue- contar-sé-hão os votos pelo secretario. 
ceda na primeira, quer .Da segunda discussão. cc Art. 85. Esta votacão é destinada para de-

<< Art. 70. Ainda quando, offerecendo-se a pro- cisão de indicações e prÓpostas, e quando qualquer 
posta á discussão, esta se não verifica, por não proposta contlVer muitos artigos, votar-se-ha 
hal'er quem fallc nelJa, o presidente prop~orá to- sempre separadamente em cada artigo. 
davia as votações ordenadas nos art. 65 e 66, e o c< Art. 86. Nenhum conselheiro presente póde 
seu resultado terá ·tanto vigor, como se realmente escusar-se de . \'otar, salvo não tendo assistido á 
procedesse yerdadeira discussão. · discussão. 

« TITULO v. « Art. fn. A segunda maneira de _votar é 
propria para as eleições e para os objectos dC' maior 

cc Das com missões. importancia, quando fôr requerida por algum mem'
bro,_ e decidida por voto do conselho. Será praticada 

« Art. 71. Haverá no conselho duas commissões por cedu!as ~seriptas com o nome do eleito e Ian
permanéntes; uma para o exame das representa- çadas ~m urna nas· eleições; e por cedulas-sim. 
ções das cam8!as ; e outra para inspecção e policia ou não-nos .outros objectos. 
da casa.. · . . " Art. 88. ·Na votação por escrutínio servem· 

cc Art. 72. Nos casos occurrentes que exigem de escrutinadores o presidente e o secretariQ. Ao 
averiguações, pàra sobre elles dar o conselho uma presidente compete publicar o resultado: 
acertada decisão, poderáõ haver as commissões cc Art. 89. Todo o conselheiro póde inserir o 
especiaes, que forem com:euienles. seu voto nas actas, apresentando-o no termQ de 

<< Art. '73. Para se nomear uma commissão 24 horas, sem os fundamentos delle. · · · 
especial é preciso que haja quem a peça e que a pe
tição, depois de apoiada por tres conselheiros pelo 
menos, seja deferida por votos do conselho. 

« Art. 74. Nenhuma commissão ser~ composta 
de menos ' de · tres membros, nem de mais de cmco. 

<< Art-; '75 •. As Coinmissões são formadas de 
membros do c_onselho, nomeados á pluralidade re
lativa por escrutínio secreto. 

« Art: '76. Não serão nomeados para . commis
sões o presidente e o secretario ; porém, serão 
sempre membros natos da de policia, e se nomeará 
pela maneira indicada no art. 74, mais um membro 
para a completar. . 

C! -Art.. · 7'7. Cada commissão nomeará, dentre si, 
para cada negocio um relator, o qual exporá no 
conselho · o parecer da commissão, sem que por isso 
fiquem os outros membros_ delle privados de pode

. rem fallar sobre Q objecto de que se tratar. . . 
<< Art. 78. Se algum membro da . · commissão 

discordar do parecer dos outros, poderá escrever o 
seu votQ separado. . . . .. 

ct Art. 79. Apresentado no_ conselho . o p~recer 
- da commissão, póde sobre elle fallar duas vezes 

q1.1alquer conselheit:~, · ~ Q r"'lator uma -vez mais 
no~ fim -~ .. . . . . • -
' ct . Art'. ·· 80. •· Logo que se levantar qualquer con
selhejro para combater o. parecer da commissão, 

<C TITULO VII. 
.... --

« Das pes.soas empregadas · no serviço do conselho. 

« Art. 90. Haverá um omcial parao expediente, 
registro-e guardá dos livros àa secretaria; úm por
teiro da casa do conselho com dous ajudantes, os 
quaes serviráõ alternad~mente, um dentro da sala 
do. conselho, para o. qne alli fôr preciso, devendo 
tambem arrumar os _, assentos dos assistentes; e 
outro nas commissões~ sendo juntamente o porteiro 
e correio da secretaria, e substituindo-se um ao 
outro. -

« Art. 91. O presidente da -província nomeará· 
os sobreditos empregados, tirando-os de · alguma ·. 
das repartições ~m qpe · estejão· servindo quando · 
seja assim praticavel; ou nomeando-os de fóra 
com uma gr!ltificação correspondente ao seu res
pectivo serviÇo,_-e pelo tempo sóm~nte que elle 
durar. . . 

« Art. 92. A disposição do artigo anteced~nte 
não se enienderá com o porteiro !}a casa, que deve 
ser permanente para a todo o tempo cuidar nella, 
e responder pelo que alli se achar. O presidente da 
provincia nomeará para este emprego pessoa capaz 
e cuidadosa. com vencimento annual sumciente 
para, pôr f sua custa quem trate do aceio e limpeza .. 
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de toda a casa. Este· ordenado será provisorio até qfdem- ; se apezar disso elle se não cobibir, então 
ser legalmente sanccionado. - o presidente .]}ie dir~-o" Sr .. (F.) não J?óde deli.be-

« Art •. 93. Todos estes empregados estão sujei- rar-; e o conselheuo -'sahrrá JmmedJatamente da 
tos immediatamente á commissão do policia, á sala. _ " _ -.·" _. _ 
excepção- do official da secretaria que deverá rece- <~ Arf.. los; Quando um conselheiro Càllando se 
ber as ordens directamente do secretario. ingerir- em ·materia que não é da attribuição _do 

<< TITULO vm. conselho, o presidente o interromperá, chamando-o 
logo á ordem ; se divagar da questão que se trata, 

« Da- policia. ouquizer introduzir indevidamente materia nova 
« Art._ 94. Na parede do topo da sala das ses- para a discussão, o presidente lhe_ fará lembrar a 

sõ·es estará collocado em lugar elevado o augusto ordem do dia · e se tendo sido advertido duas vezes 
retrato do imperagor debaixo do docel. Conservar- insistir, mandál-o-ha sentar-se, usando da formula 
se-ha ordinariamente coberto com cortinas, e só se -o Sr. (F.) póde sentar-se, O que o conselheiro 
fará patente nos dias solernnes da abertura e encer- executará promp(amente. - -
ramento do conselho. << Art. 109. Quando nos casos acima- meneio-

<< Art. 95. Os conselheiros tornaráõ assento na nados não forem bastantes os me_ios indicados para 
mencionada sala em fórma circular indistincta- se conseguir a ordem, o presidente levantará a 
mente e sem preferencia alguma. O presidente, sessão. 
porém, e o secretario têm lugares distinctos. << Art. 110. Os espectadores terão lugar prúprio, 

<< Art. 96. A cadeira do presidente será de es- em que possão assistir sem comtudo se misturarem 
paldar, á sua esquerda estará o secretario; ambos com os membros do conselho, e com elles commu-
terão diante a mesa collocada no topo da sala. nicarem na sala durante a sessão. . 

<< Art. 97. Todos concorreráõ á sala a tempo A 111 0 · 1 · 
que se possa abrir a sessão ás horas aprazadas. << rt. · s espectadQres guardaraõ si enCJo, 

<< Art-. 98. Se algum tiver impedimento, que e jámais daráõ signal algum de approvação ou 
não exceda a tres sessões participará ao presidente reprovação, se algum 0 fizer será posto fóra. 
por um recado; quando fôr mais tempo, o commu- « Art. 112. Tambem seráõ expulsos aquelles 
nicará ao secretario, pedindo que o faça constar ao que perturbarem ·a sessão .por qualquer maneira, 
con&elho. uma vez que, sendo advertidos pelo presidente com 

<< Art. 99. Todos fallaráõ do seu lugar e em pé, a J.->alavra-ordem-:-se não cohibirem. 
á excepção do presidente oú daquelle conselheiro << Art. 113. Quand9 a inquietação do publico, 
que, por enfermo, obtiver do presidente a permissão ou mesmo dos conselheiros, não tiver cessado pelas 
de fallar sentado. admoestações do presidente;' lenntará este a 

<< Art. 100. N€Dhum conselheiro poderá· fallar sessão. _ _ 
sem ter pedido a palavra : esta não será concedida « Art. 114. A commissão de policia deve dar 
áquelle que já tiver fallado duas Yezes na materia as providencias para que se mantenha a ordem, e 
que se trata; salvo nas segundas discussões de uma boa policia dentro da casa do conselho. 
propostas, art.. 57; e se estiver nos casos expres- << Art. 115. Para serem effectivas estas provi-
sos nos arts. 59 e 77. · dencias, o presidente da província, enténdendo-se 

« Art. 101. O ·presidente concederá a palavra com o commandante das armas, mandará collocar 
a quem primeiro a pedir, guardada todavia a pre,.. á porta da casa do conselho uma guarda militar se 
ferencia do art. 58. Quando muitos se levantão aó fôr requerida. O seu comm~ndante executará as 
mesmo tempo para pedirem a palavra, o presidente ordens do conselho, e a distribuicãó das sentinellas 
dará a preferencia a quem lhe parecer. será determinada pPla commissào de policia. » . 

« Art. 102. Toda a falia ou dfscurso será diri- Ficou a camara inteirada e se mandou remetler o 
gido ao conselho ou ao presidente e não a deter- projecto á commissão de leis regulamentares reunida 
minada pessoa. · com a do regimento interno. 

« Art. 103. Quando .se fallar de algum conse- Por esta occasião requereu o Sr. PÍmla Soúza 
lheiro será este sempre tratado pelo seu appellido; que o Sr. vice-presidente_ convidasse a commissão 
dizendo-se o Sr. (F.) . 

<< Art. 104. Quando algum conselheiro fallar do r1•gimento para dar o seu parecer sobre uma 
sem ter obtido licença, 0 presidente· 0 advortirá com sua indicação, ácerca da maneira que se havia de 
a palavra-á ordem-; se sendo advertido segunda ter com os projectos vindos do senado. · 
-vez, não obedecer, dirá o presidente-o Sr. F... Foi satisfeito o nobre deputado. 
póde retirar-se-e sa_hirá logo sem réplica. E continuando o Sr. Costa Aguiar, leu mais os 

_ << Art. 105. Só para reclamar a execucão da lei, seguintes 
poderá interromper-se quem estiver fallan"do; o que 
se fará dizendo-ordem. 

« Art. 106. Os conselheiros que na sessão não 
guardarem o decoro devido, serão adve1·tidos pelo 
president.e com a palavra-Attenção-; se esta 
advertencia não bastar, o presid~nte dirá-Senhor:, 
ou Srs. (F. F.) atlenção-; se fôr ainda infructif~ra 
esta segunda advertencia, o presidente os mandará 
sahir da sala com esta formula-o Sr ._ou Srs. (FF.) 
podem retirar-se-e estes sahiráõ logo sem réplica. 

« Art: 107. Se no calor da di§puta qualquer 
conselherro empregar palavras desattenciosas,- ou 
por quàlquer maneira se exceder, o presidente o ad
vertirá primeira e segunda vez com a express~o-á 

OFFIC_IOS 

Primeiro .. 

« Illm. e Exm. Sr.-Accuso a recepção dq officio · 
de V. Ex., de 4 do corrente, em que pedio informa
ções sobre os direitos de tonelada, pharóes e anco
ragem de porto. E participo a V. Ex. quê na data 
deste se expedio ordem á JUnta do commercio para 
dar os_ esclarecimentQs exigidos. ' _ 

« -nçus guàrde a V. Ex. Paço, em 6 -de J úlho de 
1826. -José Felicianno Fertrande.~: Pinheiro • .....:. 
Sr. José ·Ricardo da Costa .Aguiar deAndrada.» 
-Ficou .a camara inteirada. - - · ' 
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(( .lllm. e Exm. Sr.-Ãccuso a recepção do 
officiode V. Ex., de 4 docoriente~ em que pede 
os esclarecimentos, que indica sobre o imposto de 
160 rs. em cada arroba de algodão, para a abel'tura 
de ·um canal · de co-mmunicacão do interior dá pro
víncia do Maranhão com a ·capiial • . E participo a 
V. Ex. que, na data deste, se expedi o ordem ao 
presidente da dita província, para informar sobre 
o referido objecto. · 

(( Deus guarde il V. Ex. Paço, em 6 de Julho 
de 1826.-José Felícianno Fernandes Pinheiro.
Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. >> 
-Ficou a camara inteirada. 

Terceiro 

« lllm. e Exm. Sr.- Incluso remetto a V. Ex. 
para ser offerecido á deliberação da camara dos de
putados um dos planos para o estabelecimento do 
monte-pio militar, com os pareceres de alguns con
selheiros de guerra e volos de outros militares, ~ue 
sobre tal materia forão ouvidos, prevenindo a V. Ex. 
de que logo que se apresente ao governo algum 
outro plano, eu o enviarei a V. Ex. para ser pre
sente á camara. Deus guarde a V. Ex. Paço, 7 de 
Julho de 1826.-/larão de Lages.-Sr. José Hicardo 
da Costa .Aguiar de Andrada.» 

Obsen·ou o Sr. secretario que o plano não acom
panhava o olllcio, e que por isso cumpria respon
der, annunciando este esquecimento. 

Assim se resolveu. 
Quarto 

e foi eleito vice-presidente o Sr. Marcos Antonio 
de Souza com 31 votos, tendo o Sr. Paula e Souza 
29, sahirão secretarios os Srs. Costa Aguiar com 40 
votos, ~laia com 3i>, Souza Franca com 35, Araujo 
Vianna com 30, e supplen tes os Srs. Feijó com 27 e 
Almeida Torres com 11. 

Ultimada a eleição satisfez o Sr. vice-presidente 
á requisicão, que por vezes ha\ia feito o Sr. Gon
çalves ~iartins nomeando para a commissão de 
saude publica mais dous membros, os Srs. Xavier 
Ferreira e Avelíno Barboza. 

Chegada a ultima hora: 
O Sr. Costa Aguiar leu novamente o parecer da 

commissão de legislação, sobre a representação do 
conselho do governo da província de S. Paulo, 
ácerca dos tabelliães da mesma cidade, que por 
causa da hora ficára adiada da sessào antecedente. 
-Foi approvado sem discussão. 

Em seguida teve lugar o pat·ccc1· da commissão 
de fazenda l:Obre a isenção dos direitos que pagão 
os livros na alfandega por entratla, o qual fura 
adiado no 1° de julho. 

Declarado pelo Sr. vice-presidente em discussão, 
havendo a palavra disse : 

O Sn. DuAttTE SILVA :-Por mais que respeite a 
illustre commissão sinto não poder set· do seu pare
cer, trata-se de derrogar uma lei, não obstanLe que 
a commissão diz que no antigo governo os avisos 
tinhão força de lei. Sr. presidente, em todos os 
tempos avisos nunca forito considerados como lei, 
mas sim como um abuso; diz-se que a lei emanou 
da assembléa constituinte, que sano::cionon a legis
lação passa~a, mas creio que nun<:a foi de st~a in-

(( lllm. e Exm. Sr. -Como a disposição do de- tencão constderar nesta classe av1so~, e sena um 
ereto de 4 de janeiro de 1823, seja expressa para absiudo que poria em confusão todas as leis, e por 
as familias dos militares mortos em acção, ou em isso não póde ser admiLtido o parecer da com missão, 
consequencia de feridas ganhadas em peleja,"'e não e era mais constitucional que esta camara fizesse a 
mostre por documentos_D. Joaquina Fructuosa da lei. Quando propuz esta lei não tive em vist.as se 
Cruz, que seu fallecido marido Antonio Gomes Ra- não promover os meios de instrucção publica, e a 
bello, capitão do batalhão?· 28 de caçadores de 2a camara tome em consideração a minha opinião que 
linha, se ache comprehend1do n'um e outro caso, se imprima o projecto de lei conforme o primeiro 
quando até é sabido não ter entrado em combate parecer da commissão. 
aquelle corpo, não julgou por isso o governo com- O Sn. BAPTISTA PEREIRA:- Sr. presidente, como 
petir-lhe o deferimento de tal requerimento: por membro da commissão devo defender o seu parecer; 
tanto o devolvo a V. Ex. para ser submettido á de- examin.,mos o caso em questão. Um aviso passado 
liberação da camara dos deputados, accusando assim em janeiro de 1802 declarou que a ltli, que regula 
o recebimento do officio de V. Ex. de 4 do presente os direitos que pagão os generos na alfandega não 
julho. Deus guarde a V. Ex. Paço, 7 de Julho de comprehendia os livros, e uma portaria do ministro 
1826;-Barão de Lages.-Sr. José Ricarâo da Costa da fazenda ordena hoje o contrario. A commissão 
Aguiar de Andrada. >>-Foi remettido á commissão foi de parecer que esta portaria não podia destruir 
de fazenda. o que se achava regulado por um aviso, que no 

O mesmo Sr. secretario fez mencão de dons re- tempo de sua data tinha um effeito legal: oppõe
querimentos do tachigrapho Manoel José Pereira se a isto 0 nobre membro dizendo quo avisos sempre 
da Silva, qne forão remettidos á commissão de re- forão ahusos. Como esta questão versa sobre pdn'ros 
dacção do diario, do um de 'Vencesláo José de Oli- da minha profissão, direi os meus sentimentos, e 
veira Cavalcanti, e de outro dos moradores nas perguntarei o que era um aviso 'l Creio que a ordem 
freguezias de S. João de Icarahy e de S. Gonçalo. do secretario de estado emanada em nome do rei. 
-Forão remettidos á commissão de petições. Constituiria ella no antigo governo uma lei? Sem 

O Sr. Araujo Vianna por parte da commissão de duvida; porque lei era a vontade do príncipe de
redacção das leis apresentou reüigidas as emendas clarada ao vassalo para com ella conformar as suas 
ao projecto vindo do senado sobre a naturalisacã9 accões, e um aviso era a mesma cousa só com a 
dos estrangeiros.-Ficarão sobre a mesa para· os differenca que uma era assignada pelo rei e o outro 
Sr. deputados as verem. pelo seéretario de estado. Sendo certo que muitos 

Passou-se á eleição da mesa para o seguinte mez, alvarás, leis e decretos se achão declarados, altera
e corrido o escrutínio, sahiu presidente o Sr. No- dos e revogados por avisos; eu. citarei alguns de 
brega, com a maioria absoluta de 30 votos. Para que me lembro, e será o P!'imeiro a ord. li v~ 5°, 
vice-presidente obtiverão a maioria relativa os Srs. ~ tit. ·138 ~ 1 o, onde se determma que se faça execu
Marcos Antonio de Souza, e Paula e Souza, aquelle'· ção no condemnado á pena de morte, logo que se 
de 18 e este de 14 votos. Entrarão em 2° escrutínio, proferir a sentença; o decreto de 12 de março de 

22 
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1706 diz porém que se se mandar suspender a cxe- terrível, mas emfim aJlOrtaria do ministro do the
cução por a riso do secretario de estado, ou das souro, que estendeu a le1 do ~ributo a todas as villas 
mercês se de\'C observar' a ordem: não é isto re- continuou a regiilar o tributo. Não digo que o 
conhecer o príncipe no5 avisos a autoridade de sus- aviso de direito 'derogue alei;" mas .de facto de.
pender a execução de uma ordenação, o que vale o rogava, e 116s não estamos conhecendo se o minis
mesmo que dar-lhes força de lei'! Ha muitas con- tro Thomaz Antonio obrou bem ou não. Portanto 
stituiçõcs em que se estranha a falta de execução do não sei aonde está o escrupulo, de que não baste 
que se tinha mandado por avisos, e se rccommenda neste caso o aviso posto em pratica desje 1819 até 
a sua exacla observancia; tal o decreto de 4 ue abril o anno de 1825; e já cunhado lJCla assembléa con
de 1735, em que se estranha o não se ter observado ·~tituinle e legislativa; o aviso do ministro constitu
u aviso de 25 de janeiro de 1706: e quem duvidará cional é que não tinha lugar nenhum para ir de
que o modo porque se explica o ::ienhor D. João V, rogar uma lei que assim vogava. Na occasião pro
não suppõe restricto dever de executar os avisos como pria não sei cowo me pronunciarei a respeito destes 
lei'! Ora o costume de muitos annos praticado á diz·eitos, ou se os livros os del'em pagar ou não; 
face do Lhrono confirma o que avanço. O decreto porém agora não se trata disto, trata-se do prete
de 12 de janeiro de 1764 sobre a incompatibilidade rílo, e se com effeito foi bem ou mal revogado esse 
dos postos militares com os officíos ch-is era res- avíst), que declarou que os livros estarão isentos 
tringido pelns avisos ele 30 dc •. dezcmbro de 1790 e de pagar direitos, eu entendo que o não podia fazer, 
2Q de janeiro de 1791: os cap. 5u e ()o da Pragma- porquanto já esse aviso tinha a sancção da assem
tica de 1759 era t·eslringido pelo aviso de 5 de julho bléa constituinte; e portanto o parecer da commis
de 1754:: infinitos outros exemplos poderia citar, e são está conformo com a lei e. muito bem con
bem que não haja uma constituição que expressa- cebido. 
mente declare que os avisos tenhão forca de lei, 0 SR. DuARTE SlL\'A = _ Eu continúo na minha 
comtudo mostrei o modo porque isto se supprc. o opinião de que estes avisos são abusos do poder, 
que eu ignoro é como em tempos constitucionaes entretanto respeitando muito a opinião do nobre 
nma porlaria apparece com força de lei derrogato- deputado, de alguma fórma me dou por conven
ria: portanto creio que o parecer da commissão está cido, estava em uso, segundo a nossa legislação: 
bem fundado, sendo que o meio adoptado é o mais mas 0 que eu digo é que Yamos caminhando para 
brel'C. o nosso fim, pois cu não tenho senão desejos de 

O SR. SanA FnA~r.A: - A commissão conhece a fazer prosperar o bem publico. 
constituição, e connece bem o modo de derrogar o SR. TEIXEIRA DE Gouvh: _Tudo quanto se 
uma lei, entretanto pedirão-se informações sobre tem dito no meu modo de pensar não faz senão 
o motiYo porque os livros pagavão direitos, e res- prorar factos. 
pondeu-se que a lei declara,·a c generalisava a im-
posicão dos direitos a todos os generos que entras- Eu não duvido que tenha havido avisos que der
sem· na alfnndega; que porém houve depois um roguem nma lei, embora existão estes factos es
a...-i~;o que exceptuava os livros, e depois uma por- caudalosos, mas a camara jámais se de,•e pronun
taria do ministro da fazenda, que mandava que os ciar por elles, semelhantes idéas são contrarias a 
linos pagassem direitos. Ora de que é que se trata? todo o systema de legislacão. 
E' desta quiistão, se o aviso do ministro Thomaz O mesmo argumento, que se ·produziu não con
Antonio de Yilla Nova Portugal passado em janeiro vence, porque o illnstre deputado disse que a orde
de 1819, declaratorio da lei da imposicão, é -suffi- nação determina o praso, em que deve "exec_utar
ciente porque depois foi saneei o nado· e roborado se a pena de morte, e que um aviso ordenou que 
-pela assembl~a constituinte, e não póde ser revo- :;ó so executasse a sentenca depois de assignada; 
gado pela portaria do ministro. O illustre deputado mas aqui ha engano, quem·suspende a execução é o 
que quiz atacar o parecer da commissão disse que decreto de 2 de março de 1806, e não o aviso, aqui 
avisos nunca podião derrogar uma lei, disse uma não · é o aviso que vai produzir o etfeito, é o de
cousa commumente conhecida mas quando a com- ereto, e então não vale de nada o aviso do roi-
missão tratou deste ~object.o encarou o negocio no nistro. = ~· 
estado em que se achava a nação no tempo em que Disse;-se que os avisos estavão sanccionados pela 
elle se passou; demais podem-se citar muitos exem- assembléa constituinte. quando sanccionou decre
}Jlos em que avisos e provisões tem ampliado leis tos e resoluções; debaixo da palavra-resoluções
contra os direitos dos povos. e se este aviso trata de nunca se t:omprehendem .avisos: resoluções em regra 
os alliviai' porque não hade ter força de lei! Ainda geral entende-se -eor aqmllo que o sobera1_1o resolve 
q"'-e \ o illustre orador. que me precedeu já apontou , so~re u~ negocw consultado por ur!l tn~31na!; os 
muitos exemplos, citarei mais um: impôz-se um avlsos. _nao tem este caracter, por ISSO _Jamais se 
tributo de 12SOOO em favor do estabelecimento do poderao sustentar como taes ou com_o ~eis, e a ca_
l>anco por uma lei do Sr. D. João VI, e este tri- ~~ra dos deputados nunca ~cve _emithr a sua opl
Jmto era para as lojas de cidades e villas notaveis, a mao, r~c~nhecendo como le1 a_qUillo que ora abuso 
lei marcou quaes erão as lojas, ''indo assim as dos _ mmts~ros, por consequ~nc_ta se se entende qu_e 
villas, que não tivessem juizes de vara branca a os hvros nao devem paçar d1re1tos, _faça-se uma 1~1, 
estar isent.as , deste imposto; mas na Bahia se sus- ma~ ~c nenhuma · manetra se s~~:nsc10ne um acto tl-. 
eito\1 uma duvida que não podia entrar na cabeça leglllmo, nem deve passar esta 1dea. . 
de pessoa alguma e mesmo na cabeca de uma crianca. ·O SR. SouzA FRANCA:- A camara não reputa 
-Se a villa. notavel, que não tivesse juiz de vâra avisos por leis, nem· a commissão teve isto em 
branca dev~r~a entrar :nesta contribuição-. Veio vista, é preciso entender bem o que disse a com
.esta propos1çao ao pres1dente do thesouro, e elle missão; a commissão não fez . mais que apontar 
deu uma resposta peior ainda que a pergunta: eis exemplos de .factos conforme eram os : governados 
aqui !!_lei em terra, vindo. a pagar todas as lojas de antigamente, não se embaracou·com mais nada, · To:.. 
villas :no Laveis e não notaveis; houve um clamor da via se não bav~mos de dâr o valor de lei a avisos 
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no que concordo, tambem se -não deve dar á provi- a ferramenta para os officiaes que usão della, por -
sões da mesa do desembargo do paço, etc. Se avisos conse9uencia nunca · taes livros pagarão direitos. 

_não derrogão leis, nem estas chamadas resoluções Uema1s entre esses livros, que vêm para se vende-. 
de consulta as devem derogar, pois são peiores rem, a maior parte delles estão cheios de ociosi
quc avisos. Resolucões de consulta são daquellas dades e livros que não valem dez réis, vendem-se 
leis, que se chamão~do gaveta. As resohicões sendo por um altíssimo preço. 
tomadas p~lo minis~ro c rubric~das, _vão para a ga- E por isso estoU: persuadido que não ha razão 
veta do tribunal: Erpfim, eu nao s~1 que se p-oss11- para que os livros, que entrão para commercio dos 
der~oga':. uma le1 :;enao por outra.let. - 1--\.. livreiros, deixem do pagar direitos; assim como 

C1tare1 um exemplo a respe1to ~as con~ul~as. estou persuadido que o aviso de que se tem fallado 
Quando fom~s s'?brecarregados da c1za, a le1 dtsse limitou-se a livros· do uso; portanto o parecer da 
que se pag:~:r1a somente de compras e v~ndas dos commissão não póde passar, nem póde interpretar 
bens de ra1z: ora, o que succedeu depo1s '! lcm- a lei. , 
brou-se um philantro.pico, para este tributo ser mais 0 S r • • • 
oneroso, de ir buscar direitos romanos, e porque os . R. '4SCON~EL_LOs ·:-Agora .e que acho. o P.a-
romanos fizerão uma longa enu 10 cão d b d recer da comm1ssao .atnda ma~s extraordma~10. 
raiz r 

0 
-B · ':1 ra. e ens e Declarar que a nós lP-gtsladores compete fazer m-

' e g supporte o . raztl maiOr trJb~to e_pag_ne, terpretacões doutrinaes, é o mesmo que dizer que 
porquanto entra debau~o desta den_omm~çao, 1sto . nós devémos ser conselheiros dos ministros de es
fez uma, consulta, servmtlo-_se da mepcta do go- tado, ou d•n·-lhes conselhos para que elles entendão 
!~f~~- h~ u~'a palavra, estao na ~esma cens'!ra a letra da lei e a sua lo·gica, isto é querer reduzir-

~o , po tanas, consultas e tod~ e .. sa farrage Ir:t- nos os legisladores a simples doutores para acon
fernal, com que se governava an~1gamente o Brazll. selhar os ministros e ensinar-lhes a interpretar a lei, 
~ Sa. V ~SCONCELLOS :-O parecer da com missão segundo as regras da hermeneutica, isto não póde 

cotao quer mterpretar uma le1 '! ser, Sr. presidente: este parecer da com missão de 
O Sa. Souu FnA~Ç.-\ :-A commissão não inter- sorte nenhuma póde passar, 1° porque nos degrn~a, 

preta, meramente d1z que ha um aviso, que de- porque em lugar de declarar que nos compete m
clarou que os livros não erão comprchcndidos na tcrpretar a lei authenticamente, diz que nos com
di~posição da lei geral; este aviso foi sanccionado pete interpretai-a doutrinalmentc: e em segundo 
pela assemhléa constituinte, que approvou ·toda a lugar quer dar a avisos força de lei que nunca ti
legislação que existia e que um ministro revogára verão e nunca hão de ter; portanto deve ser de~:;pre
~sse aviso. zado o parece; da commissão e mandar-se imprimir 

O Sa. VASCONCELLOS:-Opponho-me ao parecer o projeclo do Sr. Duarte Silva. 
da commissão: não o acho conCorme, porque mesmo A discussão durou por mais algnm tempo, ba
na antiga legislação sempre se fez_ dilferenca de vendo-:scpara isso prorogado a hora, mas não foi 
av}s~s e cartas de_ lei, et~. E~ta dilfer~nça seinl?re alcançada por faltarem os tachigraphos. 
extsho e nunca av1~os fora~ le1s. ~ema1s este av1so Afinal, julgando-se discutida a materia e sendo 
de que se tr!-ta, fo1 ~m aV!so_ part1cular que_ man- o parecer proposto á votação, foi rejeitado. 
dou, que Joao. Sever1anno n~o pag~sse due!tos de 0 Sa. VIcE-PRESIDENTE deu para ordem do dia 8: 
seus hvr~s, f01. uma gr:_aça fe~ta a Joao Sever~an_no, em 1° lugar, continuação da discilssão do projecto 
e est~ le1 partlcul~r. na o pod1~ regular os duettos de lei sobre a liberdade de imprensa: 2o, discussão 
dos hvros em geral, Isto é ~utto cl~ro. do parecer adiado sobre o requerimento de Antonio 

1\l~~;s, suppo~h~mos que fOJ essa lel em geral e q~e Yaz de Carvalho· 3<> · teitura de pareceres projectos 
depo1~ um m1~1stro ~ revogou por uma P,ortarJa e indicaç· ões. ' ' ' 
ou aVlso, qual e o me10 que nos resta? Sera o que _ . 
propoz a com missão 1 De certo que não: 0 meio é L?va!'tou-se a sessao as ~horas e um quarto.--
accusar o ministro de estado e não mandar dizer Jose Rtca-rdo da Costa Agtua-r de Andrada. 
ao senado que diga ao governo que observe a lei; o 

não e~tend!> s.emelhan_te parecer: ~que ~digo é que se 
deve 1mpr1mu_ o proJect_o de le1 do::,r. deputado 
Duarte Sllva, ns_to a duvida que ha-entre nós, por
que uns querem que seja lei o aviso e outros .que 
não. Se o ministro constitucional obrou contra a 
lei, era da obrigação da commissão de fazenda ac
cusar o ministro d~ infracção; este era o seu dever, 
e porque a commtssão o não cumprio, voto co!ltra 
o parecer. 

d Sn. Sou~A FRANÇA :-A commissãó -disse que 
o s~na~o officte ao goyemo -por parte da asseml,>léa 
legtslattva, a quem compete fazer a interpretacão 
doutrinai da lei para o pret-eri to. · · • · 

O Sn. ÁLliiEIDA E.ÁLBUQUERQUE:-Não posso dei
xar d~ me declarar contra o parecer da commissão, 
e cre10 que~ nobre·com_missão está -muito equi~o
cada a respeito desse avt~o, elle foi' particular para 
um caso e estou persuadido que esse mesmo aviso 
n~o foi contr~rio a e~sa lei que existia~ . porque se 
nao trata senao dos livros usados e não · fallou de 
livros novos, nós sabemos muito bem qtie os livros 
para os_ homens de lE:tras são tão ne~essarios,; como 

RESOLUÇÕES DA C~l~RA 

lllm. e :Exm. Sr.-Accuso a recepção elo officio 
de 5 do corrente mez, com o qnal V. Ex., por or
dem de Sua Magestade Imperial, enviou para ser 
presente á camara dos deputados. a consulta do 
conselho supremo militar, sobre o.requerimento de 
D.' Anna .Angela de Lomba, que pretende a parte 
do monte-pio que_ percebia uma sua irmã: e , em 
resposta participo ã V. Ex., para que suba ao co
nhecimento do mesmo au~usto senhor, que a camara 
tem dado a con"eniente direccão á sobredita con
sulta, afim de resolver com acérto sobre o seu con-
teúdo. ·'~-

Deus guarde á V. Ex. Paço da camiua dos depu
tados; em 7 de Julho .de 1826.-Jo~é Rica1·do da 
Costa . Aguiar de _Andrada.-Sr. Visco_Ilde ~ePara-
naguá. ·c 

lllm. e Exm. Sr"~A camara dos deputados, ap- . 
provando o parecer da commissão de fazenda 'sopre 
um projecto offerecido . para suppressão das contri;.. 
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buições e quotas, q~e d~baixo do _nome de . pen~õcs 
pagão alguns propnetanos de fabncas de assucar na 
província de Pernambuco c que ti verão origem no 
tempo dos donatarios: resolveu que pela 1·epartição 
de V. Ex. se pedissem previamente as oecessarias 
instruccões áeerca deste assumpto, principalmente 
sobre a ·origem de tal contribuição. O que participo 
á V. Ex. para que suba á presença de Sua !\Iages-: 
tade )m pcrial. 

Deus guarde á V. Ex. Paço da camara dos depu
tados, em 7 de Julho de 182(>.-José Ricardo da 
Costa Aguia1· de Andrada.-Sr. Visconde de Bae
pendy. 

lllm. e Exm. Sr.-A camara dos deputados, afim 
de deliberar com conhecimento de cansa, sobre o 
officio do presidente da província do Espírito-Santo 
de 12 de Novembro do anno proximo passado, re
lativo ao requerimento de Ignacio Pereira Dnarte 
Carneiro, q11e pretende por sesnwria uma data de 
terras na nova estrada, que communica aquella 
província -com a de 1\Iinas-Geraes; o ·qual oficio 
foi remettido pela repartição de q~e V. Ex. se acha 
encarregado, para ser presente a mesma camara, 
resolveu em conformidade do parecer da commissão 
de agricultura, que eu solicitasse de V. Ex. copias 
da portada de 13 de l\larço de 1822 e da imperial 
l'Csolucão de 7 de Outubro de 1823, de que se faz 
menção no sobredito omcio, que só para esse fim 
vai incluso c que deverá reverter para a ultima de
cisão do seu conteúdo. O que participo á Y. Ex., 
para subir ao conhccimrnto de Sua Magestade 
I mpel"ial . 

Deus guarde á Y. Ex. Paço da camara dos depu
tados, em 7 de Julho tle 1826.-losé Ricardo da 
Costa Aguiar de A11drada.--Sr. José Felicianno 
Fernandes Pinheiro. 

, 111m. c Exm. Sr.-Procedendo hoje a camara dos 
/ deputatlos á eleicão da mesa que deve servir o mez 

que principia no dia de amanhã, forão nomeados 
na fórma do regimento, para presidente o cleQUtado 
.Luiz Pereira da Nobrega de Souza Coutinhô; p;ra 
vice-presidente o deputado Marcos Antonio· de 
Souza e para secretarios em ]o lugar eu e em 2°, 
3° e 4° os deputados José Antonio da Silva 1\laia, 
1\lanoel José de Souza França e Candido José "de 
Araujo Vianna, pela ot~dem em que vão indicados. 
O que participo a V. Ex., pam que suba ao conhe
cimento de Sua Magestade Imperial. 

Deus guarde á V. Ex. Paço da camara dos depu
tado.;, em 7 de Julho de 1826.-José Ricardo da 
Costa. Aguiar de Andrada.- Sr. José Felicianno 
Fernandes Pinheiro. 

Illm. e Exm. Sr .-Accusando a recep!:ào do offi
cio da data de hoje, em que V. Ex. declara remetter 
um dos planos para o estabelecimento do monte-pio 
militar, com os pareceres de alguns conselheiros 
de guerra e votos de outt·os militares, afim de ser 
tudo. presente á camara dos deputados, cumpre-me 
prevenir a V. Ex., que o plano e pareceres de que 
trata, não vierão inclusos no mencionado officio. 

Deus guarde á V. Ex. Paço da cama'ra dos depu
tados, em 7· de Julho de 1826.- José Ricardo da 
Costa .Ag·,tial' de A·ndrada.-Sr. Barão de Lages. 

lllm. e Exm. Sr.-A camara dos deputados, con
formando-se com o parecer da commissão de 
guerra, sobre as consultas do conselho supremo 
militar, remettidas por V. Ex. em oficio de 30 do 
mez proximo passado, uma de 7 de Dezembro ul
timo, sobre as representações do commandante das 

armas da provincia da Parahyba, a respeito dos 
réos militares, cujas sentenças soffrião demora, es
tando dependentes da confirmacão da superior ins
tancia, . e outra de 24 de Abril· deste anno, âcerca 
da pretenção dos officiaes de ordenanças da cidade 
de S. Paulo, para gozarem dos privilegios conce
didos ás ordenanças da côrte, resolveu, quanto á 
primeira, qne estando a entrar em discussão o. pro
jccto de lei geral sobre os conselhos de guerra, da 
sua sancção deverião ficar dependentes as provi
dencias, que se pretendem para a província 11a Pa
rahyba; c quanto á segunda, que não obstante 
serem muito judiciosas as reflexões do conselho, so
bre os distinctivos e privilegias do quo devem gozar 
os corpos de ordenanças, cumpria com tudo que esta 
materia ficasse reservada para quando se t1·atar do 
regulamento daquelles corpos, que fazem parte da 
força armada do, 1mperio. O que participo a V. Ex., 
para que suba a presença de Sua Magestadc Im
perial. 

Deus guarde á V. Ex. Paço da camara dos depu
tados, em 7 de Julho de 1826.- José llicardo da 
Costa Aguiar de Andrada.-Sr. Barão de Lages. 

Sessão em 8 de Julho ele ,t828 

PRESJDENCIA DO SR. PEREIR . .\ ·DA NOHREG ,\ 

Heunidos os St·s. deputados ás lO horas fez-se a 
chamada e se acharão presentes 66, faltando com 
participação os Srs. Vergueiro, 1\laia, Castro Vianna 
e Lobo. 

O Sr. presidente abrio a sessão, e lendo o Sr. 
Araujo Vianna a acta da antecedente foi approvada. 
, O Si·. Cunha l\Iattos apresentou um requcrimPnto 

de Nicoláo 1\Iasson, que se remetleu á commissão 
de petições. . 

O Sr. Costa Agumr, dando conta do expediente, 
fez a leitura do seguinte 

OFFICIO 

cc lllm. e Exm. Sr.- Tendo o juiz de direito e o 
promotor fiscal do conselho dos jurados, reprc~>:en
tado, pelos inclusos officios a duvida. que lhe~ oc
corria sobre o dever continuar aquelle juizo, á 
vista do decreto de 22 de Novembro de 1H23. que 
manda pôr""em execução o projecto da ass,..., bléa 
geral constituinte até a installação da asse•uhléa 
legislativa: de ordem de Sua 1\lagestade o Impe
rador passo ás mãos de V. Ex. os indicados ollkios, 
para que fazendo-os presentes á camara do!' '••pu
lados, haja ella ,de resolver o que for conwniente 
emquanto não ha lei de liberdade de imprc>nsa e 
do juizo proprio para conhecer e punir o,.: ~eus 
abusos.-Deus guarde a V. Ex. Paço, em 7 d1· Julho 
de 1826. -Visconde de Caravellas. -Sr. José lU
cardo da Costa Aguiar de Andrada.ll-Foi ren:P.t.tido 
á commissão de constituição e legislação. 
. Passou-se então á ordem do dia, e o Sr. presi

dente declarou em discussão depois de se han·r lido 
o 3° § do art. 2° da lei da liberdade de impr·cnsa, 
concebido nestes termos: 

CC 3.° Concitações directas do povo, ou sejãn para 
rebellar-so contra as leis e contra as autor'clatles 
constitui das, ou sejão para punir. cc m a força e a 
violenciainjustiças verdadeiras ou fictícias, ahu~os 
verdadeiros . ou suppostos da administração t> das 
autoridades; ou sejiio para qualquer outra a•·ção 
designada crime pela lei~ · 
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« Os responsaveisincorrem na pena de privação 
dos direitos políticos · e suspensão de todos os em
pregos e honras, se õs tiverem; pelo tempo de tres 
annos com um armo de prisão : e não os tendo in
corre~ · na pena da suspensão dos direitos políticos 
e prisão por tres annos. Nas reincidencias incorrem 
no dobro. No caso de apparecer ~ediçã? do povo, 
indigitada a alguns dos fins apontados, c Isto dentro 
dos oit{• dias depois da publicação do escripto e 
este for julgado a cau!;lll della, os tres annos de 
prisão serão consignados a serviços publicas. >> 

Antes de principiar a discussão o St-. Ledo offe
receu como artigo addicional o seguinte : 

Injurias contra o corpo legislativo. Os respon
saveis incorrem na pena de um a tres annos de 
prisão. 

E sendo apoiado e declarando-o o Sr. presidente 
preferir uo dei.Jate, immediatamenle padio o Sr. Cle
mente Pereira o adiamento que tambem foi apoiado. 

89 
vag~m • inco~pati vel com as lefs da ~ociedade, ou 
entã_o .c .!! liberdade dos falsos, dos maldizentes e 
dos mtmii?Os do syst~ma constitucional. Ha de cha
mar-se I~ d~ esci~avulã?, po~que se querew coarctar 
abusos? ~ntã? nao haJa Iers e a licenca tornará os 
homens . tao hvres quu daqui virá a anarcbia. 
~ Dis~e _mais o illustrc deputado que como se quer 
especiah_sar o podct· legislatiyo o mesmo se deve 
fazer pa1a com o .poder e~ecuhvo : mas que se en
tende. ~or pod~r exec~Livo, não é o monarcha 1 
Os mmtstros nao forma? o pod?r executivo; por 
q_ue quem o representa c U!D _unrco individuo phy
stco, é o. monarcha. Os muustros são unicamente 
~andatarws do poder cxecutil•o, e se acaso os mi
mstros re~resentassc~ este poder, então 0 nosso 
~y~te!Da ua? se podena chamar monarchico : as 
lllJUrw~, po1s, contra o poder executivo estão já 
prevcmdas. n.a .pessoa do monarcha. Resta agora 
tratar das I~JUria~ co~tra o poder legislativo; por 
tanto, o arttgo nao pude deixar de passar. Sol>re o adiamento, pois, principiou a discussão, 

encetando-a pelos termos seguintes : · O Sn. SoLEDA_DF:: -Vou rasponder ao honrado 
O Sn. VAsco:scELJ.os: -0 adiamento, Sr. presi- d~putado que dtsse q~e ~ poder executivo era re

denle, parece-me que não póde ter lugar; a ma- pre_senl!ldo por umaS? P~~so~. Este poder, o poder 
teria é clara; está vencido um artigo que trata' l~g~slahvo e 0 poder J!•drc~arw. são trcs poderes di
das injurias contra a pessoa do imperador o im- vtdtdos: 0 poder legrslatJ v o c representado pelas 
pcrador é o chefe da nação, é parte da represen- ~uas camaras: o P?~er executivo creio ~ue é pelo 
tação nacional, segue-se, pois, trata~ ~a ~utra parte Imperador e seus 101~Is~t·os: o P.o~er judtc_iario se 
ou do corpo ll'gislativo; portanto, IDJUnas contra completa ~m todos o, ramos_do_sJurzos e tnbunaes. 
o corpo lcgislath·o devem estar na mesma razão, Q';land_o dtsse que s~ suppnmrsse este artigo não 
nem isto púde ser obj~cto de discussão; já se Yenceu foi P!l-1::'- ~c oppur a pc~a <1ue deve ter qualquer· 
que quem injuriasse o imperador estava incurso nas ~ue InJunar 0 corp~ le;;J_s_lat!Y?, mas sim por sm· 
penas do art. 1°, logo do corpo legislativo, que está lSto redundante, pms c Ja sniHdo que a.quellc que 
na m~sma razão, deve dizer-:;e o mesAto. Todas as atac~_r a forma do SO\'Crno por injurias, atacar 
leis da liberdade de imprensa não tem esquecido 0 s;p:tema que te1.nos adoptado ha de ter as penas 
isto e nem o podem razoavelmente esquecer, pois que forem ~ec~etadas; ·C f! que d~go é que se acaso 
se quem ataca o systema ou o governo geral deve se ha de _expl_tcar no artigo a mdependencia do 
soffrer castigo, tambem o deve soffrer quem injuriar po_der legtslatlvo d.a mesma maneira se deve ex
as pessoas que figurão neste governo, isto é, o que P!1c~r a d? execu~n·o, bem c~ mo. a ~o poder judi-
se acha em todas as leis. etano, pOis um nao tem ma1s d1re1tos do que os 

. • outros : portanto se não fôr red d t t O Sn. SOLEDADE: -Crew que nos vamos fazendo d" . 1- ' . un an e, orno a 
uma lei de escravidão em luaar de uma lei de li- 1 ~er que en ado se adrmtta o poder executivo; 

· o pois que o po er executivo • · · herdade de imprensa. A lei que nós tratamos de . d t d .. e o governo, e o Im-
fazer, é para garantir o direito, que todo o cidadão pem o r. e 0 os 0~ seus mtmstros. 
tem de exprimir seus pensamentos. E' muito justo Termtnando 0 Illustre orador, veio <Í mesa, man-
que todo aquelle que escrever contra o poder le- dada pelo Sr. Deputado Basto a seguinte 
gislativo ••• (A' ordem). 

Continuou o· illustre deputado ; porém, não foi 
mais ouvido pelo tachigrapho. -

O Sn. CLEMENTE PEREIR.\. :-Eu ainda não disse 
uma- só palavra sobre a necessidade do artigo : 
sem duvida hei de votar por ene·; mas o que digo 
é se o artigo póde ser neceEsario, tambem o adia
mento o póde sei<; porque nenhum corpo legisla
tivo deve . deliberar com precipitação e artigos ad
dicionaes são materia diversa que não podem 
decidir-se no mesmo dia. Isto é o que eu quizera 
que se adoptasse para todos os casos. · 

Ultimando-se a discussão sobre a proposta do 
adiamento sujeitou-a o Sr. presidente á votaçãoe 
não passando, continuou o debate sobre o artigo 
addicional do Sr. Ledo, .dizendo . 

O Sn. LINO CoUTINBo:;_;,.E' com efflüto~ Sr. pre
sidente, de lamentar que se chame a esta lei, lei 
de escravidão em lugar de ·lei da liberdade d~ im
prensa. Será liberdade deixar ao arbítrio do hómem 
malvado atacar o systema constitucional 't ·Não, se
nhor presidente, isto não é conforme a lei, esta 
seria a liberdade absoluta, o estado do homem sei-

« EllEXDA 

« Que á emendn do Sr. Ledo se accrescente-ou 
contra cada uma das suas camaras.' >> 

Foi apoiada, e c~ntimÚmdo a discussão clisse 
O S_n. V ~scoNCELLOS :-;-Sr. presidente, parece-me 

que nao pod_e haver duvtda alguma, este artin-o deve 
entrar ~!_a let.c. d_eve pas~ar. Que são injuria~? São 
e~pressoes. dmgtda~ _unicamente a indispôr na opi-. 
mao pubhca o S';1Jeito contra quem se dirigem; 
podem alguns escnptorcs entrar neste sentido a des
acredi~ar a ca!Dara e a tornai-a desprezível; isto é 
um cnme mmto gra\·e e que não póde deixar de · 
entl·ar nesta lei. Quanto 8.<?S. mi_nistros que duvida 
l1a que elles, quando forem IDJunados, têm os meios '· 
competentes de se desaffrontarem '1 Eu não sei como 
se possa argumentar deste .. modo con~a o artigo 
Emfim eu tenho de accrescenta1· quanto á emenda· 
que agora s~ aprese.ntou, que eu .me~conformo co~ 
a ~.ua doutrma, po1s que ella es~ concebida com 
mais clareza~ para que se não entenda que atacando 
uma ou outt:a das C3!naras em parti~ular se não in-
corre no artigo da le1. · · · __ 
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O Sn. CtE»ENTE PEnEIRA: -Quando propuz o 
adiamento não foi por não querer que se admittisse 
este artigo, mas sim para que elle se não discu
tisse sem a de,, ida reflexão ; porém, já que se trata 
de o discutir agora. direi que o poder executivo está 
expresso no art. 102 da constitui~ão,que é represen
tado pelo imperador e exercitado pelos ministros, as 
injurias feitas ao imperador estão prevenidas no 1° 
numero do artigo, e as injurias contra os ministros 
hão de ser comprehendidas no artigo que trata de 
todos os particulares. Concluo, pois, que o artigo 
deve passat· addicionado na conformidade da emenda 
que se acaba de apresentar, pois tem-se tratado das 
injurias contra o poder executivo, é necessario co
hibi-las contra o poder legislativo. 

O Sn. SouzA FnANCA.- E' necessario discorrer 
por todas as partes do artigo, para não estarmos 
a duvidar sobre a sua doutrina. Tratou-se, Sr. pre
sidente, das injurias feitas ao systema em geral: 
os representantes da nação l>razilcira pelo. consti
tuicão art. 10 são o imperador c o poder legislativo ; 
tratou-se das injurias feitas ao imperador, não póde 
de nenhuma maneira ommittir-se as injurias feitas 
á outra parte que representa a nação que é o corpo 
legi!.'lath·o. Seria isto uma lacuna, que pareceria 
muito de proposito deixada nesta lei. 

Demais, Sr. presidente, as injurias que aqui se 
cohibem, são as que forem feitas contra o poder le
gislativo, ou alguma das suas partes collectivamente 
porque injurias feitas a um ministro de estado tem o 
seu lugar no n. 8°, e esta mesma disposição se en
tende com as pessoas encarregadas das funcções 
publicas. 
· A 1·cspeito do que se tem dito que os ministros, e o 
chefe da nacão fazem o poder executivo, é isto uma 
questão impertinente. Oi: ministros pódem ser 
accusndos por qualquer particular, todo o cidadão 
tem direito de os accusar naquillo, que diz respeito 
<Í seguranca dos direitos, isso fica livre. Portanto 
digo em conclusão que o artigo não póde deixar de 
passar com a emenda, muito principalmente com a 
obsenacão que sobre esta se fez, porque do modo, 
que esta o artigo redigido quando succedesse 
atacar-se a camara dos deputados, que parece a mais 
proxima a esses reveze!.', como não fse ataque o 
senado, e ainda o imperador, póde dizer-se que se 
não atacou o corpo legislativo. Eis-aqui porque voto 
que o artigo passe com a emenda. 

O Sn. SoLEDADE. (Não se ouvio.) 
O Sn. LINO CouTINHO :-0 illustre deputado, que 

se oppõe ao artigo addicional, o reprova como 
redundante; e diz que uma vez que no n. 1 o deste 
artigo se trata das injurias ou ataques contra o 
svstema monarchico representativo, já se entende 
que os ataques feitos ao poder legislativo ficão alli 
corilprehendidos, mas o que talvez não será redun
dante é a pergunta: porque o honrado deputado 
não achou redundancia, quando se tratou da pessoa 
dó monarcba, e quando se trata agora do poder 
legislativo acha redundancias ? Se ha redundancia 
para um caso não a ha para o outro ? Por conse
quencia havendo passado o artigo no que respeita ás 
injurias feitas ao monarcha, deve passar tambem 
pelo que respeita ao poder legislativo. O illustro 
deputado disse que entendia por poder executivo o 
imperador, e os ministros, mas isto emquanto a: 
mim é erro de politica. O que quer dizer systema 
monarchico t·epresentativo 1 Quer dizer que o poder 
legislativo está. na mão dos nomeados pelo povo, e 

que o poder executi\·o está na mão de um só (mone 
a1·che) unicum principium.-Se o illustre deputado 
admitte que o poder executivo cst<í na mão de muitos 
indivíduos, é preciso então que admitta que não é 
monarchico, o nosso systema, porque.· quando é 
monarchico, o poder execulivo está na mão de uma 
unica pessoa : é preciso algumas idéas exactas : o 
poder executivo é representado pelo imperador, os 
ministros !.'ão os seus agentes, por via dos quaes 
elle exercita este poder, não formão parte do mesmo 
poder, e tanto é assim que os ministros são despe
didos, quando agrada ao monarcha. Como é que se 
ha de entender que o poder executivo se acha 
tambem na mão dos ministros ! Isto é contra todas 
as idéas do nosso systema monarchico represen
tath·o. Quanto ao que mais disse o illustre deputado 
que então tambem se deverá aqui tratar das injurias 
contra o poder judicial, deve o illustre deputado 
advertir que o poder judicial não é um poder 
supremo, como disse, mas !.'irn um poder secundario, 
e responsavel. O poder supremo nunca tem respon
sabilidade senão a moral, tal é o poder executivo, e 
o poder legislativo, uma vez que se trata aqui das 
injurias cont.ra estes dous supremos poderes, não 
é preciso tratar do poder judicial; porque este 
entra na classe de todo e qualquer cidadão, conforme 
a sua graduação, ou emprego. Portanto o. artigo 
devo passar, como tambem a emenda do 1Uustre 
deputado o Sr. Basto, que tira toda a duvida. 

O Sn. AL!IEID.\ E ALBUQUERQUE ;-Tem-se dito 
que é preciso cohibir as injurias feitas a um dos 
poderes, mas que não é preciso tratar-se disto 
emquanto ao poder judicial .... (o illustre deputado 
não foi ouvido por um pouco. ) E' principio geral
mente estabelecido que nenhum cidadão póde 
injuriar outro ; mas o contrario é o que accontece 
muitas vezes, e por via da imJ?rcnsa é que mais se 
espalhão as detracções, e as inJurias que se desejão 
fazer: para evitar pois estes abusos fez-se a lei da 
liberdade de imprensa; eu já tenho dito por mais de 
uma vez que o cidadão s•1pposto que possa censurar 
os actos do governo com o necessario comedimento, 
e respeito, pois que todo o povo é interessado na bôa 
administração, e em que os primeiros funccionarios 
publicos não abuzem de seu poder, todavia é 
necessario que essas censuras se não torn•~m em 
injuria e detracção, e ~sto seja com este ou com 
aquelle outro poder. E um erro muito grande 
suppôr que os cidadãos têm todo o direiLo de expôr 
as . suas idéas para promover o melhoramento dos 
negocios pub licos, e querer que se · não falle do 
poder judicial : nisto não concordo. 

O . SR. LINo CoUTINHO : - Ninguem aqui tem 
fallado em sentido de admitlir que haja direito de 
injuriar a nenhum particular quanto mais as auto
ridades, mas o que se tem dito é que se deve entrar 
primeiro pelas injurias feitas ao systema abraçado 
pela nação, para ao depois se fazer mencão das 
injurias contra os indivíduos ; tambem nãô quero 
dizer que se coarcte a opinião publica, ou essa 
responsabilidade moral : o cidadão tem direito de 
fazer reflexões sobre o proceder de qualquer auto
ridade, isto não é injuriar uma vez que as reflexões 
sejão fundlldas sobre principias, ou que alguma 
autoridade procedeu mal, ou que emfim se afastou 
da norma geral, isto nunca é prohibido, nem a lei o 
póde fazer, sejão mesmo as reflexões sobre qualquer 
individuo encarregado de funccões publicas : o que 
se prohibe é dizer injurias, isto é o que é contra alei. 
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SESSÃO EM 8 DE JULHO DE 1826 91 
O Sa. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-(Não se ouvio.) 
O Sa. VASCONCELLOS :-0 poder judicial não obra 

assim como o corpo legislativo, e não se póde jamais 
deixar de fazer differenca na linha de graduação 
deste poder com o poder legislativo, e com o chefe 
do poder executivo. porque o poder judicial não 
trabalha como corpo legislativo collectivamente, e 
por isso não póde ser injuriado em globo, porém 
ninguem diz que não haja de ser punido aquelle, qua 
injuriar alguns dos funccionarios publicas. 

Finalizando aqui a discussão, propôz o Sr. presi
dente á votação tanto o artigo, como a emenda do 
Sr. Basto, tiverão ambos approvação emquanto á 
doutrina, e se remetterão á commissão para a nova 
redacção, e para entrar a parte penal na reforma, de 
que se acha encarregada. 

Voltou-se ao n. 3° do art. 2° do projecto~ e nova
mente declarado em discussão, vierão á mesa as 
seguintes 

que-~esistir-é expressão mais propria do que 
-pumr-no caso, de que se trata. Não convirei 
porém de nenhuma maneira com a emenda do 
Sr. Vasconcellos .. Diz o artigo-concitações directas 
do povo, ou SeJa para rebellar-se contra a lei, e 
contra as autoridades constituídas, etc.--Aqui não 
ha palavras de mais, nem pouco exactas como 
parece querer achar o illustre preopinante,' porque 
supposto se deva conceder que toda a rebellião 
contra as autoridades é ao mesmo tempo contra a 
lei, visto que as autoridades não pódem existir 
senã_o p~r força da lei, tambem _se não póde negar a 
possibilidade do facto de rebelhão contra as autori
dades, de porque rebellião desta natureza temos 
exemplos, e eu citarei o que aconteceu na cidade 
do Porto em 28 de Fevereiro de 1757 contra a 
execucão, e subsistencia do alvará com forca de lei 
de 10· de Novembro de 1756, que confirmou a 
companhia dos vinhos do Alto-Douro, concitada por 
uns poucos de amotinadores. Logo póde verificar-se 

« EMENDAS o caso de concitações á rebellião contra as leis, ou 
Do SR. XAviER FERREIRA :- « Proponho por contra as autoridades, c por consequencia deve 

emenda ao u. 3o do art. 2•-Provocações directas passar a parte do artigo, que tem em vista prevenir 
aos cidadãos. » este caso, sem que possa notar-se de impropria a 

Do Sn. MAIA :-Ao n. 3• do art. 2• substitua-se á expressão-rebellar-se-por ser empregada, e usada 
1 

sempre pelos jurisconsultos, e sentencas em crimes 
pa avra-punir-a palavra-resistir. » desta natureza, 11romiscua, e simultaneamente com 

Forão ambas apoiadas. E pedindo em seguida a as de-tumulto-, e sedição. Continúa o artigo 
palavra, disse -ou sejão para resistir com forca a injusticas 

O Sn. LINO CouTINHO :-Este n. 3° Sr. presi- verdadeiras, ou ficlicias, abusos ,=erdadciros, "ou 
dente... (Leu) eu desejára que se riscassem as suppostos das autoridades, etc.-Parece-me que a 
palavras- rebellar-se contra as leis, e que em isto se oppôz que a resistencia nos casos figurados 
lugar disto se pozesse c.oncitações directas ao povo não poderia verificar-se. Eu sou de opinião con
para se rebellar contra o systema admittido pela traria, e penso que nada ha mais factível. 
nacão. Sr. presidente, não ha conspiracões contra E com effeito, como póde entrar em duvida qua 
as leis, e por isso eu quizera que se emendasse este haverá quem concite o povo para resistir aos abusos, 
numero tomo acabo de dizer. e injustiças das autoridades, se dentro desta camara 

O Sn. VAsCONCELLOS :-Tambem entendo que houve já quem se pronunciasse altamente a favor .:lo 
este numero deve ter alguma altera cão na redaccão direito desta resistencia? Sendo esta a opinião de 
(Leu) contra as leis não sei qué se possa côm- alguns deputados da nação, não é bem de esper<1r 
metter rebellião, contra o governo em g~ral com que alguem se avance a este excesso pensando que a 
desobediencia ás leis, e ás autoridades constituídas, resistencia lhe é permittida? Sem duvida, e Ides
sim. Portanto julgo que o artigo fica mais bem graçado de quem em tal cahir l Logo para evitar 
concebidocomestasexpressões-concitaçõesdirectas este perigo é de imperiosa" necessidade que o para
do povo á rebellião, ou a desobediencia ás leis, e grapho passe nesta parte como se acha concebido. 
autoridades constituidas.-Eu vou mandar á mesa Opponho-me finalmente com todas as minhas 
esta em·enda. forças á alteração da ultima clausula do paragrapho, 

0 Sn. LEDO :-Sr. presidente, só duas palavras. que diz-Oll sejão para qualquer outra accão 
Quando eu propuz esta lei disse mui claramente designada crime pela lei.-A experiencia • do 
que me sujeitava ás emendas da commissão, e que passado é a melhor regra de determinar as provi-

. h · dcncias para o futuro ; e é fundado nesta que eu me 
respeitava mmto os con ee1mentos, que adornavão opponho á suppressão desta parte dos, porque sei 
os membros desta commissão ; se elles tivessem por desgraçada experiencia que póde" haYer quem 
olhado com reflexão para a lei, terião proposto concite directamente o povo para acções criminosas. 
estas emendas, e não estaríamos aqui a perder 1 h · 
tempo, eu acho que se deve pedir ás commissões E sem ir mais onge c ~areL a<; attenção desta 
todas para reflectirem melhor sobre os negocios, de ~amara scbre os acontec.mento~ da tenebro~a 
qu"' se encarregarem 1 JOrnada de 30 de q_utf.!b~o . de 182?, em que os viS 

" . _ , • ~ agentes de uma facçao 1D1m1ga do unperador, e do 
Ve10_entao a me~ a emen~a do ;:,r. Vasconcellos Brazil, concitou directamente o po-vo desta capital 

conceb1da nos segumtes termos. contra as pessoas de seis determinados cidadãos, 
« EMENDA que ousarei chamar benemeritos por seus serviços, 

se pois já fomos testemunhas oculares de conci
« êoncitações directas do povo á rebellião: ou á tacões desta natureza, e se alguns dos infames 

desobediencia ás leis, e autoridades constituídas. » concitadores ainda vivem, e vivem entre nós. como 
Foi tambem apoiada, e fez parte da discussão. se pretende supprimir um artigo legislatiYo, qu1~ 

O SR. Cr.Em:.~ FEREIRA :-Levanto-me para tende a prevenir que scenas tão dolo:osas mais 
sustentar o § 3" do azt. 2° tal qual se acha redigido, se não repitão, estabelecendo penas contra seus 
porque na minha opinião é o mais exacto de todos autores 1 Nada, Sr. presidente, não convirei em que 
os do projecto, e apenas votarei pela emenda do deixe de passar um artigo tão providente; e por isso 
Sr. Maia, que é de mera redacção, por ser evidente voto contra as emendas, que propoem a sua 
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suppressão, · ou ainda mesmo a sua alteração, 
exceptuando a do Sr. Maia. 

O Sn. Lzxo Coun:mo :_-Creio que até agora 
11Ínguem tem reprovado o·n. 3° foi meramente uma 
nova redacção o que se propoz. Eu creio que se deve 
dizer rebellião, sem que seja necessario dizer contra 
as leis etc. -O que G reheUião ? Hebellião é já um 
crime seja contra o que fõr:Concitações do povo 
para rebellião não podem ser senão contra aquillo 
que está marcado na lei, por consequencia dizendo
seconcitações directas para a rebellião está dito tudo 
porque estas sempre se oppoem á lei, e ás autori
dades constituídas. Sr. presidente, os princípios, 
que trouxe, o hcnraào cleputado não são justos, o 
poder legislativo é infallivel, não póde fazer leis 
contra os princípios da justica universal, e o con
trario nunca seria lei, massupponhamosque o poder 

· legislativo determinava nma Jei, que concedia o par;. 
ricidio, poder-se-hia oLrigar os cidadãos a executar 

· uma lei desta natureza? Quando as leis são diame
tralmente oppostas nos direitos da natureza, e ao 
que manda a recta razão, nunca podem ser leis, nein 
por consequencia obrigar, mas isto é .fora da questão, 

·vamos ao artigo . Neste n. 3.0 , quando se diga eco
citações directas ao povo para rebelliiio, tem-se 
dito tudo, porque rebellião não é virtude, é crime, 
por isso são escusadas todas estas declarações. · 

O SR. VASCONCELLOS:- Ha ·duas hypotheses na 
minha emenda, unia quando se pretende, e se con
vida para a destruição das au_toridades constituídas, 
e a outra quando se conv1cla para desobedecer o 
que está determinado nas leis, nestas duas hypo
theses fica comprehendido tudo o que vem neste ar
tigo, que é uma redundancia de palavras, e pó de-se 
exprimir assim ( leu) esta emenda não é pro
priamente de redacção, rebellar-se contra as autori
dades constituídas, ou desobedecerás leis são cousas 
muito differentes. 

O Sn. Cl.iNRA 1\iA.TTos: - Eu desejaria, segundo 
a minha opinião, que se houvesse de dizer.- Con
citações directas ao povo para prevaricação, ou 
outra qualquer acção desta qualidade, que acon
teça para levar o pcvo á rebellião contra as leis, e 
autoridades constituídas :- pois póde haver, como 
. disse um illustre deputado uma rebellião; levanta
mento ou, tumulto contra uma lei, por isso achava 
que está bem concebido, e me conformo com a dou
trina deste numero. 

O SR. SouzA FRANÇA: -O pacto social, Sr. presi
dente, é quem marca o equilíbrio dos dire!tos, e as 
obrigações dos governantes, e igualmente as dos 
governadcs. O povo tem direito de opposição, não se 
lhe póde negar, mas não tem nunr.a direito de se 
tumultuar mesmo contra a injustiça", ·o direito, que 
tem de opposiçã.o, é quando representa, e não se 
diga que o dirzito de resistencia se oppõe a isto, 
Sr. presiàente, é preciso modificar as idéas, e não 
confundir as cousas. O direito de re5istencia.não 
póde ser confundido com o de fazer tumultuar o 
povo, são co usas, que essencialmente se differencão. 
-Porém não tratarei mais deste objecto, porque não 
é da questão. Disse-:se que rebellar-se contra as leis 

· era uma expressão pouco exacta, e eu a acho a;.mais 
exacta possível, talvez que o autor ·do projecto por 
esta mi!neira qnizesse fazer uma divisão, on ex
plicar as hypothcses para não deixar intrepretações 
em cousas tão melindrous. O verdadeiro caso é que 
nem propria~ injustiças, nem infracções da lei 

podem n11nca autorisar um tumulto, ou concitações 
do povo por escripto para se lhe opporem. . · 

Por consequencia não .duvido convir tambem com 
a emenda, que ultimamente se apresentou, pois 
que esta doutrina se contém na proposição geral, e 
não é essencial o especificar-se. Assim voto tanto 
pela emenda, como pelo artigo. 

O Sn. VASCONCELT.OS :-Sr. presidente, eu peço 
a palavra. 

O Sn. PRESIDENTE : - O Hlnstre deputado tem 
já fallado as vezes, que permitte o regimento. 

O SR. AL~rE!DA E ALBUQUERQUE:- Sr. presidente 
eu ná:o acho razão alguma para que se altere este 
artigo, elle deve passar tal qual, pois as p~lavras 
são · expressivas. Respondendo agora ao 1llustre 
preopinante, autor do projecto,_que se qu~ixou d~ 
commissão, eu digo que entre1 nella, e nao achei 
nada neste artigo que emendar, de mais é mnito 
difficultoso combinar vontades, custa muito njustar 
duas opiniões, é muitas vezes necessario deixar que 
os negocios passem por esta censura publica, para 
ellas se combinarem, todavia assim mesmo eu não 
acho nada que emendar no artigo, e por tanto voto 
que passe. · 

Julgada a materia sufficientemente discutida, e 
procedendo-se á votacão, desapprovado o paragrapho 
tal qual, passou com salva da redacção, attendidas 
as emendas dos Srs. Xavier e Maia, e prejudicada a 
do Sr. Vasconcellos. · · 

Passou-se · ã segunda parte do mesmo § 3°, e 
vindo em seguida á mesa as 

« E~IENDAS 

Do Sr. Odorico: -«Supprima-se no paragrapho 
que trata d;1s penas desde as palavras - no caso de 
apparecer- até as palavras-a serviços publicos ». 

Do Sr. Paula e Souza : - « Que se adie a dis
cussão sobre as reincidencias, deixando-se para de
pois de marcados os delictos, e penas, então se 
formar um artigo geral, relativo a todos os delictos». 

Forão apoiadas, remettendo-se á commissão de 
leis regulamentares, e suspendendo-se a discussão 
nesta parte por dever entrar na refórma das penas. 

Segui o-se o § 4° • 
a Ataques directos da religião, e seus dogmas, e 

evidente offensa da moral publica. · 
"Osresponsavesincorrem na pena de reclusão em 

uma casa religiosa com a suspensão por deus annos 
dos direitos politicos e das honras, e empregos, que 
tiverem, e não os tendo com a multa de 4001J, a be
neficio dos expostos da província, e não o podendo 
pagar, com outros tantos dias de reclusão, quantas 
vezes mil se encerrarem na quantià da pel':la pe
cuniaria ». 

Veio immediatamente ã mesa a seguinte 

-.: Do Sr. Marques de Sampaio:-« Proponho que 
no n. 4° do art. 2<> da lei da liberdade ele imprensa 
se supprima a pala"-ra- directos -e se diga ata
ques feitos ã religião do estado ».- Sendo apoiad~. 
principiou a discussão dizendo · . 

O Sa. · CLIDIÉm PEREIM:- Sr. presidente, 
o § 4° do art. 2'> não deixa lugar a . que se 
faça algum ataque cont!3- a religião, e _debaixo 
desta consideração eu o Jnlgo bem concebido, mas 
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jsto só não basta-,é~necessarlo também q~e se ~ão ~~servadô para si;. quod cmsaris, camari.~ s~. -pre
deixe lugar a perséguições .injustas contra os ·que si-dente. Eu P!opo_~:2-__ o __ ;POr~nto a suppressão d_ este 
escrevem, e por isso eu desejava que se determi-. paragrapho. l' ) •\"7/ . ~ c ~ 
nassem _ por : clausulas . especificas e-restrictas os · Mandiní em segUidà á mesa 0 . illustre orildor · 
pontos de religião, contra os quaes não é licito es- esta. · -
crever, e neste sentido tenho redigido a seguinte 
emenda que eu mando á mesa. '' EMENDA 

. Havend~ mandado a emenda foi lida nos termos u Supprima-se o § 4° do art. 2°. » 
seguintes Foi apoiada, assim como tambem a do Sr. Cle-

, « EHENDA mente Pel'eira. -
« Proponho que 

forma seguinte : 
este n-umero seja concebido na_ O Sa. MAacos ANTONIO:- Sr. Presidente não 

pretendo na presente discussão defender a religião 
chri~t~, nem ser seu apologista, pois que fallo na 
respe~~vel presenQ~ de um congresso muito sabio, 
e reh~i~so, mas !!-ao app~ov~ que este artigo· seja 
suppnm1~o. ( .4potado) · pnme1ramente sustentarei 
que o ~hto numero em questão se achadestacado, 
pois que observo em muitos codigos legislativos, que 
os _crimes contra a religião são collocados em pri
meno lugar. A mesma ordenação philipina, · que 
ain~a hoje nos re~e, em o livro 5° tit. Jo, trata dos 
deli<:tos commetttdos contra a religião. Muitos 
~scnptores de grand~ .!lota amrmão que os de
hctos contra a relig~ao devem ser mui se
veramente punidos, porque sendo o t~rimeiro 
dever do- homem o dever para com Deus, os que 
conspirão de qualquer modo a cortar esses laços -sa
grados, commeUem o crime mais grave, e que me
rece a maior attencão do legislador (Apoiado ) 
Julgo pois que estê artigo deve ser escripto em 
primeiro lugar, e ainda antes de se tratar dos 
atal{ues contra o . estado, _e contra a pessoa sagrada 
do imperador. Passando a refler.tir sobre outro ar
~u~ento, ~u~ a!lui ouv_i produzir, isto é, que are
·hgJao. clir1sta nao. preCisava de eer defendida, nem 
menClonada na le1 contra o abuso da liberdade de 
imprensa, porque a mesma religião era verdadeira· 
est~ argti!Dento me parece o mais absurdo, (Apoiado) 
pedindo hcença ~o tllustre deputado, que o proferia, 
eu o convencerei pelas mesmas razões com que tem 
argumentado. 

u Ataques contra a religião do imperio. 1.0 ne
gando a verdade de todos, ou de alguns dogmas de
finidos pela igreja catholica romana. 2. o estabele
cendo, ou defendendo dogmas falsos. 3.0 Blasphe
mando de Deus. 4.0 Zombando dos seus santos, ou 
do culto religioso approvado ;ela mesma igreja. Os 
responsaveis comprehendidos em algum dos tres 
primeiros casos, serão condemnados a prisão de um 
a tres annos, e no ultimo caso a prisão de dous a seis 
mezes, segundo o grão de sua imputação. Suppri
mindo-se tudo o mais, que se contém no mesmo 
n. 4.0 )) 

O SR. VASCONCELLOS:- Sr. presidente, é certo 
que o artigo assim como está não póde passar (Leu). 
A passar esle artigo, e entrar na lei de liberdade 
da tmprensa, deve então ser conforme a emenda do 
Sr. Clemente Pereira, e nunca com a sup
pressão da palavra- directos ; - pois como está 
redigido é -muito vago, e então ninguem .poderá 
fallar em materia de religião, e nós sabemos muito 
bem· o que tem havido a este respeito. O que é que 
se ha de entender por moral publica 'l Assim vamos 
resuscitar as leis da inquisição, e não haverá uma 
só palavra sobre religião, ou costumes, q'Ue se não 
possa julgar comprehendida nesta lei. O governo re
presentativo, Sr. presidente, assim como em _todos 
os outros casos é o melhol' governo. . . . ( o·illustre 
orador não se ouvio por um pouco). Assim é o ga
rante mais seguro da religião, e da moral, e que ne
c~ssidade temos para prevenir uma cou~a, de .que 
nao _ póde resultar nenhum damno de ir 1m pôr um 
freio tão duro ã liberdade de imprensa? Nós somos 
catholicos romanos, e não podemos deixar de o. ser, 

~porque a nossa religião é a verdadeira, e se ella em 
· vez· de succumbir nesses tempos de heresias, dessa 
mesma heresia é que· adquirio · forças, e tem au
gmentado progressivamente o seu esplendor, e quasi 

. D!l razão dos obstaculos, que tem encontrado, à que 
tim prohibir que se escreva contra a religião 't Tudo 
o que se poderá dizer, não ha de ser senão mentira, 
e a mentira não ha de prevalecer contra-a verdade. 
Esta certeza, mesmo a temos do seu divino autor, 
que ·nos dis_se - et portre inferi non prevalebunt 
aàversus eam.- . . .. 

Elle tem com toda a eloquencia demonstrado ser 
o governo constitucional o mais perfeilo de · todos 
os governos e coD!tudo pretende que se estabeleção 
penas para o castigo dos que conspirarem contra o 
systema representativo.. __ . · -

Logo, o _que abusar da liberdade da imprensa 
par~ atacar a reli~ão eatholica, deve tamb~m . sof
frer a pena merec1da; porque este é o' maior·crime, 
que se póde commetter contra a sociedade. c 

Tellho observado que os delictos contra a Divin
. dade são o o.bjecto dos tratados dos grandes publi
cistas, co~o p_64~ o illustre pr~opinantelêr no cap. 
20 de FilaogJ.en, _ na sua sc1encia de legislação, 
tomo 4°. Logo . me parece necessario , que discu
tindo esta camara um projecto de lei sobre os ,que 
abusarem da liberdade de imprensa, deverá ser em 
primeiró lugar considerado o crime contra a mesma 
religião _e comminada a mais rigorosa pena. 

_Portanto não tenhamosmédó dos ataques contra 
a religião, ella ha de existir até o fim do mundo, ha 
-de_ prevalecer contra a mentira, sem que precise 
apOiar -se ·nesta -lei, que · vell) assim - a ser ociosa 
além de prejudicial-em outros -sentidos. Demais, 
Sr • . presidente se alg_hm homem doudo atacar a re
ligi~o. pois que um tal ataque não_sep_gde considerar 

· senao . como -uma loucura, deixemos a sua cor
recçã.o aos ecclesiasticos, e nisto _iremos conforme 
com~ evange~o ~ ~i_cto ~cclesia1; ~ e não q úeira
mos • IntrodUZir na le1 de liberdade da imprensa um 
àrtigo, . que lhe não pertenCe e que vai atacar a di'
vinda~e. querendo ·_ nós impôr penas, que ella tem 

Um escrip_to contra a verdade e moral da religião 
é sem})re muito _ perigoso. (Apoiado.) Lembro-me · 
de _ter lido· Ferrandi,_ celebre . escriptor, _o qual sus
tenta que as revoluçoes emmateria de _ religião são 
as mais perigosas pe,l!)s gravíssimos males, que re-
sultão á ,sociedade. · - · · 

J ... ) . Esta falia-- foi müi , unperleitaJDenle colhida 
pelo tachigtapho. 
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Esta asserção Jloderia ser mui elucidada, se eu, destruão todas e quaesquer opiniões, que por ~rro, 

revolvesse as historias e fizesse vêr os estragos cau-. malicia ou superstição quizerem levantar.· e'm 
s!idos em Allemanha, Inglaterra e França por mo- dogmas princípios que não passão de piedosa crença, 
tlv_o. das revoluções e guerras de religião. Tenho. ou mera disciplina; e interessa tambem a liberdade 
pms ponderosas razões para firmemente sustentar da imprensa para que Ol;i. escriptores, que se ,pro
que qualquer escripto impresso, offensivo dos puzerem a combater aquellas opiniões, não possão 
dogmas definidos pela igreja catholica e opposto ao ser perseguidos. - . . _,. 
culto nacional del!te imperio, é abusivo da ordem Portanto o 1° numero da minha emenda não póde 
social e po.r isso o escriptor, ou quem fôr respon- deixar dé ser adoptado. Agora, o n. 2° (leu-o) estã 
-savel deve soffrer ·pena proporcionada ao seu de- na mesma razão; porque o mesmo é estabelecer e 
licto. E' tambem certo que esta materia é sujeita defender dogmas falsos, que atacar os verdadeiros: 
ao juizo dos bispos, porque é essencial e inherente ou talvez se possa dizer que maior crime é estabe-· 
ao episcopado vigiarsobre a fé orthodoxa; portanto lecer dogmas falsos pela injuria, calumnia e des• 
affirmo e sustento que o artigo em questão deve credito, que se faz á religião catholica, attribuin
exi~tir na lei de liberdade de imprensa, sendo con- do-lhe artigos de crença, que na verdade ella não 
ceb1do pela fórma da emenda, que enviarei á mesa reconhece~ portanto esta qualificação de c_rime 'de 
e que me parece muito conforme á emenda. offere- abuso da hberdarte da imprensa tambem me parece 
ci~a pelo illustre preopinante o Sr. Clemente Pe- que se deve fazer. 
re~ra. . Diz o n. 3° da minha emenda -blasphemando de 

O Sa, CLEliiEl\,.E PEREIRA:- Sr. presiilente, Deus.- Este crime é para mim o. mais grave de 
novamente me levanto para motivar a minha emen- todos os crimes, porque offenda escandalosamente 
da, porque me parece isto necessario, antes que o principio fundamental de todas as religiões, co
mais se avance a discussão. meçando pela natural; pois . que todos, excepto o 

A religião catholica romana assenta os seus fun- insensato atheismo, reconhecem a existcncia de um 
da~ent_os sobre dogmas de instituição divina, in- ser supremo, _causa primaria de todo o universo, 
vanave1s, certos e definidos, que não podem jámais chamado Deus, reconhecem que a primeira de todas c 

ser alterados; apezar disto o zelo indiscreto, por não as obrigações do homem é tributar-lhe t:ulto, ,·ene
dizer a ignorancia ou malícia de muitos de seus raçã~ e respeito e que por consequencia a maior 
ministros e talvez daquelles mesmos, que mais se injuria, que se póde fazer á sua Divindade é soltar 
empenhárão em a _defender, conf~ndio a simplici- palavras ímpias, offensivas desta veneração, a que 
dade dos verdadeiros dogmas com a argucia de se chama blasphemar. 
princípios absurdos, contradictorios e manifesta- E finalmente o 4° e ultimo numero da minha 
mente falsos: resultando daqui não só 0 descredito emenda -zombando dos santos ou do culto reli
que taes-doutrinas occasionárão á religião catholica gioso approvad() pela igreja.- Sem culto não ba 
e as armas que fornecerão aos seus inimigos, mas religião, e por isso os ataques feitos contra o culto 
uma difficuldade summa de poder extremar os ver- offendem directamente á religião. E se a lei civil 
dadciros dogmas dos pontos meramente disciplinaes deve proteger esta influencia, que os ataques e in
o~ de piedosa crença, por fórma que b~m se póde jurias, que se lhe fizerem, :(lóde ter na ordem pu
dizer com verdade que fizerão maiores males â blica, fica evidente a necessidade de punir os ata
igreja, do que os at11ques dos hereges; porquf! estes ques e injurias que, o abuso da liberdade de im
só servirão de lhe fazer ganhar novos triumphos, prel!sa dirigir contra. o culto estabelecido pela 
emquanto aquelles lhe fizerão perder muito respeito 1greJ~ e seus santos; po1s que ella os manda venerar. 
e considera cão. . De tudo conclúo qne é necessario determinar 

Isto, Sr. presidente, são verdades que todos hoje com. precisa individuação os pontos da _religião ca
-sa bem ; porque a historia ecclesiastica anda nas thohca romana, contra ?S quaes se nao pód~ es
mãos de todos; e dispensando-me por isso de fazer crever sem com_!Iletter cnme; tan~o. porque assim ~ 
um~ long.a enumeração de _opiniões falsas, que pas- pede a pr?t~Eçao, que o pode_r. CIVIl deve prestar a 
sarao multo tempo por decisões dogmaticas, sem 0 mesma rebgi!io, como a~ ~ece:>sidade de sustentar e 
serem, limitar-me-hei a trazer, por exetnplo, a ee- defender a hberdade da 1mprensa, q;ue :por. O}ltra 
lebre questão da infallibilidade do papa que res- fórma ficará exp?sta a ser perseg~n~a mdevi~a
peitaveis opiniões lhe attribuirão nas sua's decisões I mente pelos motivo~ que pondere1: e parece-me 
-ex catltedra- doutrina manifestamente destrui- que tudo-:ficará perfeitamente prevemdo, se .se ~.dp-

- dora dos princípios fundamentaes da religião ca- ptar a mmha emenda. 
-tholi~a, segundo. ~s quaes só. a igreja universal, O Sa. _SEIXAS ::-Sr. presidente, eu voto contra a 
reumda nos conc1hos ecumemcos é infallivel nas suppressao do artigo e pela emenda do Sr. Clemente 
decisões que toma para explicar algum . dogma Per!3ira, ainda que não approvo a razão deduZid(dt{ 
sobre que se offerece duvida, pois que dogma~ pengo de confundir-se com o dogma, o qtie é méra 
novos não ha, nem a igreja os póde crear. Apezar decisão do pontífice romano. Já passárão esses 
porém. de s1_1as yerdades serem puras, .correntes e t~J!lpos de cçmfusão: já ninguem a~redita na ilifaJ.
mcontestaveis, amda ha quem acredite que 0 papa llibllidade do papa, todos sabem hoJe que elle não: é 
-é infallivel, quando decide~ex.catheàra. . . superior aos concílios geraes, que têm, sim, a priü-

Logo, Sr. presidente, é necessario que a 11.-\i na! cipal autoridade nas questões de fé, mas que: .as. 
parte relativa aos dogmas, estabeleça múi deterhti-~ suas .d.ecisões só podem ,reputar-se dogmatica5:.: e· 
nadamente que só se póde .commetter abuso quan- ~efi~Itlva.s, quando são ractificadas e act:Jitas pela 
do. se . ata~em dogm~s d~fe~d-~dos pela igreja 'I ~greJa u~ve~a!. a _q~~l!l só compete o privilegio;da 
umversal, e nesta restncta mdtviduacão interessa merrancta ou .mfallibilidade. 
a r_el!~ião e a liberdade de ilt~pre~sa; illteresa a l Parece-me pois que é ocioso declarar qne sejão 
r~bgiao, Pc:!rque sendo, como Já dt~se, só dogma-l_dogmas-definidos-.pela igreja, porque não_ póde-ba-. 
t1c~s os artigos da sua. crença, defimdos pela igreja 1 ver dogma sem este -juizo ou deftnicào · da igreja 
.umversal, têm necessidade de que se comba&ão e que é a columna e firmamento da verdade. . ' 
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Passândo agora a e~minar o mesmo artigo não religião e seu cçlto, suas -_ ceremonias, suas leis, 

_posso convir nos argumentos produzid~s pe1o ll!us- suas instituiç_ões,- SEjUS ministros, -solapando e mi
_tre·deputado, que propoz a suppressao; espec1al- nando surdamente os fundamentos da· mesma re

-mente quando avança, que sendo_tão v~g!l a s_igni- velacão'! · 
_ficacão da palavra -ataques-' detxada a 1ntelbgen- _ E~ poderia, Sr. presidente, remonUtr a tempOs 
cia ê arbítrio dos jurados, viria esta lei estabelecer mais·remotos e mostrar pelos estragos que a dou
um tribunal mais fo~midavel que a inquisição ; trina de Epicuro embellezada pela imaginacão de 
porque qualquer escripto, que atacasse algum ponto Lucrecio produzira nos costumes dos romanos, 
de mera disci_plina, poderia logo ser condemnado quanto é fatal e perigosa a licença dos escriptos em 
como offensivó da religião e do dogma: eu creio que ma teria de religião e de moral ; mas nós temos 
o nobre deputado não advertia na differenca que fa- exemplos mais recentes e mais decisivos na França 
zem os canonistas do que é essencial e "do que é onde uma tcmeraria philosophia pretendeu substi
meramente accidental á igreja. Ella é sem duvida tuir á religião catholica Ullla não sei que theopbi
uma sociedade perfeita, isto é, uma sociedade que Iantropia, ou religião natural, que não era senão o 
tem em si mesmatudo quanto é necessar-io para a atheismo disfarçado, ou o que vale o mesmo, um 
sua conservacão e para chegar aos fins de seu divino total indifferentismo para _todos os ·cultos ou reli- . 
estabelecimento. giões positivas. _- · 

Assim, posto qúe a igreja,_,exista na republica, e O fructo da licenca religiosa foi reduzirem-se a 
não · a republica na igreja, ella tem todavia· uma decretos do poder legislativo os mais absurdos sys
autoridade suprema e independente do poder civil, temas da incredulidade e vêr-se com escandalo da 
nos objectos concernentes ao bem espiritual e á sal- razão entrar na ordem do dia a existencia do Sêr 
vação dos homens, assim como este é indepen~ente Supremo, declarando-se por um decreto uma ver
daquelle no que toca ao bem estar e prospendade dade conhecida até pelos selvagens da nossa Am~· 
temporal dos seus subditos; de sorte que estes dous rica. 
poderP-s hecterogeneos sem se chocarem ou confun- A immortalidade da alma, este degma tão ~onso
direm caminhão de accordo e por differentes meios lante para a humanidade, tambem proscripto nos 
ao mesmo fim da felicidade dos homens. excessos do delirio revolncionario, foi objecto de 

Não podia portanto o Divino Legislador deixar outro acto legislativo, que mereceu as felicitações 
de conferir á igreja o poder de regular o ensino da de todas as municipalidades da França; a ta~to 
doutrina; a ordem da Jerarchià e do ministerio pu- chegou a cegueira de uma nação tão illustrada e 
blico, o culto, os ritos, a administração dos Sacra- respeitadora dos princípios religiosos 1 
mentos e de estabelecer todas ·as leis, que fossem fá se vê que este deploravel estado não podia ser 
necessarias para conservar a unidade e a pureza da senão 0 resultado da impunidade dessa alluviàode 
fé e dos costumes; por<}ue sem esse poder não po- escriptos ante-religiosos, que · derramãrão subtil
dia subsistir, nem conservar-se a sociedade christã. mente o veneno da irreligião, e da immoralidade, e 
Ora, estas leis são propriamente as que formão a com que uma cabala furiosa escudada com o respei-

. disciplina essencial da igreja, disciplina inlrinser,a, tavel nome de philosophos se promettia um completo 
invariavel e que está fóra do alcance e das attribui- triumpho sobre as ruínas do christianismo. 
ções do poder civil, bem como o dogma e a ~moral. Voto portanto pelá suppressão da palavra--di-

Todo o ataque pois dirigido contra esta disciplina rectos-, por isso que estou convencido de que os 
é um delicto contra a religião, que deve ser punido inimigos da religião não ousão ordinariamente 
pelo soberano, protector da mesma religião. ·co atacar o seu dogma, a l"Ua moral, e disciplina .se 

Aquillo porém, que é de disciplina accidental e . não por meios indirectos, e tanto mais perigosos, 
que sendo variavel póde oppôr-se ás leis do paiz, e quanto mais solapados, e proprios para surpre
comprometter a tranquillidade dos povos, · está su- bender a mocidade incauta, ou irr_êflectida. 
jeito á inspecção do magistrado político, que em Não posso igualmente deixar de conformar-me com 
virtude da suprema autoridade, póde deixar de ad- a idéa, que acaba de .produzir um illustr!} deputado 
mittir, quando _assim convier á felicidad~ , dos seus a respeito da jurisdicção dos bispos na censura das 
subditos, essas leis disciplinares, sem offensa do obras já publicadas sobre materiá de religião; e 
:respeito devido ao poder da igreja, cujo espírito de tanto mais me conformo, quando vejo que algumas 
sabedoria nunca póde presumir-se éontrario aobem ~onstituições, como por exemplo a de Portugal, '.de
temporal das nàcões. Eis aqui a doutrina dos mais clarão expressamente que fica salva sobre este oh
celebres publicÍstas sobre o denominado direito jecto a autoridade dos bispos, aos quaes o governo 
·- circa sacra- doutrina lumin!)sa, que deveria deve prestar a necessaria coadjuvação~ . .. · ' 
dissipar todas as du:vidas do illustre depu~ado sobre CoJD·effeito os bispos são por direito divino juizes 
a latitude, que parece deixar-se ao arbítrio dos ju- natos da fé, e só a elles compete qualificar, e J!Ugar 
rados em pontos de disciplina ecclesiastica. . a doutrina, ou seja em ponto de dogma, ou de.cos

. Fundou-se nas mesmas razões o nobre deputado tumes. Esta jurisdiccão essencial, e inseparavel.do 
para combater a suppressão da palavi-a-directos- episcopado, foi exercitada desde os primeiros s.e
segundo algumas emendas mandadas á mesa ; mas culos do christianismo; e S. Paulo não só prevenia 
quem não vê que restringindo-se os abusos da li- os fieis contra os sophismas de uma capciosa, e rã 

· berdade religiosa aos ataql.les directos contra a reli- philosopbia, mas .achando-se em . Epheso fez :até 
gião, se abre um vasto campo á impunidade de se- queimar alguns livros .de perigosa doutrina~ Os -suc
melhantes delictos 'l · cessares dos apostolos continúão .a usar dos mesmos 

Quem não sabe que os inimigos do christianismo direitos sem contradicção alguma, e ébem sabido 
mudan!lo de tactica já não -atacão hoje directamente o decreto do papa Gelasio publicado em um con
os dogmas ou verdades reveladas, ~;orno fizerão os cilio emRoma no anno 1~, no. qual se especlficão 
antigos heresiarcas, mas recorrendo aos artificios de os livros, que a igreja approvava, e os que ella 're
umasacrilega ironia procurão expôr:ao dP.sprezo e jeitava .como apocnphos;ou-hereticos, ensinando 
2ombària o 4111e haJ}e _ ~1liS: él~gusto ~- - ~grado na assim ao~ fieis õs queelles podião lêr sem.perigo. 
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A mesma autoridade praticou a igreja condem

nando a doutrina de Ario, Nestorio, e outros here
siarcas, usando só das penas espiritu!les, ou cano
nicas, emquanto os imperadores, auxiliando o·p?der 
da igreja, applicavão as penas temporaes, e p~rva
tivas do-direito da espáda-contra os dogmatizan
tes e perturbadores do culto e da religião do estado. 

Não se póde portanto contest_ar á igreja o di_re_i~o 
de qualificar a doutrina dos escr1ptos sobre a rellg1ao 
e os costumes, e de punir seus autores com as penas 
espirituaes, assim como á autoridade civil o direito, 
ou antes a obrigação de embaraçar por ?Iei<~s coa
ctivos a introducção daquelles, que a IgreJa con
demnar como offensivos da pureza do dogma, e da 
moral. Mandarei pois uma emenda a este respeito, 
conformando-me em tudo o mais com a do Sr. Cle
mente Pereira. 

Tendo vindo a esle tempo á mesa a emenda do 
Sr. l\larcos Antonio, e em seguida a do illustre 
orador o Sr. Seixas, forão ambas lidas nos seguintes 
termos, e apoiadas. 

!! EMENDAS 

Do Sr. Marcos Antonio:- 11 Proponho que seja 
collocado em primeiro lugar o artigo, a respeito do 
impresso contra a religião, e sendo culpado o que 
negar a verdade de todos, ou de algum dos dogmas 
definidos pela igreja, o que defender falsos dogmas, 
o que blasphemar de Deus, dos nossos Santos, ou 
mofar do culto religioso approvado pela igreja. De
pois deste artigo! se tratará dos impressos contra o 
eetado, e os segumtes. >> 

Do Sr. Seixas :-<1 Fica salva aos bispos em vir
tude da sua autoridade espiritual, a censura dos 
livros já publitados, competindo ao governo auxi
liai-os para a punição dos culpados. » 

O SR. SouzA FRANÇA :-Sr. presidente, uma lei 
cohi.biliva dos abusos da liberdade da imprensa, não 
deve ser tão minuciosa, que torne nulla a mesma 
liberdade, nem tão ommissa, que faculte a licenca : 
resguardar estes dous extremos, é o que cumpre 
fazer. Vamos á questão. 

Será porventura permiitido a um escriptor petu.., 
lante o divertir-se, atacando os princípios da reli

ogião do seu paiz, seja esta, Otl aquella, porque em 
fim é a religião do estadn, e q11e se profess~ publi
camente em pia crença'? Não certamente. A injuria 
feita á religião, étranscendente a todas aquelles, que 
a professão, e a ninguem póde ser permittido mofar 
de cousas consagradas pelo publico respeito, e de
vota consideração, que tem adquirido. 

Eu fallo da religião ·em geral, porque entendo, 
que a politica prescinde de entrar no conhecimento 
da verdade, ou falsidade de seus dogmas ; essa tarefa 
não pertence ao legislador: disposições legislativas, 
têm só por objecto os actos externos dos cidadãos, 
segundo as relações, com que· estes se achão asso-
ciados. · 

Se ditrerentes forem as crenças em um pr;iz, e dif
ferentes os cultos em materia de religião, a boa 

. politica p'ede, que se cohiba a petulancia de mofa, 
e despeito, que por impressos se hajão de empregar 
contra qualquer dellas. Nenhum proveito se segue 
disso ao escriptor, nem ao publico; e nada perde, 
nem aquelle nem este em lhe ser cohibida a petu
lancia a tal respeito, a qual se não p6de conrundir 
cóm a liberdade. (Apoiado.) . 

Conclúo pois, que a doutrina do artigo, é perten
cente á lei, e que elle deve passar. Agora tratarei 

de uma emenda, que se tem feito ao .inesmo artigo, 
pela qual se pretende a suppressão do adjectivo
directos-~ com que ~o projecto. se restringe a dis
posição da lei : e digo que não tem lugar a mesma 
emenda pelos princípios, em que tenho estabelecido 
a minha opinião ; pois se acaso se houvesse de dar 
essa amplitude á prohibição, o mesmo seria que 
cassar de todo a liberdade do escriptorl que se pre
tende manter, cohibindo os ,·icios da icença. 

Bem conheço, que por uma nova tactica, accom
mettem escriptoresmal intencionados os princípios 
da religião: mas quando forem tàes seus escriptos, 
que conhecidamente se dirijão e tenhão por fim 
unico destruir a religião, por directo se deve ter o 
seu ataque no juizo dos jurados, que. delle hão de 
conhecer; mas quando assim não aconteça, não é 
esse mal tanto, que para evitai-o fossemos fazer ora 
uma lei de inquisição, com ensanchas de ataques 
indirectos, de que seríão capituladas as proposições 
talvez mais innocentes no conceito de quem as es
crevesse. 

Contra isto tenho ouvido alguns dos Srs. deputad'Js, 
que é mister, que a lei proteja, e ponha a rE:ligião 
em salva dos ataques da impiedade: então, Sr. pre
sidente, que fazem os ecclesiasticos ? Porque se
guindo elles as pisadas do Divino Mestre, não tomão 
a tarefa, que lhes é propria, de escrever, e edificar 
com a palavra, e com o exemplo? (Apoiado!) 

Porque hão de pretender, que uma má política 
saia da sua esphera das cousas .deste mundo para se 
embaracar com as cousas do outro mundo? Um es
criptor Ímpio, ou menos orthodoxo desvaira da car
reira da pia crença, que professára, a elles toca con
duzil-o ao gremio pela persuasão, e IJâo esperar o 
auxilio das leis civis, que só tendem a manter a boa 
ordem na sociedade. sustentando o respeito devido 
ás instituições a que elle tem dado o cunho de sa-
grado. · 

Conclúo pois, que o adjectivo-directos-se não 
deve supprimir ; antes na opinião de outra emepda, 
que se acha em discussão, quereria restringir ainda 
mais a disposição da lei, limitando-a ao <logma só
mente, e não ao que toca ao culto, e disciplina. 

E' mistel', Sr. presidente, que a refórmados nossos 
c_ostu?les s~ estenda. pela contradicção a muitas pra
ticas mdeVIdamente consagradas ·por uma grosseira 
superstição em materia de culto, é mistér, que os 
póvos tenhão idéas exactas, e verdadeiras do que é 
santo : e não se embruteção até o ponto de acre
ditarem em materia de superstição aquillo, que os 
negros da Costa d' Afriea acreditá o dos milagres dos 
seus feitiços. Um povo; que quer ser livre, deve ser 
illustrado. "O embrutecimento dos povos, é o pri
meiro passo para a tyrannia dos governos. Ap
provo portanto o artigo com a. emenda, que o limita 
a respeito do dogma sómente. 

O SR. LINO CouTINHO havendo feito um discurso, 
do qual nada colheu o tachigrapho, mandou á mE!sa 
a seguiri.te 

!! EUENDA 

cc Substituindo-se' outras palavras em lugar das 
que formão o contexto do§ 4°.»-Foi apoxada. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA :-Alguns illustres preo
pinantes acabão de propor a suppressão do § 4° do 
art. 2°, dando por fundamento, que o erro não póde 
prevalecer contra a religião por ser verdadeira, e 
que se deve deixar aos padres, e aos·bispos. o cui
dado de combater, e punir com as penas da igreja os 
~~criptos; que se imprimirem contra ella : outros 
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senhores requererão, que se ·supprimisse o adjectivo limitando os abusos da liberdade· de imprensa aos 
-directos-, um nobre orador concordou com artigos desiguados na minha emenda. 
a minha emenda, offerecendo outra quasi identica- Disse um :nobre orador, que concordava·com esta 
mente a mesma : outro illustre deputado conveio mas não era pelo receio de que se confundissem 
na minha emenda, negando todavia a existencia. de com o dogm;a as decisões dos papas; porque hoje 
um dos meus princípios. · ninguem acl'editava na infallibilidade do papa; ex-

Se me achasse no meio de um concilio de padres da cepto, quanclo os bispos approvavão as suas delibe
igreja, e se tratasse de estabelecer medidas parare- rações expressa, ou tacitamente. _ 
mediar, e punir os abusos da liberdade da imprensa Este prineipio é falso, e por isso mais confirma a 
·contra a religião de Jesus Christo, eu empenharia necessidade,. de que na lei se declare mui positiva
toda a força das minhas razões, para persuadir !lOS mente, que só é crime atacar os dogmas definidos 
meus collegas, que contra os que atacassem, em- pela igreja llniversal, e agora até quizera, que se 
juriassem a mesma religião, só devião- empregar as accrescentasse---expressamcnte- para desterrar a 
armas da palavra e da doutrina, por serem estes os idéa do illus-tre preopinante. 
meios, que seu .Divino Autor deixou a seus disci- A infallibilidade e dom privativo da igreja uni
pulos; mas estou.Iio augusto recinto de uma camara versal, reunida em concilio ecumenico: o papa é 
legislativa, e no meio desta a minha linguagem fallivel: e -o principio de que o papa é infallivel, 
deve ser outra. - quando os biispos se não oppoem ás suas decisões, é 

O - só da igreja de Franca, mas elle não póde sustcn-
legislador, Sr. presidente, encara a religião tar-se; por<Jtue os bispos podem deixar de se oppôr 

pelas relações políticas, que ella tem com a causa por cobardLa, ou por condescendencia: oppoem-se 
publica: ~stá reconhecido, e altamente demonstrado finalmente 'llsta doutrina aos princípios fundamen
pelos factos da historia, que a religião tem grande taes da igrej;;<l, e por isso não pôde subsistir. 
influencia na conducta, e costumes dos póvos, e que 
opiniões religiosas podem perturbar, como de facto E se não bastão estes argumentos, eu vou figurar 
tem perturbado algumas vezes a ordem, e tranquil- uma hypotbese, que póde verificar-se. Diz o hon
lidade publica : e porque a salvacão do estado é a rado deputado, que o papa é infallivel, quando os 
lei suprema.-Salus populi supreina lex est,-daqui bispos nilo contradizem tacita, ou expressamente as 
vem a necessidade, e 0 dever, que 05 governos têm suas decisões: eu nego esta infallibilidade;-A-pparece 
de proteger a religião, e de punir a manifestação e uma decisfuo do papa, e os bispos não se oppoem. 
publicação de -idéas, que por atacarem os seus prin- Aqui temos uma decisão, que por ser infallivel na 
cipios, podem vir a perturbar a tranquillidade e se- opinião do mesmo nobre deputado, não póde ser 
gurança publica. · atacada ; m.<~s eu, que a não tenho por infallivel, e 

• . . . que a repulto erronea, julgo-me livre para a poder 
E nao é, Sr. preside_nte, o umco m?hvo,_ por combater, e- escrevo contra ella. 

onde se ~nostra a necessidade de que a lei da hber- Que resti!tará? Resultará, que sendo chamado a 
dada da 1rupren~a,. e~tabeleça penas contra ?s _ _g:ue. jurados, se oentre estes se acharem oito, ou no\'e-da 
atac~rem _os prme1p_10s funda~e11taes da rehg~ao: opinião do !illus~re preopinante, eu devo ser. con
é de Jguali!DPor:tanCla a I!_ecess1da~e _d~ prevemr os demnado iadefectivarilente por atacar ª religião, 
males, . que a mtroducçao de p:mcipJOs falsos, e quando na verdade eu defendi a causa da verda
S~J?~rstiCiosos apresentados debaixo d~ c~p_a de re- deira religião. Concluo dizendo, que é necessario 
hgi_ao, pod.em ca!l~ar ao e~ta_do, prmcipiOs, que declarar ne:sta lei os casos, em que se pôde abusar, 
fa?Jlmente grassara~, se a le1nao proteg~r aos es- escrevendo contra a religião, tanto em favor desta, 
cnptores, que os q~IZerem combater,_ de~xando-os como em .favor da liberdade de imprensa. Não nos 
exp~stos ao procedimento dos ecclesiastJCos, que allucinemoscóm as idéas de uma liberdade tão franca 
por Ignoranma, ou por ~aldade, podem abusar, porque uma liberdade excessiva, póde vir a ser des
co~o de facto, e e~ poderia provar com exemplos, truidora da liberdade bem entendida. Será mister 
se Julgasse convemente. _ · . . provar l'lsta verdade com factos 'l Pois eu produzo 

Logo é necessario, que a lei de liberdade de im- um. . . 
prensa, estabeleça penas contra·os abusos offensivos Em 18211 appareceu a imprensa absolutamente 
da religião do estado, tanto em favor da mesma, livre nesta côrte, e esta liberdade sem limites, que 
que cumpre proteger, com_o em favor dos escripto- pareceu be:m á muitos, não me agradou a mim; 
1·es, que se · propuzerem combater os princípios, po~:que começou logo o abuso, e eu Jf'revi, que as 
falsos e absurdos, ou supersticiosos, que se possão consequeneias devião ser irremediavelmente a as
estabelecerá sombra da verdadeira religião, que os cravidão dadiberdade de imprensa. 
condemna e reprova. Era eu então juiz de fóra nesta côrte,-c~ dirigi ao 

Oppõe-se ·a isto, que a religião é verdadeira, e governo uma representacão pelo senado da camara, 
que por isso o erro a não póde destruir; conv~nho, pedindo, qqJe se dessem providencias contra os . 
que os erros longe de destruire_m a religião, lhe males, que devião seguir-se da liberdade illimitada 
daráõ lugar a novos triumphos ; mas os ·erros da da im prensca : o governo respondeu, que tomaria em 
religião podem causar ao estado males políticos e consideração esta representação em tempo oppor
são estes, e não os de consciencia, ou falta de fé, tuno; e alg•uns escriptores desse tempo, observarão, 
_que a lei civil deve prevenir, punindo os abusos de que a providencia pedida, seria o maior mal, que 
escrever.· ' se fazia á liberdade da imprensa, e outro lembrou á 

Ouvi mais dizer, que se deve deixar aos bispos o Illma. cam:ara. que se ocupasse com as calçadas, 
procedimento· das penas da igreja contra os que limpeza da cidade, .e açougues, e que não se impor
atacarem a religião: ninguem póde.tirar aos bispos tasse com a liberdade dos escriptores. 
o poder de usar deste direito, que a igreja lhes dá: Isto, Sr. presidente, ha de acontecer sempre que 
mas elle tem effeitos civi<:, e por isso convém,-que a se admitti:c liberdade de mais. Voto portanto contra 
lei declare limites ao exerClCÍO destes direitos em as emenda:s suppressivas do artigo, e insisto, que se 
favor de seus subditos ; o que se obterá em parte, admitta aninha emenda, com a qual concorda a do 

25 
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Sr. 1\Iarcos Antonio com alguma pequena: d.itrerença -gias; e exemplos .de virtude, forão o poderoso ins
de palavra. ,. trumento, com que abaterão a soberba de seus 

O SR. CUNHA MATTOS:_ Sr. presidente, eu tenho adversarios; a crueldade, e a intolerancia princi· 
a honra de pertencer á classe militar, que na opi- piarão a fazer progressos no quinto seculo, tanto na 
nião de muita gente não passa pela mais religiosa... A f rica; como em Constantinopla, e de lá passarão á 

llalia, França, Hespanha, e ainda ao mesmo Por· 
O SR. CLEMENTE PEREIRA :-A' ordem, á ordem: tugal. _ , 

a classe militar "é muito religiosa. Não foi no reinado do Sr. D. João Ill, que os 
O SR. CuNH.-\ MATTOS:- Pois bem: eu sou mi- homens principiarão a ser perseguidos por motivos 

litnr, prezo-me de ser um bom christão, e por isso religiosos: não forão os -jesuítas, ou a• inquisição 
sinto vê r a extrema franqueza, com que se falia, e guem deu esse terrivel exemplo; já o Senhor Rei 

·escreve sobre objectos religiosos: os escriptos desta D. Manoel havia mandado arrancar dos braços de 
natureza. quando se não conformão com a opinião seus paes aos desgraçados meninos hebreus, para 
do povo, trazem comsigo consequencias, que podem os fazer conduzir á ilha de S. Thomé, e a outros 
ser fataes; umas vezes cabe-se em impiedade, ou- lugares : nesse tempo soffreu Portugal um· grande 
tras no indifferentismo, c quasi sempre em um golpe, immensas riquezas passarão para a Hol-: 
scepticismo universal. landa, e . nós cansados de viver com os reprobos 

Permitta V. Ex., que eu aponte uma anecdota, judeos, ficámos sem "immensos capitaes, que podia
que á poucos dias aconteceu ~m minha ca5a por mos aproveitar. Eu não posso, Sr. presidente, 
motivo de uma correspondenCla, que appareceu no conformar-me com os princípios de um nobre de
.Spectador assignada por B. F. G. O caso é este. putado, que trouxe o exemplo de S. Domingos: é 
:Eu tenho uma filha muito deYota, e sou casado melhor, Sr. presidente, dizermos, ou crermos, que 
com uma mulher um pouco philosopha, que educa S. Domingos foi santo, do que declarar, que não 
os seus filhos pela bíblia, c outros livros, que lhe pa- existem santos na igreja de Deus: é melhor dizer 
reccm proprios para formar uma alma bem do~ada. com a igreja gallicana, que Carlos Magno foi S!lnto, 

Apenas minha mulher, e filha tiverão noticia da- do que declarar que foi um ímpio·: é melhor dizer 
quella correspondencia, que desenvolvia certa fal- com a igreja grega, que Santa Iren, e Constantino 
sUlade, que se suppõe existir nas bíblias, que á pouco forão santos, do que declarar· que forão condem
vierão de Inglaterra, debaixo do nome do padre nados. 
Antonio Pereira de Figueiredo, ficarão desconfia- Se entrarmos nessa duvida, os póvos não __ nos 
das df! que com effeito se achavão naquelle livro terão em melhor conta, e ainda mesmo cahireinos 
sagrado algumas passagens desfiguradas: nesta em um scepticismo religioso, que fica mui visinho 
persuasão, quizerão rejeitar a biblia sem . exame; da irreligião, e da impiedade. · 
mas acontecendo ir á minha· casa um desembarga- Vamos com a nossa crença. e não persigamos 
dor, que me fez a .honra de jantar commigo, veio á aos estrangeiros, que vierem habitar entre nós, e 
conYersa a supposta falsificação da bíblia, o que me opponhamo-nos quanto fôr possivel, que pela im
obrigou a ir á minha livraria para confrontar a pren&a se assoalhem doutrinas, que em vez de se 
letra dos yersetos apontados na correspondencia do tornarem na verdade favoraveis á nossa causa, po
Spcctado,· com os do testamento de Bessa e Castillon, dem vir a dar motivo á nossa ruina, e lembremo-nos 
e sobretudo para vêr se erão semelhantes as expres- das guerras, a que derão lugar as opiniões coactas 
sões do verseto final do cap. I do Evangelho de dos póvos d'Allemanha,.França, Inglaterra, e ou• 
S. 1\latheus em todos os tres escriptores; pois que tros estados da Europa. Resta-me agradecer ao 
se dizia, que a bíblia do padre Antonio J>ereira, im- illustre deputado, que me chamou á ordem, a boa 
pressa em Londres, estava alli falsificada. . opinião, que fórma dos militares. . 

Com e~ei~o achou-s~ tudo _igual ~o !!_entido, pos- o SR. SEIXAS: -Levanto-me, só para explicar o 
toque a btbha de Casttll?n. bn~a dlfferença de pa- que eu disse no meu discurso, visto a intelligenc~a, 
lavras, ~m que ~s outras sao mteuamente conformes: ou interpretacão, que alguns Srs. deputados acabao 
Para_ n~~:o ficar tdéa algu?Da desfavoravel, cons?ltei =de dar ãs minhas palavras. Eu creio, que um destes 
o um c~ In terp~ete . da escnptura, que t~nho na mmha senhores não percebeu, ou não ouvio bem a. d~ffe.
coilecçao de hvros, o padre Menochto, e !lz vêr. a rença, que fiz entre os antigos, e modernos munl· 
mmha filha, que e~W:va ass~st~da, que 1\ao hav~a gos-do r.hristianismo. 
fund~me~to para reJettar a b1blia do padre Antomo Eu disse, que os primeiros não atacavão ordina• 
Pere1ra, .1m pressa. em Inglaterra.. · riam ente senão um, ou outro dogma da religião, 

Eu sei?. Sr. pres1d~nte, que mmtas pessoas !le~ta. segundo a maneira, porque interpretavão a escri
côrte, esta o ~om efre1to d~sconfiadas daquella btbba, ptura, e a tradição que el1es sempre respeita vão · e· 
t~vez por v~r de um pa1z, em que se :professa dou- os segundos pelo contrario não atacavão jâ estes 
trma heterodoxa. Portanto, Sr. presidente, deve doamas mas e. mesma fonte donde elles d.imanão 
h!J-:-er ·grande cautella nos escriptos sobre a reli- ist~ é, a' revelação, pretendendo que se não deve crê; 
gtao. · senão o que póde ser comprehendido pelas nossas 

Eu não sou intolerante: sigo a doutrina da igreja idéas, ·e inculcando a fé como uma escravidão inta. 
em que fui educado ; o estandarte da minha reli- leravel; sem advertirem que isto é calumniar gra
gião, é a biblia, conforme a interpretacão dos 18 tuitamente o christianismo, cujo espírito tão longe 
concilios universaes, e outro da igreja· catholica; estã de exigir a iuterdicção ou a abnegação do pro
nada de perseguição dos estrangeiros, que vierem prio juizo, como diz Volney, que é pelo contrario 
viv~r ~ntre nós, nada de in~o~erancia, mas nada emir~entemente um ~spirit? de eritica, de e_s:ame,.e 
de 1mp1edade, e nada de scept1ctsmo. de discussão sobre os motivos da crença, nao obn· 

Eu bel_!l sei que os padres da primitiva igreja, não gando a crêr senão aquillo,"que um esclarecido dis. · 
se servira o de armas temporaes para combater as cernimento mostra que se deve crêr- ttolite omni 
doutrinas dos Arianos, dos Donatistas, dos Mani- spiritui credere sed probate utrum spiritua e:x;·Deo 
cheos e de outros hereges daquelles tempos; apolo- sit.- · - - ··· ·. · · 
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Disse o mesmo nobre deputado·que-o poder tem- reira mais fórte contra todos . os crimes, a sancção· 

poral não se deve embaraçar com a . punição dos mais:·respeitavel de . todos os deveres, e a columna 
delictos· contra a divindade, insistindo nas palavras inconcussa do edificio político. . . 
de Tacito- Deorum injurim, Diis . curae - .Parece- Resta-me sómenté responder ao illustre deputado 
me que o nobre deputado não advertia na distin- que combateu o principio, de que as decisões do 
cção, que fazem os publicistas entre as otrensas da papa em materia de fé, e de costumes só tem o ca-

- divindade, _que um individuo commette como bo- racter, e o cunho da infallibilidade, quando . são 
mero, e a~ que commette como cidadão: as primei- unanimemente recebidas pelo consenso de todas 
ras podem abandonar-se ao juizo de Deos, que pres- as igrejas. 
c!uta os segr~dos dos coraçõ~s_: ma.s as se~undas Este prinêipio, Sr. presidente, não é meu, nem 
n~o podem deixar ~e estar suJeitas a. sanc~ao das de nenhum autor ultramontano, mas da illustre 
leis bu~ana~, por tsso · que estes del~etos 1ntluem igreja Gallicana, que na memoravel assembléa de 
extraordmanamente sobre a ordem soCial. 1682 proclamou esta maxima entre os famosos ar-

Diga embora o illustre deputado que a religião tigos que formão as suas liberdades, e as bases da 
fundada sobre a estabilidade das divinas promessas sua jurisprudencia. l)izer que este principio con
não precisa do braço dos soberanos-para manter-se, stitue um dos pontoscardeaesdadisciplina da igreja 
e triumphar de seus inimigos ;isto é verdade, oxalá Gallicana é por certo exprimir uma idéa muilibe- · 
que todos· estivessem bem penetrados della! ral; pois sabe-se quanto esta doutrina foi êoru-

A religião não precisa do auxilio dos homens, é batida pelos fautores da infallibilidade pessoal, e 
sustemada pela virtude de seu.::hefe invisível, con- que não passou senão a despeito das pretenções da 
tinuará a triumphar de todos os esforços do erro, e curia romana. Quanto mais a infallibilidade foi 
da mentira, mas é tambem verdade, que os sobe- promettida á igreja universal, ou representada em 
ranos recebendo-a nos seus estados, como um poder assernbléas e concilias geraes, ou dispersa por todo 
auxiliar, tornando-se filhos della, e promettendo-lhe o orbe catholico, e assim se entendeu sempre em 
a sua protecção, não podem sem faltar -ao reco- todas as idades do christianismo. Portanto se o 
nhecimento para com olla, e ao bem estar de sP.us papa consultado pelos bispos decide uma questão 
subditos, deixar de reprimir, e conter pelo temor de fé, e a sua decisão é recebida pela igreja, o ne
das leis penaes os in•migos da mnsma religião, gocio está terminado, e não é preciso. concilio. Eis 
como perturbadores da ordem publica : e como aqui o que eu tinha a responder para melhor in
vejo que a cçmstituição do imperio . proclama, e telligencia das idéas expendidas no meu primeiro 
garante o exercício da religião catholica romana, discurso. 
como a religião do estado, não posso entender como Por darem duas horas ficou esta discussão iir1iada, 
ha de prescindir o legislador de estabelecer os meios e teve lugar a do parecer da commissão de fazenda 
necessarios para 100nter ~ respeito, e a observancia apresentado na sessão de 3 do. corrente, sobre ore
desta. inesma religião. • querimento de Antonio Vaz de Carvalho. O qual 

Dous illustres deputados fallando sobre a igreja sendo lido, pedio immediatamente a palavra o Sr. 
primitiva se contradizem manifestamente, porque Marcos Antonio. . 
um disse que os bisqos daquelle tempo não tinhão . E considerando . o· Sr. presidente que não podia 
autoridade alguma, e outro avançou que elles exer- ainda conceder a palavra ao illustre deputado por 
cita vão uma autori!}ade arbitraria, e despotica : não haver declarado em discussão o parecer disse o 
parece-me que ambas estas proposições são eviden- mesmo 
temente. falsas. . . . _ . _ . SR. MARCOS ANTONIO :-Importa, ~r. presidente, 
. <;>s .b1~pos da, pr1~1tlva nao tmhao s1m a<{uell~ gue eu faça alguma explicação antes que se entre 
]Ur1sd1cçao accessona, e temporal, -que depms fo1 na discussão. · -
devid~ .á_liberalidade dos prÍt!CJpes, mas tinhão,_ e (Foi-lhe então concedida a palavra, e 0 illustre 
e~erc1tárao sempre! mesmo no furor d~s per.seg~l- deputado continuou ) · 
çoes, aquella ,autondade, que é essencial á lgreJa, " . . . " ' . . . . 
e que lhe foi .conferida pelo seu Divino Fun~ador, ; Sr. ~residente, este ·~bJeCto J~ f~1 proposto á con
e tão longe el;lava de ser despotica esta autoridade, s1d~raçao da assbmblea c~ns~ltumte; sobre elle se 
que os mesmos protestantes não duvidão appellar deliberou que . uma_ comm1ss.~o es~r~vess~ se_ u pa-. 
para esses tempos felizes, como a mais beila, e a recer a favor __ deste homem, e nao_f01 discutido, co~.o. 
mais brilhante . época do christianisrno. consta dos · docume!ltos depos~tados no ~\l.!!Q ... 

Ouvi dizer a outro illustre deputado que o poder ~-~amar~-!. além d1ss<? a ~arte mtez:essada mostra 
civil_só deve occupar-se da felicidade de seus sub- p~r ~nformaçoes das . pnmetras autondade~ da pr_o
ditos na presente vida,_e não do que respeita á re- vmc1a que esses da~nos que soffrêra nao. forao 
ligião, e á tida futura; mas deixando de combater ca~sados pela neces~1dade da guerra, ma~ SIJD por 
utn tal paradoxo, apenas . convidarei 0 nobre depu- acmte das tropa~ lusitanas, qu~ combaterao contra 
ta do para que leia os elogios, que faz Montesquieu a causa· do Braz!l; mostra m!'-1s q~e requerendo ao 
ao ciiristianismo, mostrando que a elle se deve no gov~rno este !!ao · déra proVIdencia a!guma. Pro
governo um certo direito das gentes até então des- dun ~stas . razoes, e fiz estes esclarecimentos pa~a 
conhecido . Co usa a_~miravl;ll! exc'iama este celebre que sll"Va 1sto de bl!se aos Srs: ~~putados que .qUI
escriptor, a religião christã, que pareee não ter por zerem fal!ar e enunciar suas opm10es sobre o obJecto 
objecto senão a felicidade da outra vida, faz tambem em questã_o. . . 
nesta a nossa verdadeira, e solida prosperidade l O SR. SouzA FRANÇA : - Sr. Jlresidente, eu como 

O· mesmo Machiaov:el reconhecendo a _ influencia membro da commissão de fazenlla sustentarei opa
da religião sobre ·a sociedade civil, confessa que recer da commissão. D~em estes cidadãos recla
Roma fôra mais devedora a Numa, que lhe ensinára,_ mantes, que os inimigos lusitanos na Bahia lhe 
a religião> do que .a Romulo, que a tinha fundado. destruirão suas propriedades por lhes malfazer só:. 
Em .uma .Jlala-w:ra, Sr~ presidente, sem religião não mente, e pretendem . que a nação lhes indemnise 
póde existu governo, nem sociedade, eUa é ·· a ba~- esses · prejuízos. A oomm.issão considerando . a es-
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pecie concluio que não era resarcivel pelo thes~uro dente só poderá recorrer á equidade; esta é a lin
publico e só reclamavel pelo governo do Draz1l ao guagem dos publicistas, e em que se fundou a com-
de Portugal, huendo que só pod~m. entrar. em missão. · 
conta de prejuízos de guerra resarciVOlS aos Clda- O Sn. LINO CouTINHO:- Sr. presidente, os pre
dãos pelo cofre nacional ~quelles quo são motiva- juizos da guerra podem se1· por dous modos: lo, os 
dos accidentaes por urgencta de ataque ou defes~ •. e prejuízos feitos. P.elo_ exercito da.n~ção~ 2°, ~spreju.i
não já por· puro ocio ou indisciplina do tropa IDI- zos feitos pelo lD!mtgo. Estas dtstmcçoes s~o de dl
miga como no caso aconteceu ; porque essa es- reito natural e direito das gentes. Os preju1zos deste 
pecie'não entra na classe de todos os sinis.tros even- homem e de todos os cidadãos da província da 
tuaes, que a. c~da um acontece em particular, e a Bahia não forão feitos pelo exercito brazileiro, Sr. 
quem estão su1e1tas todas as causas human~s .. Pó.de- pre~idente. Quem fez este damno nas plantações, 
se bem comparar com o roubo e as outra~ lDJunas, gados, propriedades e estabelecimenLos de ensa
que cada um sotTre dos seus mesmos n~ciOnaes! ~u nbos forão os portuguezes. Além disto todos os es
dos estranhos, os quacs sendo COJ!l0 s~o actos llh- t.ragos quo elles fizerão sem precisão não podião 
citos e criminosos, só induzem Qbngaç!lo de repa~o entrar, nem ser para a defesa da cidade, como foi 
sobre aquelle que os commctle. ?or Isso cumpna descobrir o terreno e destruir propriedades, e cousas 
sim que o nosso governo, nos aJustes que fizesse que não podião entrar nunca em plano nenhum de 
com o de Portugal, tivesse em muita co.nta estas engenharia. Este cidadão não foi o unico prejudi
malfeitorias causadas pela tropa daquelle remo, para cado na Bahia, tambem o forão muitos, e todos elles 
este as pagar, e se compensarem COII! o que havemos têm direito a serem indemnisados pelos bens do 
de tornar: mas não se segue. da~•, !!em ~a falta, inimigo; mas degraçad~mente no trata~ o _não se !ê 
que nisso haja, .que ve~ha obngaçao a n~çao _de as uma só palavra, que d1ga que estes preJUIZOS serao 
satisfazer; pois so podena resull!lr essa obngaçao no pagos aos cidadãos brazileiros; porque só falia e!U 
caso especial, em que por u rgenc1a de defeza_ ou ataque prej uizos da fazenda nacional, quando ao contrario 
contra o inimigo se houvesse de destrm~ alg~ma se declara que os prejuizos havidos pelos portugue
propriedade, se~do. certo qne a,causa publica msso zes serão pagos· pelo Brazit. E' por esta razão que 
interessada devia Igualmente supportar a perda ou este cidadão brazileiro requ(:r que a nação lhe pague, 
indemnizar ao proprietario. e quer que a assembléa d-ê as providenc.ias ne-

0 SR. DIAs: - Sr. presidente, e~ quando ha dias cessarias. Pois farão -os portuguezes os umcos que 
pedi o adiamento deste parec~r! fo1 para que se fi- perderão, Sr. presid~nle't Os brazileiros não pe!
zesse differença .entre os preJUIZOs que devem ser derão as suas propnedades 't E como se lhes nao 
pa,.os pelo imm1go, e os que devem ser pagos pela ha de . pagar'! Acho portanto esse parecer da com
na~ão conforme o direito das gentes, da guerra e missão frio e inditTerenle, eu não quero que a com-

. dos tr~tados. Os prejuízos que fizerão os P.ortugu~- missão diga que a naç~o pague, mas qu~ro que. a 
zes ·ao llrazil devem achar ao. menos uma mdemm- commissão declare que devem entrar nas mdemm
sacii.o nessa som ma de milhões, que vai por esses sacões estes prejulzos, e que o podedegislativo deve 
ares: por isso eu me ~onformo com o {la:ecer para fazer ver ao governo que elle fez muito mal, e que 
que se informe sobre Isto, ou que cond1çoes s~ tem nenhuma liquidacão se faça com os portuguezes sem 
estipulado no t~atado ~este r~sp.eito; quando vwrem se liquidarem estes prejuízos dos cidadãos brazilei
essas informaçoes entao·eu d1re1 o que entender. ros, por isso que não se qão de pagar só os damnos 

O SR. BAPTISTA PEREIRA.:- Sr. presidente, como dos portuguezcs, sem se pagarem os damnos e per
membro da commissão vou expôr os princípios,. em das dos brazileiros, e que não mande pagar nada no 
que me fundei para o parecer em questão. O mda~ erario sem que dê estas provid~ncias, e sem que 
dão Vaz repre:;entando ter soffrido prejuízos cau- entrem na linha de tonta estas perdas, que andão 
sados pela maldade da tropa lusitana na Bahia r~7 em mais de cinco milhões de cruzados pela nossa 
quer indemnisação. A com missão tendo em cons1- parte da Bahia; não ha nada mais justo do que isto, 
de ração que a guerra tambem tem regras funda~as que pretendo, e pelo contrario serã, injusto se esta 
na justica e humanidade, e que só póde ser perm1t- camara-não tomar em cousideracão o requerimento 
tido em· tal estado aquillo, que tem uma ligação mo- destes cidadãos para a indcmnisação•dos prejuízos 
ralmente necessaria. ao seu fim, ligação que se não que elles sotTrerão com a npssa indepen~en_cia, l>or
encontra em actos filhos da má disciplina dos sol- tanto digo que acho o parecer da commtssao fno e 
dados, foi de parecer que se requeresse ao governo ·pouco energico, e muito indifferente. 
para mandar avaliar esses damnos, e ver se depois o Stt. SouzA FRANÇ~: -Sr. presidente, o tra
podião entrar nas reclamações, de que falia 0 art. 8• tado com Portugal dá lugar a ·estas reclamacões, e 
do tratado; feito com Portugal ; porque a não se ·convém para se ellas fazerem que se mandém li
poderem alli, enca~eçar, então vã~ perdidos, e 0 ci- quidar esses prejuizos; mas nós estamos tratando 
dadão devera sotrrel-os como acctdentes da guerra, de um. requerimento particular, em que apparece a 
e entre os males a que o homem na sociedade está justiça da parte para s~r indemnisada pelo governo 
sujeito, e nem vejo razão porque a. nação desem- portuguez, sobre isso d1go que o nosso governo terá 
bolse o seu thesouro para satisfazer males, em que em consideração não só este requerimento, mas 
todos devem ter parte, e para os quaes ella não todos os mais desta natureza; e portanto o mesmo 
concorreu de modo algum. O supplicante allega qu_e, governo deve mandar liquidar estes prejuízos para se 
esses prejuízos não forão motivados pela necess1- lhes ter a:ttenção nas liquidações, e satisfação das 
dade da guerra, mas sim em odio a elle seguir o propriedades, que forão sequestradas por portugue
partido brazileiro; em tal hypothese_só ao governo zes, e lhes hão de ser por nova parte indemnisadas. 
portuguez se podião exi~r indemni5a:ções, e nunca · . . 
da na cão porque se esta tivesse de satisfazer os pre- O Sn. LINO CoUTINHO: -Sr. pres1dente, a com- · 
juizos ·de' todos, qu~ os soffrerão •. a ~e estado se missão nesta parte f?i pouco energica, porque (l!u 
reduziria o thesouro? Se pelo arhgo cttado do tra-_ o art. 8° do tratado) Isto, de que falia o tratado sao 
tado não apparecer direito á reclamação, o pr~ten- 'bens publicos, e não é de particulares, são os ~a-



Câmara dos Deputados -Impresso em 02/01/2015 16:54- Página 1 de 8 

s.~SÃO :Dl .10 DE JULHO DE 1826 101 
cionaes e não os individuaes. O tratado só diz que judicados da Bahia a emenda do Sr. Soares da Rocha. 
tem indemnisacões os cidadãos portuguezes, e que concebida nos seguintes termos: · 
o governo ha dê crear essa commissào mixta, com
posta de subditos portuguezes e brazile~ros, queria 
~u agora que se declare que as perdas dos cidadãos 
brazileiros devem ser indemnisadas e por isso é que 
chamo frio o parecer da commissão : ella deve ser 
mais activa, quando se trata dos interesses dos 
nossos constituintes ; porque os habitantes da Bahia 
têm na sua mão o tratado, e elle não declara isso. 

O SR. TEIXEIRA DE GouvÊA :-Sr. presidente, este 
negocio deve ficar ainda adiado por alguns dias: 
pois eu creio que no tratado se falla ile .indemnisa
cões reciprocas, e devemos tratar da materia com 
éonhecimento de causa: 

O Sa. VASCONCELLos : - Eu tambem acho que 
deve isto ficar adiado. · 

O Sa. PRESIDENTE : -Este parecer jã foi adiado 
ha dias, comtudo eu torno a propôr o adiamento. 

Propoudo-o, foi apoiado e declarado em discussão 
disse · · 

CC E!lENDA 
« Requeiro que se peção ao governo o requeri

mento de Antonio Vaz de Carvalho, João Ferreira 
de Bittancourt e Sá, e outros prejudicados pela tropa 
lusitana na Bahia, informação da junta da fazenda 
da mesma cidade, e mais papeis relativos aos mesmos 
prejudicados. >> . 

O Sr. presidente deu para ordem do dia: 1°, con
tinuação- da discussão do projecto de lei sobre os 
abusos da liberdade de imprensa; 2°, ga discussão 
da lei de responsabilidade dos ministros; 3°, a lei
tura da redacção das emendas ao projecto de lei da 
naturalisação dos estrangeiros; 4. o, se houver tempo. 
a discussão do regimento dos conselhos provinciaes. 

Levantou-se a sessão de·pois das 3 horas.- José 
Ricardo da Costa Aguia1· de A1l·drada. -

Sessão em • O de Julho de • 826. 

PRESIDENCIA DO SR. PEI\EIRA DA NOBI\EGA. 
O Sa. SoARES D.\ RocHA: - Sr. presidente, acho 

que tem todo o lugar o adiamento, mesmo para 
que se peção informações ao governo, afim de que 
esta camara saiba que são muitos mais os prejudi- _Reunidos os Srs. deputados, ns lO horas, proce
cados. Logo que as tropas lusitanas se retirarão, e deu-se á chamada, e se achárào presentes 641 fal
que entrarão as nossas tropas na Bahia, os preju- tando com causa os Srs. llizarro, Castro Vianna e 
dicados mandarão aqui um procurador para tratar Ledo; e sem ella os Srs. Getulio, 1\lendcs Ribeiro 
disso; nias este procurador voltou para a Bahia com e Ferreira França. 
a resposta de que não podia f~zer nada sem o reco- O Sr. presidente declarou aberta a sessão, e em 
nhecimento da nossa indepeudencia, e·que esperas- seguida leu-se a acta da antecedente, que foi 
sem pelo tratado; pois só então teria lugar: elles approvada. 
esperarão até agora que no tratado se declarasse Não havendo expediente, entrou-se na ordem do 
isto, e todavia appa.rece o tratado, falia-se nelle das dia, e· sendo a primeira parte a continuação da dis
perdas e prejuízos dos portuguezes, e não se diz cussão do projecto de lei contra os abusos da liber
nada do que soffrerão os brazileiros. Portanto pa- dade da imprensa, o Sr. presidente a declarou 
rece-mc que isto se deve declarar, e se é preciso eu seguir sobre o~ n. 4 do art. 2o, adiado na sessão 
mando uma indicação. • antecedente, o qual foi novamente lido com as res-

o" SR. CLEMENTE PEREIRA::- Sr. presidente, o pectivas emendas: 
parecer não póde deixar de ser adiado, mesmo pelo ~ este t~mpo comparecerão na ~al~ os Srs. Ge-
qul:! diz 0 illustre preopinante: (Apoz'aào.) tuho, Ferreua França, e 1\~endes ~I~mr.o. 

. · . - . · - Os Srs. Vasconcellos e Lmo ped1rao bcença para 
Ultnnan~o-se a d1scu~sao, procedeu-se a votaçao. retirar suas emendas, offerecidas contl'a o artigo 

sobre o adiame~to, e foi approvado, reservando-se na sessão antecedente, a primeira das quaes . reque
tratar .da .matena .9-ua~do VIessem .do governo as. ne- ria a suppressào delle e a segunda uma substitui-
c~ssanas. Ill~straçoes e os requerim~:;ntos dos c1da- cão por outra. ' 
daos preJUdicados. - .. .. • O Sr. presidente consultou á camara .e com per-

O SR. LINO CoUTINHO leu em segmda pela com- missão della forão retiritdas. 
missão de constituição e regimento o seguinte Então o Sr. presidente distribuio a palavra ao 

- ... PARECER Sr. Soledade, e em seguida ao Sr. Cunha Barbosa, 
aos quaes ficára pertencendo da sessão ãn tecedente .• 

cc As commissões de leis regulamentares e do re- E como dissesse. _ · 
gj.mento interno examinarão o regimento dos con- 0 SR. SoLEDADE :-Eu queria fallar contra a 
selhos geraes de província, enviado pelo senado, e suppressão do artigo, porém, eomo já se retirãrão 
jl:ilgão · que deve entrar em discussão, sem que seja as emendas, que a propunhão, cedo a palavra. 
preciso ser impresso; porque na aa discussão.apenas 
teve 0 .. regimento um adittamento . no art. 1 o, e a O Sn. CuNHA BARBOSA : . Eu tambem a cedo pela 
suppressão . dos _ arts. 116 e 117, e por isso póde mesma razão. 
servir para a discussão o projecto impresso para a Obteve-a então o Sr. !\[arcos Antonio, que pela 
3a discussão. e que foi distribuído pelos Srs. depu~ maneira seguinte deu principio á discussão. · 
iados. As commissõGs lembrão a necessidade do se 0 SR. l\IARcos ANTONIO:-Sr. presidente, todos 
declarar: 1°, que os 'membros dos conselhos não os Srs. deputados estão C<'nformes, em que é de 
serão responsaveis pelas suas opiniões; 2°, que o tra- necessidade a. doutrina do paragrapho, e que ella 
tamento e contin~U:cia dos conselhos seja o mesmo seja expressa : nisto já nenhum discorda ; porém, 
que compete aos dos governos provinciaes. Assig- sobre o. modo porque esta doutrina se deve exprimir 
nados os membros das commissões. l>-Foi appro- é que ainda existem algumas opiniões differe~tes. 
vado. O meu parecer eu o tenho expressado na mmha 

Veio á mesa para servir de esclarecimento ao emenda. e a ultima clausula desta, que parece offe
. ofticio, ·que se· hade dirigir ao governo sobre os pre- recer alguma duvida, a saber :-blasphemias contra 

26 
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os santos ;-é muito conforme com a ordenaeão do 
Reino e é a sentido de muitos publicistas. Portanto 
eu espero que ainda se concorde nisto. 

O SR; VERGUEmo :-Parece-me que este numero 
não está em perfeita harmonia com a constituição, 
que sobre os direitos individuaes diz : - Ninguem 
pódc ser perseguido por motivos de religião, uma 
vez que respeite a do estado. - Logo a lei deve 
limitar-se a fazer guardar todo o respeito á religião 
do estado, sem comtudo estorvar o livre exercício 
das outras seitas; mas ella viria a atacar a liberdade 
que a constituição confere, se prohibisse os ataques 
contra os dogmas. 

Ao presente todos os nossos concidadãos são ca
tholicos romanos ; mas não ha de acontecer assim 
para o futuro; porque está admittida a naturalisação 
de todas as crenças : e quando estes natur!llisados 
esoreverem sobre os seus dogmas; necessartamente 
hão de attacar os nossos, que lhe são oppostos, e se 
lhe prohibissemos isto, tambem então lhe prohibia
mos o uso do seu culto que a constituição lhes con
fere, e violamos assim a constituição; portanto, 
eu entendo que este numero assim não pódepassar, 
e que é melhor adoptar as proprias palavras da con
stituição, punindo a falta de respeito á religião do 
estado e deixar aos ministros da igreja a defpza de 
seus dogmas. 

O Sr. Cunha Barbosa pedio venia para se retirar 
por incommodado. . -

O Sn. BAPTISTA PEnEIRA :-Sr. presidente, este 
paragrapho eu o acho bastantemenle discutido, e 
entendo que deve passar. · 

O paragrapho diz... (Leu-o). Eu o divido em 
tres partes: escriptos, que ata cão a religião do 
estado ; nesta parte não póde haver duvida; por
que a religião é a base .. fundamental dos estados, e 
uma de suas maiores vantagens é ã influencia que 

. tem sobre os póvos. 
Ora, tambem a constituição no tit. 1.0 art. 5.0 , 

diz •.. (Leu-o:) Logo atacar a religião parece-me 
que é atacar este artigo, é diminuir a fo:rça moral 
do governo, e ir- contra a mesma sociedade. Por
tanto, blasphemar de Deus, negar a sua exislencia, 
negar sua sabedoria, fallar de Jesus Christo, fallar 
dos S~n!o~, etc., todos estes ataques são oppostos á 
const1tmçao; porque a doutrina do christianismo 
faz parte desta mesma constituicão. ~ 

o illustre orador continuou e~l um longo discurso 
porém nada se póde colligir do que escreveu o ta
chigmpho. 

Tendo vindo. entretanto, á mesa uma emenda 
do Sr. Vergueiro, o Sr. secretario a leu nos seguin-
tes termos : · 

cc EMENDA 

cc Ao numero do artigo em discussão-Quando 
faltar ao respeito devido á religião do estado. ))
Foi apoiada, e continuou a discussão. 

O SR. SOLEDADE :-Sr. presidente, parece-me 
que esta emenda-não vai em harmonia com o todo 
da lei, que deve ter em vista explicar as garantias 
que ~ ci~adão tem, ainda que dentro dos limites da 
constituição;_ um~ vez que se restringe o direito que 
tem todo o Cidadao de communicar os seus pensa
mento~. ~ necessariod~senvolver os casos, porque 
este dtrexto se lhe na o ha de vedar inteiramente • 
c lambem não póde ser tão em geral ; porque entã~ 
não se faz lei. nenhuma. 

Portanto, eu concordo com o artigo, pois, assim 
como se explicou a constituicão, quando se tratou 
das injurias contra a pessoa do imperador, se deve 
tambem explicar nos casos contra a religião. E' 
livre a qualquer cida<lão o fallar, escrever, etc.; 
mas não é livre fazer isto mesmo contra aquelles 
princípios que elle jurou. Portanto, eu estou pelo 
artigo e não por esta emenda. · 

O SR. VERGUEIRO :-Eu 'conheço muito bem que 
a lei deve desenvolver o principio estabelecido na 
constituição; mas o que eu quero é que o não de
senvolva de üm modo contrario á mesma consti
tuicão. 

Disse um illustre deputado que na constituição 
não estava que não se injuriasse ao imperador, 
mas que_esta lei o estabelecia. Esta semelhança 
não convém á questão; se a constituição só deter
minasse o respeito á religião do estado, poderíamos 
fazer quantas leis concorressem para esse respeito 
e só com estas vistas ; mas a constitui cão admitte 
todas as seitas, e o modo e o exercício do" culto, e diz 
que ninguem será perseguido por motivos de re
ligião, comtanto, porém, que respeite a religião _do 
estado, Por isso a lei que procurar manter o res
peito á religião do estado, não deve atacar á liber
dade concedida ás outras seitas. 

Se os escriptos contra os dogmas da religião do 
estado forem punidos, como faltos de respeito, 
acabada está a permissão dos cultos estranhos: 
todos elles têm dogmas_ contrarias aos nossos, e se 
lhes é prohibido escrever sobre elles, tambem lhes 
ha de ser prohibido importar livros da mesma na
tureza ; o que se prohibe que se escreva, não· se ha 
de co~sentir que se fali e, e eis abi annullada toda a 
liberdade dos cultos, ·o que eu não impugnaria, se 
ni~>so não fosse violada a constituição. Demais,- o 
conhecimento do dogma nunca pertenceu ao poder 
temporal, sempre foi, e deve ser privativo da igreja 
(Apoiado.) 

Deixemos, pois, â igreja o livre exerc~cio do seu 
poder na censura dos escriptos, no que pertence ao 
dogma, e não nos intrometamos com o que nos não 
pertence ; se o artigo passasse era necessario que 
os jurados fossem todos tbeologos para poderem 
julgar taes delictos, (apoiado) e não o sendo pouca 
segu!_ança poderião ter suas decisões, muitas vezes 
animadas porogrosseirõs prejuízos. Deixemos, pois, 
á igreja a gua1·da de seus mysterios, não a~aquemos 
a liberdade estabelecida na constituição, consagrado -
á religião do estado o respeito que lhe é devido e 
compatível com aquella liberdade. 

O SR, CLEMENTE PEREIRA :-0 illustre orador que 
acaba de fallar, atacou indirectamente a minha 
emenda por anti-constitucional ; porque diz que a 
constituicão tolera todas as religiões e não as póde 
tolerar sein que seja permittido áquelles que as pro
fessão a liberdade de as defenderem, o que não 
pódem fazer sem atacar os dogmas da. do estádo: 
que o contrario seria illudir e enganar. os estrangei
ros de diversas cren_ças, pois que, a cons~ituição 
lhes assegura que mnguem será persegUido -por 
motivos de religião, e a lei da .liberdade de imprensa 
os viria a perseguir por estes motivos. _ 

Os pdncipios do nobre doputado têm por base o 
art. 179 § 4." da constituição, que diz: fcNinguem 
póde ser perseguido pur motivos de religião, uma 
vez que respeite a do estado» ; mas este artigo 
deve ser entendido -pelo art. 5.~ que diz ••• (L~u-o). 
Segundo este art. 5.0 temos que a constituição esta-
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beleceu . que ·a religiã~ catholica apostoliea romana 
deve continuar a ser a do estado, e que todas as 
outras fica vão sendo toleradas, mas em casas pár
ticulares, com culto doméstico e. particular e sem 
formalidade alguma externa, que lhes dê publicidade. 

E porque a constituição permitte e tolera que as 
diversas religiões tenhão seu culto domestico, que 
equivale· ao mesmo que dizer particular, quererã 
com isso autorisar aos que as professarem para que 
possão escrever impunemente contra a do estado, 
atacando-a nos seus dogmas, e principaes funda
mentos ? Eu não o entendo assim : a constituição 
permitte que cada um tenha a religião que quizer, 
e isto não é pouco; mas que o culto destas reli
giões seja domestico e particular, que é o mesmo 
quo dizer que não seja publico, e quer tambem que 
quem professar . outra religião que não fôr a do 
estado, não seja · perseguido por motivo della, mas 
quer ao mesmo tempo que se respeite a do estado; e 
como póde respeitar-se a religião do estado, escre
vendo contra a verdade de seus princípios? Logo, 
quem escrever contra a religião catholica apostolica 
romana, escreve contra o que quer a constituicão, 
porque esta se bem que tolera todas as religiÕes, 
quer todavia que aquella seja respeitada, e . não que 
se possa ..escrever contra ella; porque isto seria 
faltar-lhe inteiramente ao respeito. 

Pelo que respeita ao argumento que o mesmo 
honrado deputado fez, de que se. isto se estabelecer, 
assim se vem a fazer um grande engano aos estran
geiros, aos quaes, por isso que se lhes permitte o 
cullo das religiões que vrofessarem, deve ser livre 
o atacarem os princípios da religião do imperio 
todas as vezes que lhes fôr necessario para susten
tarem as suas, digo que a constituição não autorisa 
aos estrangeiros pai·a virem estabelecer as suas seitas 
publicamente entre nó~; tol~ra apenas que elles as 
sigão com·seus cultos domestJcos, e· occultos: logo, 
esta concessão, ou dirPi melhor esta permissão, esta 
tolerancia não os autorisa para escrevere~ em de
feza de suas religiões ataques contra a religião do 
estado, e se o fizerem abusaráõ certamente e offen
derãõ á constituicão nos artigos sobreditos. 

Diz -mais o illustre preopinante que não pó de 
admittir-se a minha emenda na parte que declara 
crime os ataques contra os do~mas definidos pela 
igreja; porque a admittir-se sP.na preciso ,que todos 
os jurados .fossem theologos para poderem saber 
quaes são os dogmas definidos pela igreja. Este ar
gumento nada conclue; porque os dogmasnão são 
tantos que todo o bom. catholico ·os não possa co
nhecer, e quasi se achào elles abrangidos no sym
bolo, ou credo que o concilio tridentino definio 
logo nó principio das suas sessões como principio e 
fundamento dos artigos da fé em que todos os catho
licos concordão. Accresce que quando algum es
criptor fôr chamado a jurados por ter atacado_algum 
dogma, o accusador tem de otirigação provar que a 
sua doutrina offende algum dogma definido pela 
igreja universal : o bom senso dos jurados será suf..: 
ficiente para julgar com acerto. Portanto, a minha 
emenda deve passar~ e por maneira alguma convirei 
em que se deixe de declarar crime de liberdade de 

·imprensa os escriptos que atacarem os dogmas de
.. fimdos pela igreja universal, que · blasphemarení de 

Deus, ou zombarem dos santos ou culto religto~o es
tabelecido pela mesma igreja, na fórma da minha 
emenda. , . 

· O SR. Souu FRA.NCA :--Trata-se a questão se 
deve admittir-se e pa.Ssar a emenda do Sr. Clemente 

Pereira ou a do Sr. Vergueiro: eu entendo que a 
emenda do Sr. Vergneiro deixa mais ansas para se 
pe_rseguir o _cidadã~ i_nnocente do que a do Sr. Cle
mente Pereira. D1z a emenda do Sr. Vergueiro ••• 
(Leu-a).lsto é muito generico e occasionalde abusos; 
pois que os jurados hão de ser tirados tanto da classe 
dos seculares como -dos ecclesiasticos,que pódem por 
ventura em taes matarias achar escrupulosamente o 
crime onde ellé se não dâ. A emenda do Sr. Cle
mente Pereira, porém, restringe e diz •.• (Leu-a). 
Eu acho esta divisão muito bem feita. Castigar cri
mes com arriscado sacrificio da innocencia dos ci
dadãos não é éousa boa: nós sabemos-o que foi o 
santo officio em corrigir nos casos desta natureza. 
O illustre deputado sustentando a sua .emenda disse 
que era preciso considerar o povo theologo, para da 
massa delle escolher juizes no caso ; eu supponho 
que não é necessario ser theologo para exercitar as 
funccões de jurado em semelhantes factos, que se 
impútem como abuso da liber,dade de imprensa a 
qualquer efcriptor pelo.que respeita ao dogma; para 
isto basta ser homem de senso commum ; po~s ap
parece a queixa de que o dogma está offendido, 
acode o escriptor mostrando como não ha tal of
fensa; que na expressão de suas idéas se lhe não 
póde arguir abuso: nisso não ha que intervir a theo
logia: para o jurado em boa consciencJa pronunciar 
o facto, ôasta saber os artigos da fé catholica. 

O SR. FERREIRA ERANÇA: -Senhores, os artigos 
da constituicão que se tem apontado, eu ttão sei se 
da maneira que com elles se tem argumentado, têm 
sido bem entendidos: o 1° arligu que se o!Terece 
é o êlrt. 5.0 (Leu-o). Convém saber como se ha de 
pôr e:;te artigó eni harmonia com os outros que a 
constituicão para diante nos apresenta. Lógo no 
art. 6° §·5o ·diz que são cidadãos brazileiros os es
trangeiros naturalisados, qualquer que seja a sua 
religião. Portanto, o referido art. 5°, em que se diz 
que a religião catholica romana serã a religião do 
estado, uma vez que este se compõe tambem de es
trangeiros· naturalisados de qualquer seita, não se 
póde entender senão da maneira seguinte, isto é, 
que á religião catholica apostolica romana ou a seus -
ministros é a quem o estado ha de pagar, e não aos 
minist.ros das outras religiões e que todos podem 
seguir dentro de si, e ainda em associações parti
culares outra qualquer religião, comtanto que trate 
a do estado com o devid~ respeito e civilidade, pois 
que Deus se agrada de todos os cultos que se lhe 
tributa, comtanto que seja de coração ; e não se 
metteu a constituição a dizer que esta ou aquella 
religião é falsa ; mas admittio a religião catbolica . 
romana com aquella tolerancia que Deús permitte 
no mundo; pois que todos são seus filhos . Portanto, 
eu entendo que a emenda do Sr. Vergueiro está 
muito bem; pois é conforme com a constituição. 
Senhores, não vamos contra este livro santo (apon
tando para a constituicão). Deus se agrada de toda 
a: boa intenção de tudo quanto póde au·gmentar a 
nossa felicidade. 

O Sa. CLEliiENTE PEREIRA: -Eu não quero fallár 
mais; porque a questão vai-se estendendo muito: 
o que acaba de dizer o illustre deputado não tem 
lugar, e só digo que aos bispos é que pertence cor-
rigir aquelles, que ata cão os dogmas; · por isso cedo 
a palavra. 

O SR. MAncos ANTONIO: -Sr. presidente; dizer
se que Deus se agrada de todos os cultos 1 Não póde 
isto passar; Deus não póde ·_. agradar-sE"; senão do 
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culto estabelecido Jlela verdadeira religião que é a 
catholica romana. E o que a constituição concede 
é que os estrangeiros possão em suas casas pri
' 'adas exercer a sua religião, isto é o que lhes con
cede e o que até aqui não podião fazer; mas o culto 
exlerno é prohibido, e todo aquellP. que o pretendeJ; 
JIÔr · em pratica ha de sl!r castigado. Na Inglaterra 
ha muitas igrejas catholicas romanas, mas sem 
feitio de templo, não lhes é permittido ter sinos, 
nem outros signaes exteriores de igreja, comtudo, 
os catholicos vão alli exercer seus officios, mas 
nun-ca atacão a religião do estado; porque isso seria 
faltar a seus deveres para com a sociedade. Por 
tanto, todo o estrangeiro Jlóde exercer o culto da 
sua religião ; mas nunca otTender a religião do es
tado, isto é da mais rigorosa justiça. 

C? Sn. REINAlJT :-Sr. presidente, eu julgo que o 
arttgo póde passar segundo a emenda do Sr. Cle
mente Perei~a. O mais é estarmos a perder tempo· 
nós temos lets ••• (Nada mais colheu o tachigiapho)~ 

o. SR. CRuz: -(Nada colheu o tachigrapho). 
O Sa. VEI\GUEIRO: -Eu concordo em que à minha 

emenda é pouco explicativa, mas niio se dirá que ê 
contraria á constituicão como é o artigo do projecto 
e a ontra emenda. tlm íllustre deputado disse que 
nos deixassernos de questões theologicas, que todos 
os insultos e injurias qmtra a religião catholica 
devião ser punidos. Parece-me que argumentou em 
meu f11vor, supposto tirasse outra conclusão. Sim, 
eu tambem não quero que a lei entre em qnes~ 
tões theologicas, . ellas pertencem aos ministros 
da igt·eja, e é por isso que eu me opponbo a que 
a lei trate do dogma, e insisto em que nos limi
temos a punir a falta de t•espeito, que consiste nas 
injurias e insullos. Do contrario, torno a repetir, 
seria enganar aos estrangeiros, promettendo-lhes 
o livre exercicio de seu culto e não lhes consen
tindo livros que delle tratem. Nem se- diga que 
atacar o dogmà é faltar ao respeito, quando eu 
ataco a opinião de um Sr. deputado, não lhe falto 
por isso ao respeito se não accrescento injurias, do 
mesmo modo o theologo protestante póde atacar os 
dogmas catholicos sem faltar ao respeito á religião, 
e emquanto assim obrar deixemos aos padres catho
licos que lhes respondão ; mas se passarem a in
jurias, sejão então punidos. 

Disse outro illustre deputado que os jurados 
muito bem podião ser juizes nas causas de dogma 
sem precisarem de 'theologia, porque estava este de
finido e reuuzido a Jlroposicões clara~\..e sabidas de 
todos. Não ha dúvida que os dogmas ~im:W.Ds pela 
igreja são claros, mas o que não é sempre claro é 
se uma proposição qualquer offende ou não o do ama. 
Bem claras erào as proposicões attribuidas a jan
senio, mas foi objecto de grossos volumes affirmar 
ou negar que taes proposicões estavão nas obras de 
Jan~enio, ~ a longa historià de perseguições a que 
der~o mot1Vo estas contestações, bastan~e deve pre
vemr-nos }lara que se não entregue a decisão de 
taes questões a pessoas· pouco conhecedoras da ma
teria, e que pela maior Jlarte julgaráõ segundo os 
seus prejuízos. Tudo emfim concorre a provar que 
a lei da liberdade de imprensa conformando-se com 
a constitui'cão e com & ooa ordem só deve punir as 
in~urias, déixando á igreja a defesa da doutrina. A 
mmha e~enda,o na verdade. é pouco explicativa, 
ruas. eu na o_ estava preparado p.1ra esta discussão, e 
por 1sso a nao fiz com a conveniente reflex.ão, porém 
eu mando outra á mesa, quetalvezesclareçamelhor. 

Vindo á mesa foi lida nos seguintes termos : 
1t EMENDA . 

11 Em lugar de atacar diga-se calumniar injuriu 
ou ridicularisar. >>-Foi apoiada. , 

· O SR. ALllEIDA E ALIIUQUERQUE :-Sr. presidente 
eu queria pedir o adiamento desta materia (apoiado) 
pa~a se tratar della, quando se tratar do artigo 5°, 
pots que nós não podemos fazer agora uma cousa 
e depois outra. (Apoiado). 

Tendo adve11ído o Sr. presidente que não se JlOdia 
tratar do n. 5° promiscuamente com o 4° em questão, 
sem se ir contra o regimento, propoz todavia o adia
mento requerido e foi apoiado. 

Declarando-o, portanto, em discussão, disse 
O Sn. Y.tSCONCELLOS :-Sr. presidente, eu ta'm

be!U sou de opinião que deve ficar este negocio 
adtado~ e que ~e deve tratar com o n. 5°, o mais é uma 
conf~sao ; e para ·que não se torne tãoJonga a dis
cussao faça-se lembranca daquelles senhores que já 
têm fallado. • 

9 SR. CLE~E.:'i!TE PEnEtRA: -Sr. presidente, o 
adiamento nao tem lugar nenhum ; o n. 4° não tem 
nada com o n. 5°; póde-se muito bem decidir já 
que penas hão de ter os que atacarem a religião do 
es~ado, e depois veremos o que se ha de fazer a res
peito das outras religiões. 

E como se não oJTerecesse mais ninguem a fallar 
sobre o adiamento, julgado discutido, propôl-o o 
Sr. presidente e não passou. . 

Igualmente se deu por discutida a ma teria em 
questão, ultimando sobre ella a discussão o Sr . .A.l
n:eida e Albuque1·que, cujo discurso o tachigrapho 
nao _apanhou: Jlropoz, portanto, á votação o Sr. 
Jlresldente, salvas as emendas, o n. 4° do art. 2• ; 
foi approvado : propoz mats as duas emendas do 
Sr. Yergueiro explicada a generalidade da primeira 
-quando · faltar ao respeito devido á religião do 
estado- pela segunda -calumniando, injuriando 
ou ridicularisando ; foi approvada. 

Consultou depois á camara se julgava prejudi
cadas }lor esta votação as eméndas discutidas do 
Sr. Clemente Pereira; venceu-se que não. Propoz, 
portanto, se a emenda approvada do Sr. Vergueiro 
se devia entender pelo que respeitasse aos dogmas ; 
venceu~se que sim: se pelo que respeitava á dou
trina da igreja ; venceu-se que não ; e se pelo que 
respeitava ao culto, venceu-se que sim. Propoz mais, 
se comprehendia o blasphemar de Deus, venceu-se 
que sim, e no que toca aos santos quando o escripto 
contivesse expressões do ridicularia ou zombaria. 

Con.cluida assim a primeira parte da ordem do 
ia, leu o Sr. 1 o secretario Costa Aguiar os seguintes 

oflicios do ministro e secretario de estado dos nego
cios da guerra. 

cc 1. o Illm. e Exm.Sr.-Requerendo Beralda Felicia 
de Souza, viuva de Antonio José Machado Lima 
alferes do regimento de cavallaria de 2a linha n. 20: 
D?etade do soldo do Jlosto com que falleceu seu ma
ndo ; e D. Thereza Afaria de Gusmão, viuva do 
capitão de artilharia de la linha Braz 1\Ianoel Telles 
de ~lenezes, uma pensão vitalicia, cumpre-me re
metter a V. Ex. para deliberação da caruara dos de
putados os ditos requerimentos com as informacões 
do presidente da Jlrovincia de S. Pedro do ·Rio· 
Grande, sobre a 1 •, e do governador das armas de 
Pernambuco a respeito dà ultima •. Deus guarde a 
V. Ex. Paço, em lO de Julho de 1826.-Barão de 
Lages.- Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de An-
drada. , , · , 
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« 2.0 Illm. é·· Exm. Sr.-Tenho de remetter a Do · Sr. Maia:-« A assembléa geral legislativa 

V. Ex. para conhecimento da camara dos deputados do imperio do Brazil decreta -
o incluso mappa geral da forca da I• e 2• linha 
desta provineia do Rio de Janeíro. Deus guarde a « nTuLo UNICO 
V. Ex. Paço em 10 de Julho de 1826.-Barão àe 
Lages.-Sr. José Ricardo da Costa .Aguiar de An- << Da responsabilidade dos ministros secretarias 
drada. " de estado, e dos conselheiros de estado - , 

« 3.0 lllm. e J<:xm. Sr. -Incluso remetto a V. Ex. Capitulo 1. o 
o plano para o monte pio e os mais papeis dé'que 
tratava o meu officio datado de hontem, e que não « ~a na~u~eza dos delictos, por que são respon-
o acompanharão. Deus guarde a V. Ex. Paço, em save1s os m1mstros secretarias de estado: 
8 de Julho de 1826. -Barão de Lages. -Sr. José « Art. 1.0 Os ministros secretarias de estado são 
Ricardo da Costa .Aguiar de Andrada. responsaveis, Jo por traição. 

« 4.0 111m. e Exm. Sr.- Remetto a V. Ex., para << § 1.0 Atlentando, por qualquer maneira. 
ser presente á camara dos deputados o incluso plano « L o Contra a fór~a est<~:belecid~ do gove~no . 
de monte pio extensivo a todo o exercito do Brazil, « .2.° Contra a exlstcnc1a, ou hvre exerc1cio dos 
f~ito pelo, coronel do corpo do engenheiros Fran- voder~s políticos reconhecidos pela constituição do 
c1sco Jose de Souza Soares de Andréa.- Deus 1mper10. 
guarde a V. Ex. -« 3.~ C~ntra a in.dependencia, integridade, de-

« Paço, lO de Julho de 1826.- Barão de Lages.- feza, dignidade, ou mteresses da nação. 
Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada>>.- << 4.~ Contra a pessoa, ou vida do imperador, im-
Forão todos remettidos â commissão de guerra. peratr1z, ou de algum dos príncipes, ou princezas 

Remetterão-se igualmente 6 commíssão de pe- da imperial família. . 
· tiç~es um requerimento de D. Anna Thereza An- « § 2.o Usurpando qualquer das attribuições do 

gehca de Castro, e á da redacção do Diario ouLro poder legislativo OJl judiciario. 
do tachigrapho Pedro Affonso de Carvalho. , « § 3.o Em todos os casos dos paragraphos ao-

Passou-se então á 2a parte da ordem do dia, que tecedentes, ficará o réu incurso na pena de perda de 
era a terceira -discussão da lei da responsabilidade ?onras, e mercês, e segundo o gráo de im putacão, 
dos · ministr-os, e conselheiros de estado. zncorrerá !la pena de morte, ou inhabilídade per-

11 Art. L• São responsaveis por traição: petua, e pnzão de dous annos, ou inhabilidade per
petua sómente. 

« I.o Attentando por qualquer maneira contra a « § 4.<> .A ommissào em nenhum destes casos 
fórma estabelecida do governo. salvará os ministros secretarias ·de estado da res-

« 2. o Contra a existencia, ou livre exerci cio dos ponsabilidade ». ( • J • 
poder~s políticos reconhecidos pela constituição do Forão appoiadas, e em seguida disse 
unpeno. -

« 3.0 Usurpando qualquer das attribuições do O Sn. CLEMENTE PEREIRA:- Sr. presidente eu 
poder legislativo, ou judiciario. pe,ço a -palavra ~ara fazer algumas reflexões s~bre 

.« 4.0 Attentand.o ~ontra. a i~dependencia, inte- a redacçao do arttgo, e sustentar a minha emenda • 
. gndade, defeza, dtgmdade, ou mteresses da naçã,o, ( Foi-lhe concedida. ) Principiando pela epigraphe 
ou seja por tratados, ou· por qualquer outra maneira entendo que seilevem supprimir as palavras- dos 
directa ou indirectamente. deli_c~os ...._e dizer:s~ simplesmente--!. da respon

« 5. o Attentando contra a pessoa ou vida do sabilidaQe- dos mm1stros- pojs que esta lei com:.. 
imperador, imperatriz, ou de algum dos príncipes, prehende duas partes, a I• especifica a natureza dos 
ou princezas da imperial família. delictos, e a segunda regula a forma do processo, 

« 6. o Em todos os casos dos artigos precedentes, e como cada uma destas partes faz o ·objecto dos ca
ficará o réu inçurso na pena de perda de honras, e pitul?s, em que o titulo está subdividido parece que 
mercês, ~incorrerá na. pena de morte, qu inhabil- a. ep!graphe só deve expressar o objecto geral da 
dade perpetua, e prisão de dous annos ou inhabili- Ie1, No art. lo tambem parece que seria mais exacto 
dade perpetua sómente. · add~cionar- os ~inistros- antes das palavras. 

« '1.0 A ommissão não salva aos ministros da -Sao responsaveiS.- O numero 1 o póde, passar em 
responsabilidade >l. o numero2"; porém acho ociosa 1!- palavra-existencia 

Sendo lido este artigo, e .declarado em discussão . -uma ve~ que passe o numero lo, porque a~h~do-
vierão immediatamente á mesa as seguintes : , s~ prevemdos neste os attenta~os, que os mm_Istros 

· · - podem commetter contra a forma estabelecida do 
« EMENDAS governo, . está dito tudo. pois que não póde existir 

D s "Cl t ·p- · p h governo sem fõrma, e quem atacar a fórma do go~ 
• 0 r.~ emen e. erena : - « ropon o, que na verno, attenta sem duvida contra a existencia do 

ep1graphe do titulo se supprimão as pàlavras -
dos delictos de_ e se diga simplesmente_ dares- mesmo governo, seria . por tanto bastante dizer-se 

.. ponsabilidade dos ministros etc.- -impedindo o livre exercicio dos poderes políticos 
« Que no art. }o se diga_ os ministros de es- -porque de facto póde impedir-se o livre exer-

-tado são responsaveis etc.- - . cicio dos poderes sem todavia attentar contra a 
Que no 2o s p · · - - 1 fórma de governo, e este será talvez o ataque que 

_ « . . • e su puma<? as pa avras - contra mais b~ja que temer, e que porconsequencia cumpra 
li~~!~~~~i~io.~- e se dlga -2o impedindo 0 prevemr com palavras que não admittão duvida 
_ « Q~e nos num~ros 6o, e 7o~ se suppr~a a nu- deve _.finalmente suprimir-se a numeração-6o e 7~ 

meraÇilo, por ser oc1osa )) • · -
Do Sr. Vasconcellos : - « Que o n. 7°, do art. 1 o 

.passe a formar um artigo, e que se ponha antes do 
art. 6.0 »-

( * ) A emenda comprehende até o art. 6.o, não vai 
aqui toda por terem de vir as · outras partes nas se
guintes sessões aonde pertencem~. 
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-porque os p~agraphos, ~onde esta numer~ão 
se empregou nao são subordinados ao art. 1°, antes 
deveráõ por_ sua mataria fazer artigos separados. 
E' o que tenho a dizer a respei_to da redacção, e por 
esta forma fica sustentada a mmba emenda. 

se de ambos uni só, tirando as palavras - ª- inde
pendencia -do n.~ 4. o, que são escusadas, uma 
vez · que se diz - integridade, defeza, dignidade, 
interesses :-assim me. parece que fica com melhor 
redacção .. Eu mando á mesa a minha emenda para 
se accrescentar no titulo da lei - e do processo-
na fórma que tenho exposto. . 

Mandando-a, foi lida nos termos seguintes 

«EMENDA 

« Que se accrescente ao titulo unico a clausula
e do processo. » -

Foi apoiada, e em seguida esta outra do Sr. Al
meida Albuquerque, que tambem viera á mesa 

O Sa. VASCONCELLOS: -Sr. presidente, eu propuz 
a minha emenda, que o n. '7° seja daqui tirado 
para formar um outro artigo entre as disposições 
geraes, ou depois do n. 5°, porque assim fica mais 
bem collocado, e comprehende todos os casos, em 
que os ministros sejão ommissos. Quanto ás mais 
partes do artigo eu me parece, que se deve dizer
attentando por qualquer maneira contra a fórma do 
governo etc., -unindo todos cs numeros até· o 5°, 
para poupar repetições de palavras do art.4.0 -

directa ou indirectamente - pois dizendo-se de « EUENDA 

qualquer mane1ra, se entende ser directa ou indi- << Proponho a suppressão das palavras_ reco-
rectamente. Pelo qne respeita ao numero segundo h d 1 - - d · -
achava que esta expressão -e:xisteucia 4e poderes n eci os pe a constltwção o ImperlO >>.-
politiros reconhecidos pela constituição- não tem Continuando a discussão pedio novamente a pa-
aqui um sentido muito proprio, porque se se .ataca lavra, e disse 
para arruinar os poderes políticos, está no caso do O Sa. CLEMENTE PEREIRA: - Não teria du
numero 1.0 (Leu-o). Se o ataque se dirige a des- vida em me conformar com a redacção da emenda 
truir a na~o, e acaba.r com os poderes políticos do do Sr. Maia, porque até me parece mais bem con
estado, está comprebendido no numero 4. o (Leu-o ) . cebida, do que a minha, mas não o posso fazer em
Portanto parece-me que este numero 2°, deve ser quanto ella conserva a palavra- existencia- que 
concebido de outra forma, e que comprehenda eu já mostrei ser ociosa, e redundante, uma vez 
outras hypothesm;, por exemplo, se o ministro sus- que se admitta como a mesma emenda admitte a 
pender a convocação da assembléa geral etc. Em doutrina do n. 1°, que previne os attentados-
fim a palavra existencia deve ser supprimida. contra a fórma estabelecida do governo- porque 

O Sa. !\lAIA:- (Não foi ouvido). torno a dizer, não ha existencia sem fórma, e quem 
0 Sa. LI~o CoUTINHO : _ Comecando pela analyse ataca a fórma de um governo, attenta indubitavel

da epigrapbe da lei, disse um illÜstre deputado que mente contra a existencia do mesmo. E menos me 
ella não devia sahir dos limHes da responsabilidade posso conformar em que s~ supprima_a"expressão
dos ministros e conselheiros de estado, e que por por tratados~ como a me·sma emenda faz, porque 
tanto se supprimissem as palavras _ dos delictos esta expressão foi empregada no projecto, com 
_eu pelo contrario entendo que se deve accres- vistas mui transcendentes, porque certamente ne
centar mais alguma cousa, reduzinda os dous ti- nhum ministro pódeabusar tanto contra os poderes 
tulos . a um só, como se acha na emenda do Sr. Maia, que lhe são confiados. como nas negóciações de 

d d r · ·d tratados com nações estrangeiras, e por nenhuns 
,.....- os e tctcs, e responsab1h ade dos ministros, e actos pó de ser tão çompromettida a independenc~a, 
conselheiros de estado, -accrestando-lhe -e do a d.ie:nidade, e 0 decoro da nação, e os seus interessés 
processo- porque Sr. presidente os capítulos ~ • I 
de_vem ser todos sujeitos ao titulo da lei, e se esta como por um ma~ tratado,- vi , ou baixo, porquan~o 
Ie1 tem tres capitulas devem ser incluídos todos no muitas concessões se po.dem nellas outorgar aos es
corpo= della, -por- isso digo que não se devem tirar trangeiros que sem otfender os interesses do im
d · h 1 d perio comprometta a sua independencia, o seu de-

a eptgrap e aspa avras- ús delictos -porque coro, e·a sua dignidade. Vou citar por exemplo, .a 
esta lei é uma lei penal, e deve fallar de crimes. . negociação que se diz !{Uerér-se celen .. rar, convindo 

Nó_s t~mos visto que a pal~~a responsabilidade em abolir o commerc10 da escravatura, . porque os 
quena dtzer responder, e aqUl ella é commum não inglezes 0 requerem. Por ventura será da indepen
só ao abuso do poder discricionario, mas tambem dencia, decó_ro, e dignidade. do Brazil-abolir oses
aos delictos em consequencia do omcio de qlte estãô cravos, por condescendencia com uma nação as
encarregados os ministros, e por isso a lei deve trange"ira. que .. 0 exige'? Se é necessario abolir 0 
abranger todos os capitulas, e fallar desses de- commercio . da escravatura, acabe já, mas seja por 
lictos, e desses crimes. Passando agora ao art. I. o acto do poder legislativo, seja por acto einanado dos 
(~eu-o) Declarar quaes são os responsaveis, não poderes ·. da nação ; .mas por nenhuma fórma se 
sei que seja necessario, uma vez que isto existe no admitta -a- intervenção de potencia alguma estran-
titulo- da lei, mas póde passar se se quizer este es- geir~. _ -
clarecimento~- Attentando por qualquer maneira · 
contra a forma estabelecida do governo _ diz _o n. E emquanto estas não forem as idéas de todos os 
L o -Contra a existencia, ou livre exercido dos brazileiros não podemos merecer o nome ·de nação_ 
poder~s etc. _ 0 n. 2." Attentar por qualquer independente e livre. Portanto de maneira. nenliu
maneira contra a fórma do governo é atten- ma se pó de . tirar esta clausula. Em tudo o mais 
tar contra a sua existencia, quem ataca a forma convirei com a referida emenda mas ngnca que se 
do governo constitucional ataca.- _ a sua exis- tire nada do numero 4° do art. 1° pelas razQes qlle 
t':ncia; portant? esta (}Xpressão - existencia- acabo de ponderar .. r- . • . • . 
nao é n~cessarm, tambem me parece ociosa a pa- , O Sa. MAIA: ~ (Nao o OUVlO o tachigrapho.) 
lavra-hvr«;:--em~ n. ~o,po~que oe:r.er9iciodos O SR. VERGUEIRO.:-Algumas questões se têm 
poderes polttlcos nao podeaeuar de ser livre. ~m j movido sobre ·a redacção; a primeira que se:sus
fim on. 4.o, deve ser_collocado antesdo3.0

, ou fazer- citou, . foi sobre a inscnpçã.o; e como isto não seja 
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necessario proponho, que.se supprima, e estão aca- ser a mesma pena, e a isto sé deve attender. ·Fai-· 
badas as duvidas. A lei não precisa· nunca de ter lando agora sobre· a materia tenho a dizer que eu 
inscripções, quem qtüzer saber o objecto sobre que não _sei pat:,a. que se ha.deimpor a pena d~morte, 
ella trata que a leia; eu nao deseJara, que se 1mpozesse nunca esta pena 

Passando agora ã redacção ·da doutrina do artigo, por e lia não se dá. ressarcimento : o homem. que 
convenho em que se tire a palavra.- existencia- morreu nada póde ressarcir, fica-se no mesmo és
com effeito é uma redundancia; porque quem ata- tado, e a sociedade não ganha com lhe tirar a vida. 
car a existencia, ataca a fórma do governo estabele- (A' ordem). · · · 
cido ou tJice-versa: convenho tambem na emenda a Eu estou fallando, segundo o meu desejo, o ho
respeito do n. 7°, bem se vê que esta disposição mem morrendo, não póde ressarcir nada, e tambem 
devia ser em todos os casos, e não restricta só ao não é grande pena, por«JUe afinal ~empre ello vem 
art. 1.0 Isto é um artigo differente, não é numero a morrer, a perda maior, é da sociedade a quem 
do art. 1°; deve-se poisadoptarestaemendapara elle podiaaproveitar. Eu creio,quenósnosdev-ê
que este numero -forme um artigo,- se não serã con- mos escusar quanto fôr possível de applicar esta 
trario, porquanto isto é uma disposicão geral, assim pena ; afóra disto pergunto se ella é necessaria 'l 
como o é -o art. 7° a respeito de "todos os casos. Parece-me que não: podem ser punidos os que 
Finalmente havendo alguma difficuldade em con- commetterem taes crimes com as penas que estão 
ciliar estas emendas aqui pela votação, seria mais estabelecidas contra o abuso da imprensa em casos 
conveniente, que fosse isto á commfssão da redac- semelhantes, o mais me parece, que não vai con
çao, para novamente redigir. o artigo, segundo as forme. Portanto eu peço, que se mande o_ artigo ã 
emendas e idéas emettidas nesta camara. commissão para tornar a examinar as penas. · 

O SR ALMEIDA i ALBUQUERQUE: -Este n. 7o, Propondo o Sr. presidente a emenda: não foi 
não deve estar aqui de maneira alguma; neste ar- apoiada, por ser contraria ao que se achava ven-
tigo, trata-se de traição; traição é facto, e ommis- Cido. o • 

são não é facto. E' preciso que haja um artigo ge- E como !Da1s nmpuem se propuzesse a fallarso
ral, qne diga, que em nenhum caso a ommissão _ bre a matez:.Ja d~ artigo, con~ultada a camara, r!Js~l
póde salvar o ministro da responsabilidade ; aqui veu que ~nmeiro ~e com'Qmassem pela c'?mm1ssao 
aiz 0 n. 1 o, attentanào,-e o 2°, diz usurpando, etc., de redacçao das leis, o as emendas o~ereCidas, e ~e 
e ne~tes factos positiYo_:l, não se póde di~er que ha pozessem em c~nvemente harmoma com o ma~s 
ommtssão: portanto na o póde estar aqui este nu:- contexto do. proJecto, para a mesma camara dali-
mero e deve ir para o fim, ainda depois do art. 7° berar sobre Isto. . 
para que declare que a ommissão não salva em ge- Leu-se então o seguinte officio, que entretanto 
ral os ministros .da responsabilidade. tinha vindo á mesa 

O SR. VASCONCELLOS :-A ommissão de que se 
trata neste n. 7°, é aquella ommissão, que não é 
expressa na lei. Quando 011 ministros deixão de 
observar o que a lei determina, ha um artigo par
ticular a este respeito, que é o artigo 6°, mas é 
preciso ·saber-se, que em to.dos os casos em que o 
ministro tem de cumprir os seus deveres, por om
missão é responsavel, assim como por traição ; e 
eis aqui a razão deste artigo, que eu entendo, que 
deve passar para antes do art. 7.0 

A este tempo mandou o Sr. Ferreira França á 
mesa a seguinte , .. 

« EMENDA. 

« Do num~>ro 6,do art. 1°, peço que se suppri~a 
-incorrerá ·na pena de morte-, e quanto ás ma1s 
penas, que se harmonise com a lei da liberdade da 
unprensa. » o • 

E sendo lida, pedio immediatamente a palavra, 
e disse o illustre autor da emenda. 

O SR. FERREIJÜ FRANÇA :-Eu desejava combi
nar esta lei com· a da liberdade da imprensa, e 
peco a attenção da camara a este respeito, Ou eu 
estou enganado, ou ha um engano aqui : a lei da 
lib~rdade de imprensa diz, ataques, etc, e aqui na 
lei d~t'responsabilidade esfã~ são responsaveis quan
·do attentarem, etc. Pergunto eu se estes crimes 
são os mesmos, ou se são differentes.?·.· Eu estou 
pensando, que podem ser os mesmos, . podem os 
ministros atentar por escripto contra aJórma esta
belecida do governo. 

Ora combinemos as penas: no ~ 6° dopre~ente 
artigo,· diz, que incorre na pena de mo~e (Leu,) 
quando na lei. de -liberdade de imprensa, não se dá. 
esta pena de modo que as penas sã_o muito diffe
rentes, e parecia que o caso sendo o mesmo, -devia 

OFFICIO 

« 111m. e Exm. Sr.-Desejando o senado, como 
já exprimio á camara dos deputados, que em tudo 
que fôr commum a uma e outra camara, se mostre 
sempre nas suas deliberações o mais perfeito accor
do, e reciproca intelligencia: por isso nomeou uma 
commissão, e convida ã camara dos deputados, a · 
fazer a nomeação de _outra, . para unidas organisa
rem o projecto do regimento commum. Assim o 
participo a V. Ex., para levar ao conhecimento 
da mesma camara. . ·· 

« Deus guarde a V. Ex.-Paço do senado, em 10 
de Julho de 1826.~João Antonio Rodrigues de Oar
valho.-Sr.' José Ricardo da Costa Aguiar. 11 

Ficou a camara inteirada, e se mandou remetter 
o officio á commissão do regimento interno. 

Tendo igualmente vindo ã mesa uma memoria) 
apresentada ·por ·Francisco das Chagas Silva do 
Amaral, contendo observações a respeito de diffe
rentes objectos de administração publica, e obser
vando o Sr. secretario Costa Aguiar, que a dita 
memoria era muito extensa para se ler, e que po
dia ir para a secretaria, para alli a examinarem 
os Srs. deputados, ou aliás que se remetesse á' uma 
commissão, disse 

O SR. CLEMEl'iTE PEREIRA :-Sr. presidente, como 
essa memoria contém ·diversas matarias, parecia-·a 
proposito, que se n..omeasse uma commissão espe
cial, para fazer o relatorio, e dar a esta camara uma 
pequena informação com o seu parecer sobre ella. 

o· SR. VERGUEIR0:1Não me parece que seja 
preciso nomear-se agora uma commis_são especial 
para isso ; supposto que ·trata de muitos objectos, 
julgo qüe será bastante~· que se remetta á com mis
são de leg!slação para dar o seu parecer. -
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0 SR. VASCONCELLOs-Eu acho que deve ir- á 
commissão de petições, para ella a examinar e dar
lhe o destino competente. 

O SR. llAu :-Sr. presidente, para que é estar
mos a gastar tempo com escolhas de commissões, 
quando nós podemos incubir isto ao _Sr. 1° secreta
rio, para fazer o relatorio. dB: memor1a, ~omo se pra 
ticava na assembléa constltmnte 'l (Apotado.) e as
sim ficàrâ a camara bem informada para poder de
cidir. (Apoiado.) 

Por consentimento da camara, ficou o mesmo 
Sr. secretario ~laia, encarregado de examinar a 
memoria, e fazer o seu relatorio á camara. ' 

Continuarão os trabalhos sobre a terceira parte 
da ordem do dia, a redacção feita pela respectiva 
commissào das emendas do projecto de lei ·do se
nado, sobre a naturalisação dos estrangeiros, a 
qual era conceb1da no theor seguinte : -_ 

« Ao artigo I 

« Poderá obter carta de naturalisacão o estran
geiro, que não se tendo opposto de quâlquer modo 
á independencia do imperio, ou á fórma do seu go
verno monarchico ·constitucional representativo, 
justificar legalmente perante o juiz do domicilio, 
ouvido o procurador da corôa, e soberania nacional 
os seguintes requisitos: 

<< 1.0 Ter declarado, depois de maior idade, na 
camara do districto, a vontade de fixar domicilio no 
imperio. 

« 2.0 Residencia continua por lO annos depois 
de feita a declaração,' ou por '7, sendo casado com 
mulher brazileira. 

« a. o Bom procedimento. 
« O poder legislativo ·quando o bem do estado 

o exigir, dispensará nesta lei, a favor das pessoas 
distinctas em alguma scitmcia, ou arle, que tenha 
feito relevantes serviços á nação. >> 

O artigo 2° foi supprimido. 
o artigo 3° foi approvado. 
Sendo_posta em discussão, pedio a palav-ra e disse 

O SR. BAPTISTA PEREIRA:- Sr. presidente, es
tranha cousa é sem duvida a questão, que ora se 
suscita, á Vista das opiniões emittidas por occasião 
de semelhante project_o. Por ventura estaremos já 
alheios das razões, que se produzirão, e do sentido 
em que se falloú 't Toda esta camara estará lembrada 
de que eu fui o primeiro que lembrei, que a idade 
de 25 annos, era ctquella em que as leis actuaes 
exigião a maioridade, que esta era indispensavel 
para que um homem podesse resolver a importante 
questão de abandonar o sêu paiz natal por outro, 
que pretendia adoptar; nisto convierão todos: ao 
depois appareceu uma emenda, exigindo do estran
geiro uma declaracão de residencia no solo bl'azi
leiro, afim de que por esta se possa conhecer _se 
elle tem ou não residido no Brazil; como é pois que 
sem respeito ás razões de uma e outra disposição, 
que na verdade são bem contrarias, se pretende 
confundir, e alterando o vencido abraçar agora um 
sentido, que deita por terra quanto está feito? Se 
temos determinado, que um estrangeiro póde obter 
carta de naturaUsacão, quando maior, como lhe so
brecarregamos agôra mais dez annos't Se a camara 
está de outro sentir, revogue-se o vencido, e mui 
clara, e expressamente se diga-Nenhum estran
geiro se poderá natura lisa r no Brazil sem ter cum
prida idade de 35 annos :-e não se invertão aspa
lavras, 11retendendo dellas tirar uma conclusão es
tranha ao ponderado. 

As razões, que acaba de expôr um honrado mem
bro, nem são para agora, nem concluem nada por 
que essa declaração não é daquelles actos publicos, 
em que a lei exige maior idade ; qualquer menor o 
póde fazer, ou seu pai, ou tutor, porque ella não liga, 
nem impõe rigorosa obrigação de impetrar a carta ; 
é uma medida de cautella e nada mais, porquanto 
se em maior idade o estrangeiro quizer ser brazi
leiro, está preenchido o primeiro quesito da lei e se 
não ou vai-se embora, ou permanece na qualidade de 
estrangeiro. 

O Sn: TEIXEIRA DE GouYÊA :-Sr. presidente, 
eu creio, que a redacção não está conforme com o 
vencido, porque de facto o vencimento foi, que 
para obter a carta ·· de naturalisação, era preciso a 
maioridade, mas não para a declaração, porém 
mande V. Ex. vir a acta, e decide-se isso. 

E' preciso que sejamos firmes nas nossas resolu
ções, que evitemos toda a mobilidade indiscreta: se 
a commissão de redaccão, ou a acta dizem o con
trario do que tenho exposto, ou a}guns Srs. depu-
tados, nesse caso reforme-se a votacão, e eu pedi
rei a palavra para expôr, e lembrar o mesmo que 
ponderei na discussão, e se a camara pretende ado
ptar o artigo tal qual veio l'edigido, então passemos 
a outro Ob]ecto, porque aliás perdemos o tempo, e 
trabalho; nem o senado com tal emenda, appro
vará esta lei, que se torna inexequivel, e singular. 
Sigamos o meio termo, mas não pretendamos ex
cessos, que só nos deve merecer inteiro desprezo. 

O SR. ARAUJO VwvNA :-A commissão assistia á 
discussão, e conheceu que assim ficav.a mais bem 
pronunciada a intencão da camara com a emenda 
do Sr. Odorico, a qÜalquer quo a declaração seja 
feita da idade de vinte e um annos, e a commissão 
entendeu, que era mais conforme com o sentido· da 
camara, a redacção como se acha, pois se venceu, 
que a maioridade, devêra ser conforme a lei. 

O SR. VAscONCELLOs :-Eu acho, que a redação 
está boa, e não sei como possa fazer esta declaração 
ou de que e lia serve em uma criança de 15 annos, e 
o vencido, foi pela maioridade, e não pela minori
dade, (apoiado), para julgar se adopta, ou não todos 
os direitos do paiz em que se propõe residir, por 
isso é que passou este principio. _ 

O SR. TRtXF.tR~ l>E Gouvh :-Eu não entendo, 
que a com missão de redacção possa interpretar-o 
nosso sentimento. Estou convencido, que a maio
ridade, foi só para obter carta de naturalisaçào, 
porém isto ••• (Não se ouvio mais.) 

O SR. ARA.U.TO VuNNA:-0 art. lo diz (Leu), vamos 
ao 2° (Leu), mas este foi supprimido, e eis-aqui 
como a commissão entendeu o que se tinl1a vencido, 
mas se a camara assenta que está mal feita a 
redacção pouco custa o emendar-se. . 
. O SR. TEIXEIRA DE GouvÊA :-A implicancia dos 
artigos foi sobre a maioridade para se obter a caria 
de naturalisação. 

O SR. ARAUlO VIANNA :-Estou por isso. 
O SR. OnoRico ~-Eu I{Ueria que fossem21 ànnos 

mas como jâ se venceu 25, assim é que deve ser. 
O SR. VAScONCELLos =~(Nada se pôde entender 

do qtie col~eu o . tachigrapho.) . 
O SR. MAÍA :-0 que é expresso em nosso direito 

é, que aquellas declarações feitas pelos pais at.é a 
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idade de 25 annos obrigão o filho (Apoiado), e por 
isso deve merecer attenção esta circumstancia. 

O SR. BAPTISTA. PEREIRA-:-Sr. presidente, a 
declaracão exigida, o que um pai póde fazer por seu 
filho m"enot:, eu a supponho valiosa, e unicam_en~e 
para o effelto de poder e-ste filho obt.er em mmon
dade a carta de naturalisacào : pretende-se porém 
que nella ha um effeito Óbrigatorio, é principio, 
que não approvo, pela simples razão de que ella . é 
um quesi'to de habilitação, do qual não surte 
direito nem obriga~ão, em taes termos, torno a dizer, 
a declaração é uma cautela, ~m a qual a nação 
nada depende, e nada perde ;_só depois 'de obtida a 
naturalisação é q1le um estrangeiro se reputa 
brazileiro, e que lÍe acha habilitado para gozar dos 
foros de cidadã(\, e obrigado aos encargos do 
imperio. Conclu& portanto que os argumentos 
produzidos nada concluem, porque antes de con
su.mmadõ o acto nenhuma obrigação, ou direito 
resulta dos incident&s. ou preparatorios para o 
mesmo, o que acontece neste caso, igualmente se 
verifica em todo o processo, em · que se exigem 
habilitações de qualquer natureza que sejão, pois 
servindo estas para se poder obter um determinado 
fim, não concedem os resultados, que só, e priva
tivamente são filhas e consequencias daquelle. 

O SR. l\IÀIA :-Eu o que digo é, que o direito 
adquirido pelo pai, o filho goza delle (Apoiado), e 
que é um direito real (Apoiado). 

O Sn. Onontco :-Sr. presidente, eu digo que 
pondo-se á votação se tirão todas as duvidas. -

O Sn. PRESIDENTE, julgando-se a materia suffi
cientemente discutida, propoz á votação a redacção 
em quanto ao preambulo ; foi approvada·: propoz 
em seguida, e cada um por sua vez os ns. 1. 2, e 3 da 
mencionada redacção; forào igualmente approvados: 
propoz a redacção eJ;nquantoádoutrina addic~onal do 
artigo, tambcm fo1 approvada. E se ratificou a 
suppressão do art. 2°. e approl'ação do 3°. 

.A respeito da questão que se haviã suscitado, se 
a maioridade vencida como requisito para a obtenção 
da carta, era ou . não extensiva, ·como requisito 
tambem para a .. decl~ação da vontade de fixar 
domicilio no imperio, segundo se aéhava redigido 
no n. lo da ,redacção em questão, visto não ter sido 
bem-pronunciado o voto da camara a este respeito, 
o Sr. presidente a consultou, e a maioria se decidio
pela aflirmativa, alguns dos Srs. deputados porém 
votarão pela ' negativa, e desse voto mandarão 
declaracão ã mesa .os Srs. ·Teixeira de Gouvêa, 
Getuli9: Lino . Coutinho, Almedida .Torres, Costa 
Aguiar, Pedreira; Baptista Pereira,l\lendes Ribeiro, 
Marcos Antonio,' e Nabúco de .Araujo. 

commercio~ agricultura, industria. e artes sobre a 
consulta da junta do commercio de 17 de' Janeiro 
ultimo ácerca do officio do presidente da província 
de Goyaz tendente a melhorar o estado decadente 
da dita província, a qual consulta veio remettida 
pela repar~ição dos negocias da justiça para ser 
presente a . mesma camara; resolveu afim de 
deliber~r. como convém S?_bre o seu conteúdo, que 
eu solliCitasse pela reparhcào de V. Ex. a remessa 
das me~orias, e planos do Dezembargador Joaquim 
Th~otomo Segurado, de que faz menção a carta 
~eg1a de _5 de Setembro de 1811, citada em uma 
mfor'!1ação do major José Antonio Jubé, inserta na 
!llenc10nada consulta ; a qual para tal fim vai 
mclusa, devendo portanto 1·everter para ultimacão 
deste negocio. O que _participo a Y. Ex. afim· de 
subir á presença de S. M. o Imperador. 

Deus guarde á V. Ex. Paço da camara dos depu
tados, em 10 de Julho de 1826.-José Ricardo da 
Costa Aguim· de Andrada.-Sr. José Feliciano 
Femandes Pinheiro. · 

lllm. 'e Exm_ Sr--A camara dos deputados ha~endo 
de tomar uma resolucão geral sobre a indemnisacão 
que pretendem os prejudicados pela tropa lusitána 
na província da Bahia. resolveu que eu sollicitasse 
pela repartição dos negocios da fazendã a remessa 
dos requerimentos de Antonio Vaz de Carvalho. 
João Pereira Bittancourt e Sá, e de outros que havião 
representado sobre este objecto, accompanhados da 
informação da junta da fazenda da dita provinciap 
e de quaesqucr outros papeis, que lhe digão respeito. 
O que participo a V. Ex. para subir ao cophecimento 
de S. M. o Imperador. 

Deus guarde á V. Ex. Paço da camara dos depu
tados, em lO de Julho de 1826.-José Ricardo da 
Costa Aguiar de Andrada.- Sr. Visconde de 
Baependy. 

Sessão em ,f ,f de Julho de ,f 828 

PRESIDENCIA DO SR. PEREIRA. DA NOBREGA 

A's 10 horas da manhã acharão-se ii chamada 66 
Srs. deputados, faltando por molestia. os Srs. Ledo, 
Pizarro, Castr_o Vianna e Seixas. · 

Aberta a sessão, leu o Sr. secretario Souza 
França a acta da antecedente, e propondo-a o Sr. 
presidente á approvação da camara, suscitou-se
vivo debate sobre o modo por que se-relatão as de
clarações de voto, offerecidas ná mesma sessão, 
ácerca da redacção das emendas feitas ao projecto 
de lei para _a naturalisaÇão dos estrangeiros. Ti verão 
parte nesta discussão 

Sendo dada a hora, 9 Sr . . presidente assignou para 
a ordem do dia c; 1<> a ,discussão do regimento dos 
conselhos .provinciaes. "feito no senado. 2 o : }a 
discussão do projecto, de lei do vencimento de meio 
soldo das viuvas, e orphãos dos ó'fficiaes do exercito. 
3. o : 1 a dis~us.s~o da ~~i para se rematar uma quota 
pJlrte dos d1r~1tos da,alfand!)ga : e se houver tPmpo, 
discussão dos pareceres de commissões. 

O SR. TEixEIRA DE GouVÊA :-Sr. presidente, eu 
requeiro que a declaração de voto que mandei ã 
mesa, seja inserida na.acta tal qual eu a assignei. 
Se se julgar que ella é contraria ao regimento, 
queira V. Ex. propôr á decisão da camara. O Sr. 
secretario, segundo manda o regimento, não dev-e 
relatar o voto. mas inseril-o tal qual se oiierece; 
esta é a sua obrigação. 

L~vantou-se a'sessão depois das 3 horas da tarde. 
.J;..José RicarcJo da Costa Aguiar de Andrada. 

-RESOLUÇÕES DA CA~IARA 

llbn . •. e Exm. Sr.-A camará 'dos deputados 
conformando-se ~om o parecer da commissão do 

O Sn. L1No CoUTINHO:- Eu tambem quero que 
se insira na acta a integra da declaracão do meu 
voto tal qual. Quanto ao . dizer-se na âcta, que se 
pôz á votação, se os 25 annos erão extensivos á de
claração . da residencia, digo que isto . não foi ~ que 
se propoz: perdoe-me o honrado membro que la
vrou a acta. E até seria um absurdo dizer-se que 
para obter carta de naturalisação é precisa a idade 
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de_~ a~nos, e ~epois accrescentar-se que este r~- ·arbítrio contra o regimento, que veda inteiramente 
quiSilo e extensivo ao acto da declaracao da resi- a declaracão das razões do voto. Nem nós devemos 
denci~, quando s:e haYia vencido que esia residencia perder teinpo em semelhante questão. Os illustres 
devena ser de lO annos. Então para se obter carta deputados devem ceder, não só porque pretendem 
de na turalisação é preciso haver-se completado a uma co usa opposta ao regimento, mas tambem 
ida~e- de 35 annos e não a ele 25, como se havia po_rque daqui não resulta utilidade alguma ao pu
dectdldo e ha de constar das actas. bhco. Basta que se saiba, que votarão contra esta 

O S11. SouzA FRANÇA :-Absurdo é que na vota- decisão, para que hão de instar por palavras, que 
cão sobre a redacçf10 do que se havia vencido, se n!_lda valem? Sr. presidente, eu requeiro que V. Ex. 
íratasse de admittir doutrina nova, e sobre que a nao conceda a palavra a mais ninguem para fallar 
camara já havia decidido: isto é que se deve cha- a este respeito. Ponha-se já á votos, pois assim se 
mar propriamente absurdo. A votação ':ersou so- t~m requeri~o, se os votos dos illustres deputados 
bre outra questão differenle, como refere a acta, h~o. ~e ser ms~rtos na acta contra a expressa pro
que está muito bem feita e exprime muito bem o hlbiçao_ do regimento, p~r conterem a declaração 
que passou a este respeito na sessão de hontem. das razoes, em que se fundao. Faça-se-lhes esta von-'-

Depois de approvadas as emendas do projecto, tad~, a camara decidirá. Quando se trata de ma
mandou a camara que a com missão competente as tenas, de que p6de resultar bem ao publico, muito 
redigisse em fórma, segundo o vencido. A com- embora se. gas~e o tempo das sessões, mas empre
missão assim o cumprio e apresentou á camara a gal-o em d1scutu·. semelhante pretenção dos Srs. de
sua redacção; e por consequencia só podia. recahir putados,, é perda mutile irreparavel. 
a ''otaçi.:.o sobre a mesma redacção e não sobre ou- O SR. Souz.\ FRANCA : -Os senhores que fizerão 
t~o algum pont?. No acto, porém, da ~ot~ção sus- declaração de voto, são muitos, énecessario ver se 
Citou-se a questao: se a clansula da ma10ridade que todos não estão satisfeitos como alguns já o têm 
se ha1•ia vencido para a impetrada carta de natu- dito. 
ralisação, fõra tambcm extensiva por approvação 0 Sn. GETULIO:_ Eu declaro que não estou sa-
da calllara ao acto da declaracão da vontade de fixar tisfeito. . 
o domicilio no imperio, conforme se achava redi-
gido no n. 1 o das emendas. ms aqui qual foi a ques- O Sa. COSTA AGUL\R :-Quanto a mim a questão 
tão suscitada hontem. é indifferentissima. Uma vez quesustento o meu 

Duvidou-se que a redaccão estava conforme a modu de pensar, e o meu voto contra esta decisão, 
vencido na camara. Ora, eu· acho que esta. idéa está porque não estou pela opinião de ·que seja precisa a 
bem enunciada na acta. Uso do preterito -fõra- Idade do 25 annos, para fazer a declaracão de re
referintlo-me ao que a camara havia votado; e ac- sidir no imperio, mas sim para obter carta de na
cresccnto a n1zão da duvida nestas palavras -visto tu~alisação, faça-se a declaração do voto da ma
não ter sido bem pronunciado o voto da camara a netra, quo 'qUizerem. Segundo o meu modo de 
respeito, etc. pensar; a acta está bem redigida, e deve ser appro-

Que o voto da camara não estava bem pronun- vada. 
cindo sobre este ponto não póde haver duvida algu- O SR. Lrso CoUTINHO: -Sr. presidente, eu não 
ma; porque um dos illustres membros da commissão cedo, porque o que se pretende é contra a razão. 
da redaccão declarou então com franqueza, que ha- Quando me convencem com argumentos, ninguem 
vendo a camara. decidido, que estava comprehen- mais facil do que eu em mudar de opinião ; mas 
dida na materia uma emenda do Sr. Odorico }len- não posso admittir causas contra a razão. Propôr-se 
des contendo semelhante · doutrina, julgára a com- á carnara, se a deliberação toma~a á cerca da idade 
missã.o que a devia. encorporar no artígo que redi- par'l- alcancar carta de naturahsação era lambem 
gira. Logo, não havia uma pronunciação exacta extensiva â declaração do animo de residir no im
sobre a verdadeira vontade da camara, pois se fosse perio! l... Nunca se poderiã propôr semelhante 
clara e exacta, não haveria duvida. cousa. O que se deveria pôr hontem á votação era, 

Portanto torno a dizer que a acta exprime muito se a decisão sobre a idade do naturalisando se en
bem, qual foi o estado da questão e o que realmente tendia a respeito do acto de impetrar a carta, ou de 
passou h ontem nesta camara. Neste estado de incei·- fazer a declaracão de tomar domicilio no Brazil, 
teza, consultou o Sr. presidente o voto da camara e a Isto é o que sê deveria ter perguntado á camara, 
camara se declarou pela affirmativa, e cortou todas porque o mais envolve absurdo, como já most.rea 
as d11vidas. E-' isto o que justamente está escripto Porém escrever-se na acta, que esta deliberação toi 
na acta. Se esta decisão foi boa ou má, não é da mada antecedentemente forajulgadaextensiva tanto 
ntinba alçada : o . caso é que a maioria votou pela a respeito de um como de outro acto! Como se póde 
affi.rmativa: nempe, que a idade 4e 25 annos se re- dizer maioridade para a naturalisação, e maioridade 
quer tanto para obter.a carta de naturalisacão como para a declaracão da residencia, Sr. presidente 'f 
para se. fazer: a decla~aç~o de residencia; ê por isso Pois isto não é contradictorio 't Se pela lei se exi
declarel aqm -a ma10r1a pronunciou-se pela affir- gem lO annos de residencia no imperio para se im
ma Uva:_ aTguns senhores votarão pela negativa, e petrar a carta de naturalisaçã.o, contados depois da 
mandarao declaracão de voto, etc. ' solemne declaração do animo de residir no imp{'rio, 

Creio qne desen1penhei o que me incumbia como como é que se na deestipularaidade de25 annos 
redactor da acta: assim o entendo. para ambos estes actos! 

() Sn. VASCONCEI.t.os :-Penso que a questão re- Portanto a votação de hontem devia ter recahldo 
duz-se simplesmente a estes termos: podem ou não sobre este ponto, se a resolucão .da camara (pois 
podem os illustres deputados por sua 'propria von- esta era a duvida) fôra relativa ·á idade propria para 
ta,de alterar o regimento? obter-a carta de naturalisaçào, ou para fazer a decla-

.E. na vérdade, querer que se transcreva na acta racão do animo de residir entre nós. Eu assim a 
uma declaração de voto, em que se expõe as razões, entendi, e o Sr. secretario devia ter escripto na 
em que este se firmou é ~uerer que prevaleca o seu acta- a eamara decidia que era -relativa á decla~ 
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ração da residencia, e não á impetra da ~arta de 
naturalisação.-Então é que reeahia bem a declara
cão, que eu e alguns senhores fizerão do voto con
irario, porque na realidade eu votei sobre a questão 
concebida nos tei"mos, que acabo de expr:essar, e 
na minha declaração disse, que eu havia vo~ado 
conforme o que se havia decidido em outra sessão 
antecedente, segundo se acha escripto na aeta .•. 
(A' ordem, á ordem I) A acta está escripta, Sr. 
presidente. Eu peço que se mande pôr em dia o re
gistro das actas no livro competente, pois consta 
que ha alguns oito dias de atrazo, e isto não é bom. 
E'. preciso que sejão logo e promptamente trans
criptas no livro. Na verdade não sei como não se 
possa registrar uma acta de um para outro dia. 
Peço portanto que V. Ex., as mande pôr em dia, e 
veremos, se foi ou não o meu voto conforme á acta 
respectiva. 

O Sn. SouzA FRANÇA:- Isto é objecto de in
dicação. 

O SR. VERGUEIRO:- Sr. presidente, é escusado 
perder-se o· tempo _precioso em uma questão tão ri
dícula. Proponha V. Ex., ã. camara se dispensa no 
regimento, para que a declaração dos illustres de
putados seja lançada com todas as circumstancias, 
que pretendem. 

O Sn. SouzA Fu.Nç.\. : -Eu me opponho a essa 
proposta. · 

O Sn. LINO CouTINHO:- Sr. presidente, a pa
lavra- ridícula- não deve ser usada nesta casa. 
Sr. presidente, é uma palavra baixa, é um epitheto 
que ataca.· 

O SR. TEIXEIRA GouvÊA :- Eu hontem disse que 
a redaccão de eommissão não estava conforme ao 
que se hãvia vencido, e ne~te ·sentido é que votei. A 
minha declaracão pois é, que votei, que o n. 1° do 
art. 1° não estava conforme ao vencido. Disse-se 
que se não podía receber votação sobré a materia·, 
mas de facto recebeu-se, o que o mesmo Sr. se
cretario- confessa, porque approvou-se a interpre
tação, g:ue a commissão havia dado ao V<;~to da ca
mara. Portanto eu quero que se examme se no 
realidade, forão redigidas as emendas conforme a 
vencido nesta camara, e por isso fiz a declaração, 
para que se soubesse que eu não a!>sentia a seme
lhante intcrpretacão, pois estou bem certo do que 
passou a este respeito. Peção-se as actas, e ver-se
ha que essa emenda do Sr. Odorico Mendes tinha 
ficado prejudicada. , 

O SR. SouzA FaANcÀ : - Senhores,- eu não sei 
porque razão se incrêpa o secretario que lavrou a 
acta quando na hypothese, que figura o nobre 
preopinante, só a camara é que deveria ser incre-
pada. , 

ü secreiario não fez mais do quê" escrever na acta 
o que hontem se venceu. Eu. não quero saber se se 
devia ou não fazer a votação pelo modo por que se 
fez; se foi boa ou má; se o Sr. presidente propoz 
bem ou se propoz mal: o que quero saber é se es
crevi bem ou mal o que se propoz e o que se resol
veu. Torno. a chamar ·a attenção da eamara sobre a 
redaccão da-acta que me parece está segundo o ven
cido.:. (Leu a acta). Isto é o que se fez hontem: 
ninguem negará. Logo, não tenho culpa de se votar 
mal· se se entender que foi mal feita a votação. Eu 
não posso fazer mais do que contar fielmente o que 
passou na sessão : devo expôr a verdade ; e o que 

está na acta é realmente o que se fez na sessão de 
hontem. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA: -:-Eu tambem não tenho 
duvida em que se não declare o meu voto. Cedo para 
se,não gastar mais tempo. Porém, quero mandar á 
mesa uma indicacão ou uma emenda ao regimento 
na parte que di.i respeito ás declaracões de voto ; 
porque não acho razão alguma, para qúe se_prohiba 
a um Sr. deputado o motivar o seu voto. Este. re-:
gimento, se bem me lembro, foi approvado por um 
mez, e como já passou este tempo póde-se alterar. 
Porque razão não hei de poder inserir na acta o 
meu voto contrario á maioria da camara, e dar nelle 
os motivos que a isso me determinarão ? Não sei 
qual seja a causa justificativa desta restricçào. 

Convenho, que se não ponha a declaração do meu 
voto, ou para melhor dizer, cedo para se não gastar 
mais tempo nesta questão inutil. Entretanto, Sr. 
presidente, dos diarios da camara se conhecerã per
feitamente qual foi o sentido em que se fallou e 
discutio sobre a materia em questão. Quando pro
puz a minha emenda na !>essão em que se tratou 
deste assumpto dei as razões em que a fundava; e 
no mesmo sentido fallarão os mais senhores; porém 
afinal votou-se contra esta opinião e contra o que 
realmente se havia vencido. Dos diarios só se co
lhera a historia verdadeira deste caso. 

Tendo ressado este debate propoz novamente o 
Sr. presidente a acta á votação da camara, que ap
prorou tal qual se achava redigida. 

Participou então o Sr. secretario Costa Aguiar· 
achar-se sobre a mesa um parecer da commb:::ão de 
poderes sobre o diploma do Sr. Placido 1\lartins Pe
reira, deputado pela· província de Minas-Geraes ; e 
o passou a ler no theor seguinte: 

« PARECER 

«Foi visto na comrnissão de poderes o diploma 
do Sr. Placido Martins Pereira, deputado pela pro
víncia de Minas-Geraes : e como a commissão o 
achou conforme á acta, e esta ã lei, é de parecer 
que o Sr. deputado póde· tomar assento nesta ca
mara. Paço da camara dos deputados, 11 de Julho 
de 1826.-Lucio Soares Teixeira de Gouv~a.-Ja
nuario da Cunha Ba1·bosa.-Bernardo Pereira de 
Vasconcellos.-lJ/anoel Caetano de Almeida e Albu
querque.-Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro. u 

Foi logo approvado; e constando achar-se este 
senhor na ante-sala, foi con"f"idado a entrar; e sendo 
introduzido com as honras do costume, prestou o 
juramento e tomou assento na camara. 
, Veio imrnediatamente ã mesa e foi lida esta 

« DECLARAÇÃO Dli VOTO 

« Declaro que fui de voto que a maioridade dos 
estrangeiros se exigia para a obtenção da carta de 
.naturalisação e não para a declaração do domicilio. 
-Rocha Franco.-José de Souza lJfello.-Duarte 
Silva.-Soledade. >>-Foi mandada inserir na acta~ 

Então o Sr. secretario Maia, na qualidade de re
lator da commissão do 1egimento interno, leu o se
guinte 

«PARECER 

- u A commissãó do regimento interno vio no of
ficio do senado, remettido ã sua consideração, o 
convite feito ã esta camara, para nomear uma com
missão, que unida á que elle já nomeara, concorra 
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na organisacão do regimento commum ; e não po
dendo deixar de contemplar com prazer uma tão 
decidida -demonstração da boa fé e puras intenções 
da eamara dos senadores, entende : 

(( Que a camara dos deputados, possuída de iguaes 
sentimentos, deverá ;mnuir á proposta pela dupli
cada com·eniencia de concorrerem ambas de ac
cordo para aquellas disposições IJUe lhes hão de ser 
communs, e de se estreitarem mutuamente os laços 
da união e confraternidade entre duas corporações, 
que animadas de um unico espírito, deveráõ dirigir
se quanto ser possa por uma só vontade. Paço da 
camara dos deputados, 11 de Julho de 1826.-José 
A1lfonio da Silra Maia.-José Rica1·do da Costa 
Aguia1· de Andrada.-Nicoláo Pe1·eira de Campos 
-Vergúei1·o. I> • 

Tendo o Sr. presidente offerecido este parecer á 
discussão, disse 

O' Sn. V AscoscELLOs :-Senhores, como o senado 
não nos communicou o numero de membros que 
nomeara para a commissào de que se trata, julgo 
necessario sabel-o antes, porque é preciso que no
meemos numero igual. Eu, pois, approvando este 
parecer, sou de voto quP se officie ao senado dizendo
se-lhe que esta camara aceita a suà -proposta, e que 
logo que saiba quantos membros nomeou o senado 
para compôr a sua commissão, procederá logo á 
eleição tle um igual numero. Acho que assim se deve 
resolver. (Apoiado gera,lJnente.) ~ 

Como ninguem mais fallasse sobre e3te assumpto 
foi o parecer posto á votação e approvado com esta 
emenda verbal do Sr. Vasconcellos. 

O mesmo Sr. secretario l\laia leu a seguinte: 

lannente no livramento dos presos pobres e no 
processo das denuncias de armas curtas. 

« 4.0 Dos abusos praticados no fôro pelos escri
vães, requerentes e meirinhos, e pelo carcereiro na 
cadêa desta cõrte. -

<c 5.0 Da creacão de relacões em l\linas-Geraes, 
S. Paulo e Rio ·Grande do· Sul, de algumas villas 
nesta provincia, na de S. Paulo; de juiz ordinario 
e de orphãos em algumas j:í creadas. 

<< 6.0 De providencias necessarias sobre a limpeza 
da cidade do Rio de Janeiro e os mendigos que nella 
se multiplicão. 

« nesta-me sómente requererque a memoria se 
receba com agrado e fique na· secretaria para o 
exame dos Srs. deputados. Paço da camara dos 
deputados, 11 de Julho de 1826. O secretario, 
JJJaia. » 

Foi unanimemente approvada. 
O Sr. secretario Costa Aguiar deu conta de um 

requerimento de Norberto João Dourado, o qual foi 
dirigido á commissão de -petições. 

Entrou-se então na primeira parte da ordem do 
dia, que era a discussão do projecto de lei vindo do 
senado para regimento dos conselhos geraes das 
provincias. E logo o dito Sr. secretario passou a ler 
o titulo e o art. 1 o assim concebidos : · 

cc PRO.TECTO DE REGiliENTO -DOS CONSELHOS GERAES 
DE l'ROVlNClA 

« Sessão preparatoria 

cc Art. 1.0 Dous dias antes da primeira installa
cão de conselho geral de província, guc se seguir 
à sua eleicão, as pessoas para elle eleitas se reu-

cc INFORliAÇÃO mrao pelas nove horas da manhã na sala destina da 

E · · · f · d para as sessões, trazendo cada t.:.ma o seu diploma. 
cc xamme1 a memorla que 01 apresenta a a -As d_espezas da sala serão feitas pelas respectivas 

esta camara pelo cidadão Francisco das Chagas 
= Silva do Amaral; e achei que nella teve por fim o juntas de fazer1da. 11 

-

seu autor chamar a attencão sobre diversos objectos Sendo este artigo posto em discussão, ninguem
que julgo. "{lrecisarem de promptas e efficazes re- houve que- se propozesse a fallar sobre a sua ma
formas, ind1cando a respeito de algumas os meios teria; e por isso proc~dendo-se logo á votacão, 
que entende serem proprios para se praticarem. preenchi4os os termos do regimento, foi approvâdo. 

cc ·A ma teria é mui promíscua e confusamente tra- · Pela mesma maneira forão successivamente ap-
tada, de man~ira que, servindo apenas de manifestar provados os artigos seguintes :~ · 
-o zelo e patriotismo de um cidadão que une ao amor c< Art. 2 . o Verificando-se o numero sufficiente 
do Brazil a justa confiança que so vê ter nos seus para haver sessão, na fórma âã constituição art. '78, 
representantes, de mui pouca ou nenhuma illustra- nomearáõ d~ entre si por ac~lama~ão o presidente e 
ção póde servir a esta camara que já tem tomado e um secretano. 
irá tomando opportunamente em consideracão, não <c Art. 3. 0 O presiden_te, e secretario, assim no
só os apontados, mas todos os outros objeêtos, em meados, conservaráõ os seus lugares, até que ins
que são precisas as providencias de legislação geral ; tallado o conselho, sejão nomeados o presidente, 
Teservando as deliberações sobre factos particulares vice-presidente, secretario e supplente, que hão d~ 
para quando competentemente lhe forem represen- servir nos dous mezes da união do conselho. 
tados. _ . -« Art. 4.0 Nesta seSsão preparatoria, logo que 

« Para melhor intelligencia reduzi a artigos os di f- forem nomeados o presidente, e secretario, apre
ferentes pontos que na _dita ~emoria se incluem. _ se_ntaráõ os ~onselheiro~ eleitos os ~eus diplomas~. e 

« -1.0 Trata da cons1deraçao que devem merecer nomear-se-hao á pluralidade relat1va, por escruti
a agricultura e os . que nella se empregão ; . ~ssim nio, duas c~mmissões de tres membros; uma para 
como os tx:opeiros e conductores de mantimentos e examinar _ a legalidade dos diplomas de todos, _ que 

. viveres para o alivio de alguns'ouus que ~rregão não sahirem nomea_dos-para ella, e a outra para o 
sobre uns e outro~. .. exame dos poderes dos tres membros da primeira 

cc 2.0 Trata da Irregularidade e excesso, que sup- commissão. " 
põe em alguns tributos e imposições estabelecidas « Art. 5.0 .As commissões irpresentaráõ o resul
assim por leis geraes com~ _pelos partiCulares regu- ta do . dos seus exames_ dentro do mais · curto· tempo 
lamentos e ordens da policm. preciso para apurarem a legitimidade dos diplomas 

. « 3. o . De al~!Das r~forma.s q~e propõe co~o _pre- á vista da copia authentica da acta ·geral da eleição 
c1sas na admmistraçao _ da JUStiça, nas prat1cas ou apurada, que deve ter sido remettida pela camara 
estylos da casa da supplicação desta ~ô_t:!!'_~ P.!!:rtieu.:__ da capital_~.-ª--Jrr9Jii!..Ci5!_,_ . _ 
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« Art. 6. o A approva~o dos diplomas será deci.o. 

dida á pluralidade de votos, na fórma do art. 82 da 
constituição. -

« Art. 7. o Deve sahir da sala o eleito, se · houver 
duvida, e emquanto se questiona sobre alegitimi,. 
dade da sua -eleí~o ; e não concorrerá mais ás 
sessões aquelle, cuJa eleição não foi julgada legitima 
para ·completar o numero designado para o conse
lhe, se chamará o immediato em votos ao ultimo 
dos apurados p_ela camara. 

<< Art. 8.0 Esta resolucão com os seus funda
mentos subirá á assembféa geral, para sua final 
decisão; fazendo-se a remessa na fórma do art. 84 
da constituição. 

<< Art. 9. 0 O secretario formará uma lista dos 
conselheiros, cujos diplomas forem approvados. 
Estes se depositaráõ no archivo do conselho; e da 
lista depois de conferidas se entregará uma copia 
a cada conselheiro. 

« Art .. 18. Nesta sessão, eleger-se-hão o presi
den!e, v~c«:-presidente, secretario, _ e supplente. 
Sera~ preside_!lte, e. sec;:retario de.ste acto, os que 
o Corao da sessao ordmana.do anno Immediato. • 

« ,Art. 19. No mesmo dia, dada a posse ao pre
sid~~te, e secret~io elei~s, proceder-se-ha ao acto 
reltgtoso determmado no art. 12, sem o juramento 
e se observará a disposição do art. 15. ' 

« TITULO I 

ct Do presidente e secretario 

« Art. 20. Compete ao presidente manter a ordem
no conselho, fazer observar o seu regimento e a 
constituição, dirigir a ordem dos trabalhos; con
ceder a palavra, estabelecer com clareza o estado da 
ques~o, sobre a qual ha de recabir a votacão re
colher os votos, e declarar por elles a deéisã~ do 
conselho. u Art. 10. Verificados os diplomas, o presidente 

levantará a sessão, indicando antes a hora, em que << Art. 21. Deve pôr em actividade o conselho 
no dia :seguinte se unirá o conselho para prestar 0 evitando a inacção, e que os conselheiros nas diS.: 
juramento. cussões, não se apartem da questão principal. » 

« Art: li. O ~ecretario formará a acta, referindo Passou-se ao art. 22, assim concebido 
summanamente o que se tratou, e se resolveu na (( Art. 22. o presidente é o orgão do conselho 
sessão. Dará parte ao presidente da província, por todas as vezes que este tiver de enunciar-se col
via do secretario do governo, de se achar concluída lectivamente. P?derá propor, ~iscutir, e votar, 
a verificação dos diplomas, e da hora aprazada para mas qua.ndo quiZ~r ent~ar .em d1scu~são, largará a 
o conselho prestar o juramento, afim de se mandar sua cadeua, e sera substltu1do pelo vice-presidente 
apromptar o que fõr preciso para este solemne emquanto estiver discutindo"· ' 
acto. -

« Art. 12. No dia seguinte, reunidos os conse- Finda a leitura, e offerecido este artigo á discus-
lheiros na sala das sessões, á hora designada se são foi impugnado desta maneira por 
encaminharáõ todos á catliedral, ou igreja principal, O Sa. SouzA FRANÇA -Eu acho. senhores, que 
a implorar o Divino Auxilio pela missa votiva do melhor seria, que ao presidente não fosse permittido 
Espírito Santo, que será celebrada pelo bispo, ou discutir . sobre os . negocios propostos no conselho, 
pela prim~ira dignidade ecclesiastica. · porque Isto podena trazer grande confusão. Quem 

('( Art. 13. ·O bispo, ou a primeira dignidade ec- é que mantem a ordem nas corporacões desta na
clesiastica, depois. de estar concluída toda a accão tureza? Quem é que dirige a·discússão? Parece
religiosa receberá o juramento dos conselheiros me portanto que se não deve conceder ao presi
dando o primeiro o presidente, repetindo em alta dente do conselho semelhante faculdade. Eu offe
voz com a mão direita posta sobre o evangelho as recerei ·uma emenda suppressiva sobre esta parte 
palavras da formula, que será lida pelo secretario, do artigo. ·-
e depois os mais dous a dous, pondo a mão sobre o O SR. LINo CouTINHO : - Esta razão que dá o hon..: 
missal, e dizendo -assim juro. ~- rado membro, não póde subsistir. No mesmo ar-

« Art. 14. A formula do juramento será do theor tigo se previne o inconyeniente, que allega o nobre 
seguinte: -Juro aos santos evangelhos promover deputado, pois o vice-presidente occupando a 
fielmente, qúanto em m~m couber, o bem geral r.adeira do presidente, deve manter a ordem 
desta província .•. dentro dos limites mílrcados pela e dirigir a discussão, emqua!')to este estiver occu
constituição do imperio. Assim Deus me ajude. pádo neUa: Portanto não ha razão alguma: para re-

« Art. 15. Cantado o hymno _, Veni Sancte formar o artigo ( Apoiado ) . 
Spiritus, - e prestado o juramento, voltará«? todos Como n~o continuasse a discussão, foi o artigo 
como vierão, para a-~ala das sessões. Lida,_ e ap- posto á votação, guardadas as formalidades, e ap
pron.da a acta da sess~o antecedente, o presidente provado tal qual se achava. 
nomeará u~a deputaçao·de tres membros, para no 0 - · sea · i - d · 
dia seguinte, em qU:e se ha de installar o conselho, _ s aEtJgos oumtes orao approva os sem Im-
re_cebcr o presidente da província na casa imJDediata pugnaçao. _ _ . _ 
das se:ssões, e acompanhai-o até ao mesmo lugar « Art. 23. As !uncçoe_s do secretano, sao .formar 
na sua sabida. as actas das sessoes, ass1gnal-as com o presidente, 

« Art. .16. Feita a installacão do conselho se- depois ~e approv:adas p~lo conselho, fazer a _leitura 
gundo o art. 80 da constituição; e depois da sabida dos otfic1os, e mais papei.s, qae _forem_ remett1dos ~o 
do presidente da província, lerá 0 secretario a acta conselho, ou offereCidos a ~ua discussa~, e resolu~ao 
da sessão antecedente, e 0 conselho-procederá im- contar os votos, fazer :eg1strar nos Jfvros pxopr10s 
m_ed.iatamente á eleição do presidente, e vice-pre- as propostas, e resoluçoes, proceder a chamada dos 
sidente por escrutiDlo, e a pluralidade absoluta de mel!lbros d~ _conselho, ·e !inalmente exercer o ex-
votos, e á do secretario, e supplente por escrutínio, ped1ente da correspondenCla. 
e á pluralidade relativa de votos. - ' « Art. 24. Não se achando o presidente á hora 

« Art. 1'7. Nos 'mais annos successivos_ ~té ao aprazada para principiar a sessão, fará as suas vezes 
quarto inclusive, a sessão preparatoria se celebrará o vice-presidente, e na falta de ambes, o secretario, 
no dia antecedente ao da installação. e este será supprido pelo seu stipplente. -

29 
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« 2.5. Sobre a meza do presidente, e secretario, secrelario em razão do seu olficio ha de ler neces

cstarão postos um exemplar da constituição, outro -sariamente todos os papeis, que lhe tiverem ido á 
deste regimento,- a lista dos conselheiros; e o mais mão, e os ba de apresentar ao conselho; e ao'melhor 
que fôr preciso para se escrever. occasião de · o fazar · é certamente na abertura. da 

,sessão, como s.e pratica aqui. 
« TITULO 11 O Sa. PAULA · E SouZA :- .Eu me persuado que 

« Das sessões cessaráõ todas as duvidas, se a . minha emenda se 
reformar por esta maneira -dos officios e mais .pa-

u Art. 26. No prazo marcado pela constituição ar- I•eis, qu'e lhe forem remettidos, etc. -Creio que 
tigo l'i, serão successivas as sessões em todos os dias assim fi~ão satisfeitos os senhores. ( Apoiado). 
que não forem Domingos ou dias santos, princi- Terminada esta discussão, foi o artigo otreiecido 
piaráõ pelas nove horas da manh3, e não poderáõ ((votação, e approvado com a emenda do Sr. Paula 
durar mais de quatro horas. e Souza, e por elle reformada desta maneira- dos 

,, Art. 21. Dada a hora de principiar a sessão, o officíos e mais papeis, que lhe forem remeUidos. 
presidente, secretario, e conselheiros, tomaráõ os Passárão inteiramente sem opposicão os artigos 
seus assentos, o secretario fará a chnroada. seguintes, excepto o artigo 40, qúe tambem foi 

'' Art. 28. Achando-se ,·erificado o numero de- appro\•ado, depois de uma breve reflexão do 
terminado pela constituição art. 78, o presidente Sr. Paula e Souza. 
abrirá a sessão com as palavras-abre-se a sessão)). << Art. 30. Havendo pareceres de commissão, se 

Entrou em discussão o artigo 29, assim concebido. empregará nelles o resto dó tempo sutlicíente, de
pois das discussões das propostas. 

<< Art. 29. Principiará a sessão pela leitura da << Art. 31. Se não houver materia, que occupe 
acta antecedente, e então se tratará da sua appr()- todo o tempo da sessão, poder-se-ha esta terminar 
vaclio, ou de se fazer~m as declaracões convenientes antes do tempo da sua. duracão, assim como poderá 
depois della dará conta o secreiario dos officios, continuar além do tempo "determinado, se dada a 
que tiver recebido do governo, procederá á leitura hora de findar, estiver fallando algum conselheiro, 
das propostas dos conselheiros, que ainda não es- ou estiver o conselho a votar, pois deve-se acabar 
tiverem em discussão, e por fim á que estiver na 0 acto, que se praticava. 
ordem do dia paro set· discutida n. << Art. 32. Antes de se acabar a sessão o presi-

E logo pedindo a palavra disse dente dará os assumptos, que hão dP. entrar na 
O Sa. J>.wLA .E Sovz.\ : -Parecia-me melhor di- ordem do dia da sessão seguinte. 

zer-se -officios e representações -do que- offi- cc Art. 33. Nesta distribuicão diaria dos assum
cios do governo~ que de alguma maneira parece ptos, não entrará nenhum novo, sem que lenha 
limitar os objectos do expediente do conselho. acabado a discussão das que se estiverem tratando. 
Accrescento -representações, -porque necessa- excepto quando se achar, adiado aquelle, que pela 
riamente muitas hão de ser levàdas ao conselho. · ordem devia preceder. 

Tendo assim fallado, mandou á mesa a seguinte . « Art. 34:. Para finalizar a sessão U5<!rá o pre

<< EMENDA 

« Dos officios do governo, e representações, que 
tiver recebido.- Pattla e Souza>>. 

Foi apoiada, e entrou em discussão, tendo a pa-
lavra · 

O Sn.. VE!lGUEIRO:- A emenda faz uma limita
ção, que talvez não conviria. Melhor era dizer-se 
simplesment~-officios d01ualquer autoridade, eré
presentações, etc. -Seguramente podem ser a
presentados ao conselho muitos oliicíos, qne não 
sejão .do governo,. e até me parece que do governo, 
propr1amente ass~m chamado, poucos ou nenhnns 
officios lá appareceráõ. . 

O Sa . . VASCONCELLOs- Eu julgo que o caso não 
merece a pena de se fazer emenda. Os secretarias 
J1ãodeguardar emsiospapeis, que forem remettidos 
para ser presentes ao conselho. Se elles os não 
lerem, flcaráõ os papeis sobre a meza, para quem 
os quizer examinar. E que necessidade temos nós 
de fazer esta emenda por uma ~6 palavra, que ainda 
que escape, nenhum mal póde pro.duzir0? 

O S_R- PAUJ:A E SouzA:-Nada se perde em tornar 
o artigo ma1s claro. Escrevendo-se como própuz, 
ou como lembrou o illustre deputado o Sr. Ver
~eiro, fica a l~tra do artigo mais expressiva, e ti-
rao-se todas as duvidãs, que se quizerem pôr. · 

O Sn. LtN!> CouTINHo: - A emenda do Sr. Paula 
e ·Souza- é muito justa, aliãs ficat'a este artigo con
tra4ictorio com o 9ue está vencido. S_ou porém de 
parecer, que se nao ponha -representações. -0 

Sidente da formula seguinte-le,·anta-se a sessão. 
« Art. 35. Não haverá sessão fóra do tempo, e 

lugar marcados, e jámais haverá sessão secreta. 

« TITULO 111 

. « Das propos(as 
« Art. 36. Qualquer conselheiro . tem direito de 

propOr o que entender conveniente á sua provincia, 
com as limitacões declaradas no art. 83-da consti-
~~- . . • . 

(( Art. 37. As -propostas . serão . feitas antes de 
entrar a discussão das ma terias da ordem do dia. 

« Art. 38. Cada uma deve. ser escripta, datada, e 
assignada pelo seu autor, e conter o objecto da pro
-videncia, com as razões fundamentaes da sua ne
cessidade, ou conveniencia, expostas no. preambulo 
concisamente. -· 

=' « Art. 39. Serão divididas em-artigos numerados 
quan!lo . a ~ua materia contiver mais do que um,~ 
depolS de hdas por seus autores no conselho, serão 
entregues ao secretario, que tambem as lerá im
mediatameute, e as fará lançar no livro, que deve 
haver para o registro dellas, com o titulo de livro das 
propostas. 

« Art. 40. Nenhuma proposta entrará em dis~ 
cussão sem passar por tres leituras, com o inter-
vaU o pelo mooos de dous dias de uma á outra. -

« Art. 41. Terminada a segunda leitura, o pre
sidente porá á votos se -a proposta~ que acaba de 
ler-se, é objecto de deliberação.-Os membros do 
conselho, votaráõ sem preceder discussão, e deci
dindo-se que não, ficará rejeitada. - · · · · · 
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·· « Art. 42. Decidindo-se porém, que é objecto de 
deliberação. entraráõ na distribuição diaria do tra
balho do conseTho, segundo a ordem de antiguidade. 

a Art. 43. Se a providencia~fôr lembrada por uma 
das camaras da província nos termos do art. 'i2 da 
constituição, depois de comm.unicada pelo s~cr~tario 
ao conselho, este a remettera ·a uma comm1ssao. 

« Art. 44. A commissão examinará se é conve
niente a · providen~ia: e por officio do conllelho, 
expedido pelo seu secretario ao do governo da pro
víncia, deverá exigir da camara, que a lembrou, 
todas as informações, e documentos, se forem pre
cisos para illustração do negocio. 

« Art. 45. Se a corpmissão pelo exame, a que 
procedeu, não achar attendivel a represeutacão da 
camara, assim o participará ao conselho, ô qual 
resolverá depois da discussão, ou sem ella, confor
me o parecer da commíssão, ou contra, depois de 
discutido o parecer: 

« Art. 46. Se o conselho se conformar com o 
parecer que dá a commíssão de não ser attendivel 
a representacão, será esta rejeitada: se porém não 
se ·conformar com a commissão, e achar conve
niente a providencia requerida, ordenará que a 
camara a reduza a proposta, na fórma dos arts. 38 
e 39. 

<< Art. 4:7. O mesmo se pratica-.::á. se a commis
são achar attendivel a representação, e fôr approvado 
pelo conselho o seu parecer. · 

cc Art. 4:8. Estas propostas sendo apresentadas ao 
conselho, e lidas pelo se~retario, serão inseridas no 
livro competente; e se rcgularáõ com as que já pas
sarão por segunda leitura, e forão ·attendidas para 
entrarem em deliberacão. 

« Art. 49. Durante· o intervallo da primeira 
á segunda leitura de uma proposta, :Qóde seu autor 
pedir ao . conselho, que a supprima. Se o conselho 
annuir a esta supp1ica, o secretario escreverá á 
margem .do registro della a verba seguinte -sup
primida em (data) a pedido do seu autor -se porém 
algum outro conselheiro quizer tomar a proposta 
por sua, assignando-se, não será esta supprimida. 

« Art. 50. Depois da segunda leitura, não será 
já permittido l'edir esta suppressão. 

« Art. 51. Qualquer proposta, uma vez rejei
tada, não poderá ser outra vez otrerecida nas ses
sões do anno_em que foi rejeitada; e sendo segunda 
vez apresentada em diverso anno ao mesmo con
selho, e sendo . tambem rejeitada, se não poderá 
mais della tratar, emquanto ,subsistir o conselho, 
que a recusou. 

« 'IITULO lV 

« · Das Discussões 
«• Art. 52. Nenhum projecto poderá obter final 

resolução para seguir os passos marcad()s no art. 84, 
e seguintes da · constitúição, sem que tenha passado 
por-tres distinctas discussões. · 
· «·Art. 53. Versará a primeira discussão unicamente 
sobre as vantagens, ou inconvenientes da proposta 
em geral, sem ~ntrar no exame de cada um dos 
seus artigo·s. 

« ·Art. 54. Na . segunda, debater-se-ha cada ar
tigo. da proposta de per si, com as alterações, e 
subalterações correspondentesl que tiverem occor
rido, escolhendo-se. por meio ae votos as que hou
'Verem de substituir em todo, ou em parte os artigos, 
a que se referem; e propondo-se sempre cóm pre
fereneia aquellas, que sendo approvadas, prejudi~ 
quem as mais. · · 

« Art. 55. Na terceira discussão se debaterá em 
geral não só a pr~posta com· os .artigos, que não se 
acharem necessanos, ou vantaJosos, mas tambem 
as alterações; podendo · vir outra l·ez a exame as 
questões, e argumentos suscitados nas duas ante
riores discussões, e confirmar-se, ou refutar-se o 
que nellas tiverem passado. . 

« Art. 56. Entre cada uma das tres discussões, 
devem mediar pelo menos dous dias, e nenhuma 
principiará, sem que seja dada pelo presidente para 
ordem do dia. 

« Art. 57. Antes de principiar a discussão, o se
cretario lerá o projecto todo, e na segunda dis
cussão o artigo, que se ha de debater com as suas 
emendas, á proporção que delles. se íô~ tratando. 

a Art. 58. Tambem na terceira d1seussão além 
do projecto, ler-se-hão as emendas, que ainda sub-
sistirem. · 

te Art. 59 • . Cada conselheiro tem direito de fallar 
a respeito de qualquer proposta, pela ordem em 
qué fôr pedida a palavra; na primeira, e terceira 
discussão duas vezes, e na segunda tres vezes. 

« Art. 60. O autor, ou relator da commissão, 
quando nella fôr redigida a proposta, tem direito 
de preferenci'!_para abrir a discussão. 

c< Art. 61. No fim da discussão, será permittido 
a qualquer destes o fallar a favor da proposta, uma 
vez mais, se quizer, além das que lhe competem 
em commum com os mais conselheiros. Gozará da 
mesma faculdade qualquer conselheiro, quando qui
zer explicar alguma expressão, que se não tenha 
tomado no seu verdadeiro sent1do, ou pr.-,duzir 
algum facto desconhecido ao conselho; limitan
do-se em ambos os casos mui estrictamente ao seu 
objecto. ·. 

a Art. 62. Não se entende finalisada ·a discus
são, se ainda houver quem se proponha a fali ar. 

cc Art. 63. Se nos dias em que principiar qual
quer das discussões, não puder concluir-se ·por 
falta de tempo, ou quando. ua terceira discussão 
o conselho assentar, que não se acha sufficiente
mente discutida a proposta, o presidente aprazará~ 
o dia, ou dias para se continuar o debate até con
cluir-se. 

<< Art. 64. Tambem se suspende a discussão em 
qualquer estado, em que ella se achar se algum 
consP.lheiro por · uma indica~o motivada pedir o 
seu adiamento, e por votos do conselho fôr deci
~~. . . 

« Art. 65." Jãmais se poderá passar de uma dis
cussão para outra, senão quando, concluída a ante
cedente, o conselho votar que assim se execute. 

c< Art. 66. As duas primeiras discussões serão 
terminadas, fazendo o presidente as .questões abaixQ 
mencionadas, as quaes serão resolvidas pelo conse
lho. Na primeira discussão- A proposta deve pas
sar á 2• discussão ?-Na segunda-A proposta 
deve passar á 3• discussão 'l 
· « Art. 67; A terceira disc1.1ssão acabará com as 

resolucões das perguntas seguintes: primeira-O 
conselii:o julga concluído o debate da proposta?
E decidido que sim ; proseguirá á segunda.-Ap
prova a proposta . com as alteracões recebidas, ..... 
(No ca~o de tel-as havidoó) • · · 

cc Art. 68. O resultado desta ultima votaÇão fuma 
a resolução do conselho sobre ~ proposta, para no 
caso de. ser approvada, proseguir na fórma da con
stituição, art. 84~ e seguintes. 

« .Art. 69. ·o exito das v.otacões finaes das duas 
prilneiras discuss~es, sómente é"termin~te, quando 
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é negativo o seu resultado·; c então não prosegue a 
discussão, e fica t•ejeitada a proposta, quer isto_ 
suc~eda na primeira, quer na segunda discu5são. 

u Art. 70. Ainda quando of!erecendo-se a pro
posta á discussão, esta se não vérifica, por não 
naver quem falle nella. o. presidente propol·á toda
via as votacões ordenadas nós arts. 65, e 66, e o seu 
resultado ierá tanto vigor como se realmente pro
cedesse verdadeira discussão. >> 

selheiros pelas suas opiniões. Que quer dizer: não 
são responsaveis por -aquillo, que fizerem, ou dis
ser~m, segnndo a sua obrigação! Segundo manda: o 
reg1mento 't Logo não se prec1sa de semelhante 
declaracão. - .. 

Antes de passar ao tiL. 5° que trata das commis.;. 
sões, levantou-se, e disse 

O SR. Ltxo Cournmo : -Sr. presidente, no fim 
deste tit. 4° creio que se deve collocar a emenda, 
que as commissões propuzerão, para que os conse
lheiros não sejão responsaveis pelas idéas, que 
emittirem na discussão. 

O Sn. ARAUJO BASTO : -A emenda das commis
sões é que os conselheiros não sejão responsaveis 
pelas suas opini'ões mas eu quero · accrescentar uma 
restricção a esta proposicão tão ampla. Eu quere
rei, que esta irresponsâbilidade prevaleça ~6, 
quando tratarem de negocios da sua competencta, 
mas não quando sahirem fóra do circulo marcado 
pela lei; pois oeste caso devem responder. Eu man· 
darei emenda. . 

O SR. PAULA E SouzA :-Creio que seria melhor 
não trata1·mos do lugar, em que se deve collocar a 
emenda das commissões, mas tão sómente da sua 
doutrina. 
- Talvez não seja este o lugar proprio, o que depois 
se decidirá. Para mim é indifTerente: entretanto 
talvez se julgue ser mais proprio, que se ponha esta 
addição depois do titulo das votações, porque abran
gia então tanto as opiniões emittidas na discussão, 
como os votos afinal. . 

O SR. LINO CouTINHO :-Quando é que o conse
lheiro ha de emittir as suas opiniões, porque deve 
ser irresponsavel 't Será na votação? Não certa
mente; ha ·de ser durante a discussão: por conse
quencia é este o lugar conveniente para se escrever 
a emenda das commissões. 

O SR. PAuLA E Sou.u :-Se se assentar que é 
este o lugar-proprio. então quererei, que se diga na 
emend3 - Os conselheiros não são responsaveis 
pelas suas opiniões e votos. . -

~eio a este t~mpo ã mesa, .e foi lida pelo Sr. pri-
meiro secretano, esta ~ 

. «EMENDA 
(( Que á emenda da co mmissão sobre a inviolabi

lidade dos membros do conselho se accrescente-
quando tratarem dos negocios de sua competencia. 
-Araujo Basto. » - . 

Veio igualmente á mesa, e foi lida esta outra. 
«EMENDA 

« Os membros do consélho são inviolaveis pelas 
opiniões, que proferirem no exerci cio de suas. func
ções.-Paula e Souza. » 

· Forão ambas apoiadas, e entrarão em discussã9, 
següindo-se logo a fatiar. 
... .9 SR. LINo CoUTINHO ::-o qu~ é voto, senão opi
Dlao 't O meu voto é a mmha opmião. Quando voto 
contra. sou de opinião contraria á de outros. 

Portanto desconheço a differenca entre voto e 
opinião. Porém a emenda do honrado membro o 
Sr. Basto quer dizer que sejão responsaveis os con~ 

Seria· muito.llom na verdade chamar um homem 
para encarregàl-o pelo bom exito do negocio, téndo 
elle cumprido com o seu dever, sem discrepar da 
linha de conducta, que se lhe marcára . . As com
missões de leis regulamentares e do regimento in
terno propuzerão esta emenda, porque muitas vezes 
na fo~ça da d}scussão póde escapar alguma idéa, 
que nao devena apparecer. 

E será justo que um conselheiro seja castigado 
por uma opinião, que emittio no fogo da argumen
tação, e muitas vezes sem proposito de offendcr ás 
leis'! Aqui mesmo nesta casa. proferem-se muitas 
vezes proposições duras, e menos proprias, que 
comtudo não são filhas da cabeça, nem do cor<Jção 
de quem as publica. Pois um conselheiro ha de 
passar a ser responsavel por umà doutrina algum 
tanto ardua, qne lhe escape no ardor da discussão? 
Ha de ser sujeito a uma pena por crime involun
tario 

Eu deClaro que com semelhante clausula nunca 
seria conselheiro, .nem obtorto colo, e a sel-o nunca 
abriria a minha boca em sessão alguma. Serta um 
conselheiro nullo inteiramente, uma figura de ma
deira. Se se admittc esta emenda, então prejudica-se 
a da commissão ; porque dizer que não são respon
saveis, quando estão na ordem, é o mesmo que dizer 
que são responsaveis pelas suas opiniões. 

O SR. 1\IAu :-Eu devo dizer francamente que 
nenhuma necessidade ha da res.tricção, que nesta 
emenda se faz á proposta das commissões. Os mem
bros do conselho nunca hão de fallar, nem metter-se 
em mate ria, que lhes não pertenca; e se o fizerem 
compete ao presidente chamai-os á ordem: isto já se 
acha acautellado neste regimento. Portanto não 
julgo necessaria . semelhante clausula. Veja-se o 
art. lOS deste mesmo projecto, onde se dão as na
cessarias providencias sobre o caso figurado na hy
pothese da emenda, que oifereceu o illustre depu;. 
tado. 

O SR. ARAÚJo B.-\STO: -Quando fiz a minha 
emenda não tive em vista responsabilisar.os mem
bros do conselho por ditos, e idéas, ,que escapão na 
discussão, mas tive em attenção o art. 83 da con
stituição, e seguin~es. A emenda não falia de pala
vras, mas de negoctos . 

Disse, que· uma vez, que se declarava a inviolabi
lidade, ·devia esta recahir · em negocios da compe
tencia do conselho; porque quando os seus membros 
se intromettessem em objectos alheios da sua insti
tuição, e que lhe são vedados pelo art. 83 da consti
tuição, devião ser responsaveis, por exorbitarem 
das suas funcções. Eis o sentido, em que fallei, e 
em que fiz a emenda. 
. . O . SR. TEIXEIRA DE GO!JVÊ."- :-O que acaba de 
dtzer o nobre deputado Já se acha prevenido no 
art. 36 deste regimento. Eis aqui bem explicado 
tudo isso .•. (Leu o arttgo citado). Portanto quer 
de uma quer de outro fórina, é absolutamente inuLil 
esta restrbção. 

O SR. Sou.u FRANÇA : - Sobre os votos, nunca 
entrou em duvida, que·não póde,haver responsabi
lidade; . portanto é escus_ada nesta parte qualqu<;!r 
declaração. A discussão _é . que deve ser tão livre, 
como é a dos membros··da assembléa geral legisla-
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tiva. Já se sabe, quP ·a votação não póde recahir 

,senão em materia proposta, no conselho, e se acaso 
houver alguma indicação sobre o objecto, que não 
pertenca ao conselho, é do officio do presidente, e 
âe cadâ um dos membros o rejeital-a in limine. Na 
discussão é que se podem emittir alguns conceitos 
menos conforme á instituição daquelle corpo; e o 
que se deseja é que os seus membros, quando ar
gumentarem ten_híio a mesma liberdade, que têm 
os das duas camaras legislativas. Isto é o que me 
parece. . 

O SR •. FERREIRA FRANÇA: - Meus senhores, no 
art. 20 deste regimento, artigo que i á se venceu, 
está acautelado, o que pretende o Sr. Basto •••. 
(leu o artigo citado). Por consequenciã nada mais 
e necessario. Deus nos livre que elles não possão 
dizer francamente aquillo que entenderem : debaixo 
da ordem, bem entendido. Deus nos livre. Deus 
nos livre disso. (Apoiado geral.) 

O Sn. PAULA E SouzA : -· Parece-me, Sr. presi
dente, que tudo se compunha muito bem, tran
screvendo-se os proprios arts. 82 e 83 da constitui
ção. Deste modo até se consegue o que quer o Sr. 
Basto, e previne-se que os conselheiros se esqueção 
por qualquer accidente daquillo, que é da sua obri
gação. 

tição depois de apoiada p·or t.res cónselheiros pelo 
menos, seja deferida· por votos do conselho. ' 

« Art. 74. Nenhm;na,.. commíssão será composta 
de menos de tres membros, nem de mais de cinco. 

cc Art. 75. As commissões são formadas de mem
bros do conselho, nomeados á pluralidade relativa, 
por escrutínio secreto. 

c< Art. 76. Não serão nomeados para commissões 
o presidente e o secretario; porém serão sempre 
membros natos da de policia-, e se nomeará pela 
maneira indicada no art. 74, mais um membro para 
a completar. • 

« Art. 77. Cada commissão nomeará de entre si 
para cada negocio um relator, o qual exporá no 
conselho o parecer da commissão, sem·que por isso 
fiquem os outros membros della privados de po
derem fallar sobre o objecto de que se tratar. 

cc Art. 78. Se algum membro ~a commissão dis
cordar do parecer dos outros, poderá escrever o seu 
voto separado. 

cr- Art. 79. Apresentado no conselho o parecer 
da commissão, póde sobre elle fallar duas \"eZes 
qualquer conselheiro, e o relator uma vez mais 
no 1im. 

c( Art. 80. Logo que se levantar qualquer conse
lheiro para combater o parecer da commissão, não 
poderá a discussão della ter lugar nesse dia, o pre
sidente a adiará para o dia ou dias, que julgar con
veniente. 

« Art. 81. As commissões não trabalharáõ nas 
horas, em que se celebra a sessão. 

CC TITULO VI 

cc Do nwdo de votar 

O Sa. CosTA AGUIAR.:- Senhores, os conselhei
ros não podem fallar fóra da materia, assim como 
nós aqui o não podemos nem devemos_fazer. Se o 
fizerem, o presidente os chamará á ordem. Portanto 
ou cumprào o seu dever, ou não cumprão, tudo está 
prevenido. Se elles guardarem o seu regimento, 
como é de presumir, não hão de exceder os termos 
das suas attribuições, mas logo que excederem está 
dada a providencia necessaria. A emenda proposta cc Art. 82. Por duas maneiras se podem dar votos: 
pelas commissões no seu parecer, tem outro fim primeira, pelo aclo symbolico de se levantarem os 
muito diverso, como já foi demonstrado por alguns que approvão, e ficarem sentados os que desappro
do~ illustres . d~put~dos, que tê~ fallado nesta m~- vão; segu nda,_por escrutínio. 
teria .. Eu a JUl~o lao necessana, q!Je empenharia (( Art. 83. Todas as votações se farão por via de 
as nunha~ debe1s forças ~m a sustenta_r, se ~a~1to regra, pelo primeiro modo, dizendo 0 presidente:_ 
fosse prAeCiso. Po!ém eu VeJO a camara tao dec1d1da Os senhores que votarem a favor se levantaráõ, e 
a_recebel-a, que JUlgo escu~ado expender novas ra- os que votarem contra ficaráõ sentados. 
zoes em abono de sua doutrma. -=c<-~. 84. Se a maioria â primeira vista fõr ma-

Terminada . a discu~são, por se julgar bastante, nifesta, o presidente publicará logo o resultado; 
• consu~tou o .sr. presidente o voto da camara pela mas se houver duvida, ou por não ter sido a maioria 
maneira segum~e: . - _ ·· patente, ou por parecer a algum membro não ser 

Per~u~tou prunei;o se s~ aP..rov~va a em~nda das_ exacto o 'resultado proferido pelo presidente, contar
COIU!fllSsoes quanto_ a matena, ,~ fot respondtdo affir- se-hão os votos pelo secretario. 
mahvamente. .:. · . « Art. 85. Esta votação é destinada para a de-

Propoz a redacçao confor~e se achava na emenda cisão ue indicacões e propostas, e quando qualquer 
do Sr. Paula e Souza.--: Foi apJ?rovada. . proposta contiver, muitos artigos, votar-se-ha sem-

Perguntou se este artigo addzcwnal-dev1a ser col- pre separadamente em cada artigo. 
locado n? fim do. tit. _4°, se&u~do a prop~sta verb~l ,, Art. 86. Nenhum conselheiro presente póde es-
do Sr. Lmo Coutmho; e dec1d10-se que szm. cusar-se de votar, salvo não tendo assistido á dis-

Consultou ultimamente a camara a respeito da cussão.>> 
emenda do_ Sr: Araujo Basto; e declarou-se que ella Propoz-se o art. 87 assim concebido., « Art. 87.
estava preJUd!Cad~. . _ · ~ A segunda maneira de votar é pro_pria _para as el~i

Entrou-s~ _no tit._ ~o das CO?Jmissoes, e passarao ções e para os . objectos de mawr Importancia, 
sem opposiçao os artigos segumtes : . · quando fôr requerida por algum membro e decidido 

cc Art. 71. Haverá no conselho duas com·missões por voto do conselho . . Será praticada {lor cedulas 
·permanentes, uma para o exame das representações escriptas com o nome do eleito, e lançadas ua urna. l> 
das camaras, e outra para inspecção e policia da Logo que o Sr.]o secretario acabou a leitura deste 
casa. , . . artigo, pedi o a palavra o Sr. Paula e Sou:m, e depois 

« Art. 72. Nos casos occorrentes: que exigem ave-' de emitlir UJil longo discurso, de que nada colherão 
riguacões, para sobre elles dar o conselho uma~ os tachigraphos, por ser proferido em voz mui .baixa 
acerLãda decisão, poderáõ haver as commissões es- enyiou á mesa esta · · · 
peciâes, que_ forem convenientes. · ((EMENDA 

« Art. '73. Para se nomear ·uma commissão es-:
. pecial, é preciso que haja quem a peça, e que a pe- << A segunda maneira de votar será para as elei-
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ções, e se _praticará por cedulas escriptas com o bo~ens: soffre uma grande gradação, o que é nece~ 
nome do ele1to, lançadas na urna.-Paula e Souza.» sano attender-se. Circumstancias são tudo em se

. Send? apoi~da segundo o regimento, entrou e~' melhantes negocias: ellas pesão sobre nossos ani
dlscussao, e fo1 sustentada da maneira seguinte pelo mos, e trazem comsigo uma força irresistivel. Como 

Sn. Luw CouTJ:sHo:- Sr. presidente, eu defendo est~ h~p~these, que por mero exemplo apontei, po-
a emenda do nobre orador. Eu estou inteiramente dena md1car outras muitas. - . 
c.onvencido, de que em ma terias políticas, que in te- llom é que um conselheiro seja franco que dê o 
rcssão a pluralidade dos cidadãos, e podem ou não seu voto ~m . publico, segundo entend~r, ~em guar
fazer a sua felicidade, todo o cidadão deve fallar dar respettos hun;tanos; porém boni e tambem que 
com franqueza,- votar em publico sem constranoi- o~tros menos co~aJosos tenhão o meio de se pronun
meuto. Em negocias de tal natureza nada de vo"ta- CI_arem sem rece_w de compromettimento. Eu nisto 
ções secretas: nada ás escondidas. Este methodo de nao attendo senao ao bem de nosso paiz. Nós esta
,-otar só póde s.e~ admittido nas elei~ões: f!.las quando mos em !!Oviciado,_ por assi~ dizer, de systema re
se trata da fehc1dadc dos poYos, todo o ctdadão deve pr·ese~tatlvo ~ é mist~r facihtar-lhe o passo pelas 
~aliar liuemente, principalmente aquelles, a quem maneuas m~us convementes a antigos habi•os ecos
mcumbe a decisão dos grandes negocios. Aquelle tumes. O Circulo_ das p_rovincias é muito mais pe
que não tiver este caracter, não merece discutir ne- queno, que o do 1mper10; as deliberacões dos con
gocios de estado. Não se deve pois admittir a vota- selhos estão em maior contacto com os respeitos hu
ç~o por escrutínio, senão para ns eleições, }lOis dellas ~~nos, do _que mesmo talvez as do corpo legisla
I~ ao d~pendem necessarwmente 0 bem dos povos. t1_' 0 • Tod~v1a mesmo quando se tratar do nosso re
bt qtuzera Lambem que se declarasse nesta lei, que gunento mter~o, eu ',DOStrarei com o exemplo de 
de qualquer maneira · que se flzer a ,-otaci10, sempre o_utras assembleas da l~uropa, quanto convém admit
a deci::ão será pela pluralidade ahsolutâ dos votos. ttr-se nello esta maneira de votar em certos casos, e 
Parr,ce-me que ainda se não acha isto especificado; o por agora voto que passe o artigo a respeito dos 
mmto convem declaml-o. conselhos_, ~ejeitada a emenda, que lhe nega o voto 

O Sn. VAsco:-;cELLOS: - Parocc-me qne a decla- de escrutmw, quando elle o quizcr admittir. 
ra9ão, que e~igc o illustre deputado já se acha O Sn. VASCONCELLOS: - Eu queria examinar com 
ftHta neste reg1mento no artigo que trat.1 da eleicão vagar a materia deste artigo. Parece-me que é dou
~o . prc~id~nt e e_ ~ccretari?S· A '"Ot~ção por escru- trina nova. Seria melhor que se concedesse algum· 
tuuo so e adm1tL1da para estas t-lmcões: sobre os tempo, para contemplal-o, para se decidir sobre 
mais negocias se decide eonforme 0 "artir-ro da con- este assumpto com o maior conhecimento. Dom ·era 
stituição, que é relativo, e por votaçãg publica. que ficasse adiado. 
Ent.-etanto... O ?a. ARAUJO BAsTo:- A lembrança do Sr. Lino 

O Sn. VERGUEtno (interrompendo-o): -0 art. 82 Coutmho não póde ter lugar. Nesta lei acha-se 
da constituição determina que-todas as resolucões ~stabele<:ida a regra geral para se votar sobre todos 
serão tomadas pela pluralida4e absoluta de voios. os negociO~. Essa regra está declarada no art. 16: 

O Sn. Souz.-\. Ftu~çi :-Sr. presidente, voto contra e quando_ se trata da sessão preparatoria, ahi se falia 
d J b da ma~e1ra_de approvar os diplomas, e refere-se a-

8: emen a. a na assem léa constituinte, de que determmaçao geral da constituição no art. 82. 
t~~-~ a hol!ra de ser membro, altamente me pronun- Portanto é desnecessaria qualquer nova declaraca-o. 
C1e1 a fa,•or do voto de escrutínio nas ma terias em 
que o_ congresso deliberasse de o admittir; e muito _ O Sn. SouzA FnANÇA:-Sr. presidente, é nece;sa
l?uvel a lembrança do autor deste artigo, quando 0 no contemplar o Brazil no seu estado, attender ás 
h_. !?ara se elle facultar aos nossos conselhos pro- · circ~ms~ancias em que se achào os habitantes das 
vme1aes. Lugares communs, Sr. presidente, são provmcxas, e conhecer os animos dos povos, os cos
mmto, bons pax:a persuadir,_ mas não para conven- t~mes, as considerações para com os que alli figu
cer ~ E necessano que o leg1slador se figure muitas rao, . e têm o que se chama valor, político. 
hypotheses, que tenha os olhos fitos sobre os ho- D1~se-se que·os autores deste projecto não tiverão 
mens taes, quaes elles são, e não quaes elles devão em vista a franqueza que deve ter um conselheiro 
ser_, pa~·a poder fazer leis uteis ao seu paiz, e que para emittiro seu voto; e houve quem accrescentasse" 
sat1sfaçao os fins a que se propõe. Eu figuro já uma que ~ f~licidade publica depende da liberdade de 
l1ypothese, em que para se obter verdadeiro voto de ~xpnm1r claramente as opiniões sobre matarias do 
um conselho provincial, é mister recorrer ao · voto mteresse dos povos. Eu concederei tudo isto de 
s~creto. Supp~mhamos que em uma província se muito boa vontade. 
t}nha dado mUito mal o governo de presidentes mi- Mas, pergu~to, se de facto existejã essa liberdade 
hta!es; porque por sua localidade e circumstancias essa coragem. · 
ma1s convém um presidente inclinado ás artes da _ Ora, supponhamos, como jã figurei, que o pre
lavoura, do_qu_e aos ex~rcicios da tactica militar, os . s1de~te de uma província_ é um militar, que pelo 
quaes por si somente sao destructi:vos do auomento hab1to de ver centenas e milhares de homens move
da riqueza da pr~vincia: Supponhamos que t.:'m con- rem-se promptamente ao signal de sua voz ou de 
selheuo_, por .. ma1s coraJoso, propõe que não convém uma corneta, assenta que semelhantemente deve 
que all.1 se mandem mais presidentes militares · governar os po:vos; e que o conselho, para livrar 
quando o actu~ é ~esta classe, e que com argu~ o povo de tal vexame, tenta representar ao governo, 
~entos de exp~nenc~a ~ostra os males, que daUi I para que não nomêe mais presidentes militares. 
tem resultado !i provmc1a, os quaes são intui.li v a .. -~ - Ora, per~unto e .. u: qual s~rã o me. mbro do. conselho 
me!lte conhecidos .• Pod~r-se-ha duvidar que a vo~ que se nao atterre nesta discussão? . . . 
taçi!o em tal c~so nao seJa re~pe!tativa da conside- Qual será aquelle, qne não terá justo-receio de 
r~_çao ao pre~1dente da pronnc1a, se fôr publica'! pagar com a sua pessoa e com a sua familia a li~ 
N_a?• Sr: p~es1de?te; ~ coragem, a presença de es-l herdade de votar contra o presidente, e um presi
plnto nao e partilha Igual da natureza a todos os dente desta ordem 'l 
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Qual · quererá ser o martyr da liberdade 'l · com que devem ser . decididos os negocios que por 
Deve haver essa liberdade, essa coragem, é ver- qualquer fór':'la possão -~er respeito ao publico. · 

dade; · mas não existe, nem existirá tão cedo. Deus nos hvre, Sr. presidente, de vota~ões secre-
E não será conveniente qu~ para este e outros tas em taes materias: eu apenas adm1ttil-as-hei 

nego cios se discuta e vote em segredo 'l naquillo que. fôr pertencente ã escolha d~ pessoas, 
A · d lh · d · · como nas eleiçoes, etc., porque o contrano poderia 

ma10r parte os conse eJros as provmcias· importar compromettimento individual. que e' sem
hão de ser tirados da ordem dos lavra·dores e ne-
gociantes; estes têm relações, têm famílias, têm pre odioso, principalmente em corpos conectivos. 
contemplaçõ~s, têm finalmente - mil motivos, para Conheço que nem todos têm a coragem necessaria 
se verem mmtas vezes embaracados e · vexados nos para enunciar-se em publico ; mas uma cousa é 
debates do conselho • fallar e discutir a ma teria, e outra é votar, para o 

~ _ que não se faz mister, nem a mesma presenca de 
~u chamo a attençao da camara sobre este espírito, - nem aquella facilidade de expressão, de 

ObJecto. que nem sempre são ornadas pessoas aliás muito 
Já na assembléa constituinte eu fui de opinião' instruídas. 

que este genero de votação fosse nella admittido. Quanto ao compromettimento, de que tambem 
Nem é uma cousa ext.raordinaria; em muitas as- se lembrárão alguns honrados membros que me 
sembléas legislatiYas tem todo o uso. precederão, seja-me licito ponderar-lhes que_ se-

Tudo quanto se disse a respeito do dever do ci- melhante reflexão não pó de aproveitar aos conselhos 
dadão é muito bem pensado. Na verdade todo o das provinciás, e antes ao contrario p6de servir de 
homem deve ter fortaleza bastante para dizer o que pretexto para muitas Yezes se não Yencerem mate
sente, porém, bem poucos a têm. Em geral blasona- rias de importancia, que aliás serião approvadas, 
se, e ostenta-se grande impavidez e arrojo na au- se os conselhos votassem publicamente; porque a 
sencia dos perigos; porém, chegando a occasião consideração do publico, a sua rep~tação, e outras 
de o mostrar por obra, pou~os são os que resistch1 reflexões obrão mui diversamente rio seu animo, do 
a pé quedo. que quando elles votão em particular,que se não sabe 

Portanto, eu me declaro pela Yotação secreta nos de quem foi o voto, e só o resultado da votação. 
casos de certa ordem, e assento que só assim po- Sr. presidente, é preciso fallar claro, e eu usarei 
derá have1· nos conselhos verdadeira e effectiva sempre da franqueza que me é propria, não só por 
liberdade de votar. . que esta é a minha obrigação, mas até porque este 

O -sn. LINO CouTINHO :-Sr. presidente, estes é o meu caracter, _ . . 
conselheiros antes de votar fallão ou não · fallão Póde haver proporçao entre o compromett 1mento 
sobre a ma teria'! Eu creio que, proposto um ne- de um dept~tado e o de qualquer conselheiro ? De 
gocio em conselho, ha de se fallar sobre elle, e se certo qu_~ nao. . •' . 
não ha de ficar calado : hão de se expender argu- Dem~Is,. qne rec_eiÇI po~em Ler os conselhezros 
mentos pró e contra; do contrario não ha discos- de provmC1a d!" em1tt1~em hvr~men~e os s~us votos'! 
são. Ora, aquelle que tiver fallado ainda que não De quem se pode rece1ar'l Nao existem mstaUadas 
vote em publico, já não :póde salvar-se se a su11 ambas as camaras?. 
opinião é contraria ao part1do predominante, ou ao _Cum~re, Sr, pres1~ente,_cump_re fazer ver a todo 
presidente, servindo-me da hypothese, que figurou o 1m peno, e com mais partlculan~ade .aos conselhos 
o illustre preopinante. . que. p_odem, que devem votar ~mto hvre, fra~ca .e 

P . · · - · - demdtdamente sobre as matenas de suas attribui-
. ort~nto, !_}ao póde Pt:Oced~r a razao em que elle ções, e que sempre que se co~liverem nos limites 

se estriba. Hao. de haver l!Jf~lhv?lmente no co_nsel~o de seu offi.cio, e votarem com ordem e zelo do bem 
homel!s d_e dlv_er~as ?PmiOes • do c~ntra_riO nao publico de suas respectivas províncias, serão suas 
havera_ disc~ssao , hao de ~av~r . mdadaos que deliberações sustentadas por esta camara, e até 
attendao ao mteresse_ da provmc~a mdependente- pelo governo, ·a quem não podemos negar sem in
mente de cont~mplaçoe~ e tE!rrOies, ho~ens que ·ustica todos os bons desejos pela·ordem e pelo bem 
arro~tem os pengo~ ; ~ ISS? e que ~u qutzera que ~ublico do imperio. -· · 
praticasse _to_do. o mdadao hvre: O pe10r é dar a en- Deus aparte para sempre de nós a desgraçada e 
tepder ~o lDimigo_ que_ ha rece~o dos seus ataqu!3s· sempre lamentavel épocha, em que_ se não podia 
E J!reciso que o ci~adao,Ase delibera sobre negocws rvre nente pensar e emittir com a mesma franqueza 
do mteresse da n_açél:o, __ de co~ coragem o seu yoto, ~ual~uer voto 1 
e patentêe a sua opimao~ De1xemos esses l!!gares 0 systema actual vai a firmar-se cada vez mais: 
communs, ~e que se serv10 o nobre or~dor, dizendo ningueril ousará atacai-o impunemente: é esta a 
que t?dos sao valorosos, emquan~o nao vêm per~o vontade gnral da nação. · 
o. per1go. Essa regra voga a resp_e1t9 dos. males p~- Isto basta por agora para responder aos illustres 
Sico~, n;tas quanto aos moraes ~ao e assim. preopinantes que têm sustentado a doutrina do ar-
~ _1p-a10r . parte dos homef!S s~o aferrados. ás s_uas tigo tal qual elle está redigido. 

opm10es, e por _ellas se sacrificao. A expenenc1a_ o Resta-me só fazer uma -pequena reflexão ácerca 
mos~ra. Ha mui~O~ e .bem -fracos que se arrostao do que aqui se disse a respeito da coragem, que 
herOicamente ao mtm1go. riem sempre acompanha a todos. 

Essa regra que o hon_rado membro esta}leleceu, Sr. presidente a coragem tambem se aprende 
se fosse sempre verdaderra dava por conclusão, que com exemplo e ~om a necessidade; e muitas vezes 
todo o mundo .é fraco, ou qu~ . a maior parte dos com a esperanca . dos premios e com o medo dos 
homens é cobarde; oqu~ se nao póde aflirmar. castigos: o que"se não aprenlle nem adquire facil-

0 Sa. CosTA. ÁGUIA. R :-Sr. presidente, en não mente são as forcas que só são dadas pela . natureza, 
posso porman~ira alguma approvar a doutrina do e conserva~as pefa consideração~ regula~dade, etc. 
art. 87, e por tsso conformo-me com a da emenda, Sr. presidente, costumemos desde·Ja os nossos 
por me parecer em tudo adequado á publicidade concidadãos áquella dignidade que deve ter sempre 
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o homem honrado; e que por uma vez por todas O Sa. CosTA AGUIAR :-Eu voto pelo· contrario. 
entendão os conselheiros provinciaes, que podem Senhores, é preciso que os <;onselheiros das provfn
e que devem emittirfrancamen te seus votos, e nada cias tenhão coragem para enunciarem as suas opi
de mysterios e de segredos em votações; porque não niões, quando se trata do bem geral da província, 
é· deste principio que p6de provir o mal, e só sim da mesma fórma que nos é precisa a mesma virtude, 
do . excesso de suas attribuições e da falta de ordem quando se trata aqui do bem geral do imperio. Nem 
dos trabalhos. eu descubro razão 'para que elles vivão vexado.s 

Taes são, pois, as razões porque voto, para que pelo ter~or. . . 
não passe o artigo como está redigido, approv.ando Reumndo-se as camaras l~g1~latJvas . todos ~s 
antes a emenda. · annos, os conselb.os de provmcia, c as suas dec1-

B · · d sõe~ hão de ser sustentadas pela assembléa, uma 
. O Sn. ARA·UJO ASTO : - Prime~ramente evo vez que · as suas deliberações sejão fundadas nos· 

dizer em resposta ao gue avançou 0 lllustre de.puta- verdadeiros princípios do interesse geral da nacão. 
do; que uma C()USa e o qu~ deve_ ser, e _outia é . 0 Não duvido que possa dar-se uma ou outra hypo
que ha de ser· Em .regra neste proJecto. 50 se e~ ta: these em que se - acobardem com justo motivo de 
bel~ce uma mane~ra de votar, que e a publica • receio; porém, o bem que em taes casos póde pro
porem póde o obJecto. ser de n_atureza tal, q~e 0 duzir o methodo"'da votacão secreta, não compensa 
mesmo c?.nselho. requetra vot~çao secreta. Neste certamente o mal que ·resulta de semelhante pra
caso preHn~ a lCl e concede~ hberdade de o_p~d~r l tica. O primeiro, e o maior é seguramente o des
fazer .. Depois, accre~centare1 que a const~lUIC?O credito do systema representativo. 
espec1ficando as quahdad:s que . d_eve ~~! 0 Cl~adao 1\[eus senhores, nesta fórma de governo toda a 
para ser m~mbr_o do con.elho, nao ext.,e a ".lrtude forca physica, que o sustenta, nasce da força moral. 
da fortaler:,t, nao declara qu!3"' el!e deve ter valor A Ôpinião publica é o pr!ncipio da sua exislencia . . 
basta me par_a arrostar os ~entlos' qu~r que . e li~ Portanto, ·os povos devem saber que os seus repre
tenha mmon?nde! be~ ou ten~as certa_, prob!da sentantes são capazes de os defender e propugnar 
de, ele:· _po_rem nao exclue .a nmgucn.1 por fraco pelo seu bem ; do contrario não se fião delles, e o 

O_ ctdadao, senh_o,re~, pode s~r rumlo honrado,,. o systema enfraquece. ~)e mais, não é de recciar que 
mutlo capaz .de servu a sua patrw, s~m que todaua I um máo conselheiro eleilo do -povo o atlraiéoe em 
pOSSUa O grao de valor, que requer Otllustre orador. uma votação secreta, não já pelo medo, mas pelo 

O SR. PAULA E SouzA _:-(F aliou por largo espaço interesse, quando elle mesmo não se animaria a 
sem comtudo ser entendido do taclugragho). tanto, se fosse obri!fado a votar na presença pos 

O Sn. SouzA FnAxÇ·A :-Eu, senhores, cuido que I seus constituintes? Nós devemos attender muito e 
tenho dado já bastantes provas de que sou franco muito a este perigo. 
em fallare votar nesta camara. Com tudo, tanto rcco- Se um conselheiro não tiver valor para propugnar 
nheço a necessidade do escrutínio secreto em certas em publico pelo interesse da sua província, tambem 
ma terias, que estou preparado para propor uma o não terá para resistir ã peita, e · ás contemplacões, 
emenda ao nosso actual regimento, quando fõr dis- para ' 'ender o hem da mesma província. • 
cutido na parte relativa á votação. Quanto · ao que disse o illustre deputado a res-

Sr. presidente, haverá occasiões, em que a feli- peito da fraqueza humana, r~produzo o que já_disse, 
cidade de uma província inteira dependa de um voto que o valor tambem se adquire co~1 a necess!dade, 
secreto no coflselho e com o exemplo, c as nossas circumstanc1as re-

lnstou 0 nobre ~lembro sobre a coragem neces- querem qun os póvos adquirão, a aprendão dos seus 
saria áquelles que tratão nêgocios do estado. 1\Ias representantes as verdadeiras virtudes cívicas. 
o homem, Sr. presidente, é aquillo que a natureza O SR. CLEAIENTE PEREIRA :-Eu vou fallar a favor 
fez. do artigo do projecto, e contra a emenda. Voto, 

o valor não sa aprende, não se adquire; esta sénhores, e votarei pelo uso do escrutínio secreto 
qualidade é filha da organisacão, da educação e dos em quanto me não provarem de uma maneira 
liab'.~os de cada um. Nós vemõs que nás assembléas evidente, que todos os homens têm fortaleza 
muitos membros conservão-se sempre calados. E bastante para sustentar em publico as suas opiniões. 
será porque não sabem fallar 1 Não, seguramente, Sr . presidente, ha matarias melindrosas, e nem 
mas é porque náo têm animo; falta-lhes aquelle todos os homens são capazes de dar em publico o 
gaz que é necessario para fallar na presenca de um seu voto. 1\-Iuito embora se diga, e escre,·a que todos 
-povo~ a sua constituição phisica lh'o não permitte, são independentes, que todos são livres; embora se 

d r argumente que as camaras legislativas 1l5o , de 
apezar 05 seus es orças. sustentar a independenciadosconselhosprovinciaes. 

Ora, pergunto eu: aquelle que entra nesta classe .Tudo isto é optimo em dizer-se, mas os factos diarios 
dos acanhados, quando der o seu voto em segredo, mostrão o con-trario. Os conselheiros são indepen
sentirá o mesmo embaraço, .que o deve opprimir dentes, e livres; mas deixão de o ser uma vez que 
opinando patentemente? E não póde este emba- hajão considerações, e tenhão de tratar de objectos 
raço e medo ser tal, que o faça negar em publico arriscados. - . 
aquillo, !lu e pela sua intima co~vicção elle affirmaria Dizem que todos devem ser valorosos: mas nem 
em particular? todos o são. Os homens não se fazem, nascem feitos: 

Portanto, voto que o artigo do projecto passe tal:' a natureza da sua orgauisaca.o não é igual em todos. 
qual. Delle pód~ muitas "ezes depender a felicidade Devem:..se coslnmar, e aprender a ser corajosos, e 
de ~odo _o Braztl. ~lé~ dE' que esle _genero de vo- fortes : . bom é, mas essa tentativa, e ensaio não 
ta~ao nao fica a arb1~r1o do conselheiro, como bem deve arriscar a segurança de uma província, o_ u do 
declara. o mesm_o arllgo ; o _consell).o é que a ha de imperio inteiro. Demais essa mudança não póde 
determmar, se Julgar prefenvel ~m certos casos; ~ ser etrectuada em uma, _ ou duas gerações. · Quantos 
quando se tratar do nosso r~glmento, eu votarei ha que apesar de estarem em uma assembléa 

. . nar<Lau.e o...mesmo..sefa<:a aqut. ' deliberativa 2, . ~ e 4 annos em lugar -de se 
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animarem a íallar, pelo contrario cada vez mais se 
acobardão ? E porque ? Porque não po~em venc:er 
a sua propria o1·ganisação. _Ainda ma1s se argu
menta ••.• (Não foi entendtdo por algum tempo). 
O que eu quero é que a votacão possa algumas vezes 
ser secreta : pois do contrario acontecerá muitas 
vezes que approvem aquillo, que o seu coração 
reprov<'l, e vice-versa. Donde vem que este methodo 
de votar é na realidade mais favoravel á ·causa 
publica. Demais quantas occasiões se offereceráõ, 
em que se tornem necessarias as sessões e votações 
secretas 't Bem poucas ; e o regimento acautella que 
isto só se pratique, quando o conselho o julgar 
indispensavel. Isto não quer dizer que sempre, ou 
a maior parte das vezes se observe o methodo se
creto, só ha de ter lugar em crises arriscadas, 
quando o bem _da_patria_o exigir ~mperiosamente. 
Por consequenc).a não ha mconvemente algum para 
que se deixe de approvar o artigo sem emenda. 
=·O Sn. CosTA AGUIAn : - Não sei o que vem fazer 
ao caso, o que o illustre membro acabou de dizer a 
respeito· de sessões secretas. Ha muita di~ere~ça 
entre sessões secretas, e votos secretos, as pnme1ras 
em alguns casos são necessarias, os segundos julgo 
sempre perigosos. Tambem se confund~ no dis
curso do nobre orador a votacão com a argumen
tacão. Eu já mostrei os incoitvenientes, que rc
suítão da vota cão secreta, e accrescentarei mais o que 
agora me occorrer, porém devo primeiro que tudo 
convidar os illustres deputados ao ponto verdadeiro 
da_questão. · 

sempre são suspeitos, então é que ha justos motivos 
para desconfiar-se do manejo; com que forão tra
tados, como já fiz ver a e;;ta augusta camara. O 
que ·o honrado membro accrescentou para destruir 
os meus argumentos, é · alheio da questão, como 
fica demonstrado. Uma cousa é fallar em publico, e 
outra é votar em publico. Portanto sustento que a 
emenda offerecida a este artigo deve ser recebida 
e approvada. 

O Sa. ALMEIDA E ALBUQUERQUE : -Qual é a razão 
senhores, porque se introduzimo nas assembléas as 
votacões secretas? Inventou-se este modo de votar, 
para ·evitar os inconvenientes, que resultão das co.n
templacões, em uma palavra, para dar mais liber
dade ao votante. Pó de acontecer que aquelle, que 
vota na presença de um seu amigo, ou inimigo ~m 
negocio, que interessa a este, se declare por uma 
opinião, que elle não sustentaria na sua ausencia. 
Eis aqui o motivo porque se inventou este modo de 
votar. Ora devemo-nós lembrar que esta votação, 
que sempre é util em toda~ as corporações,. ainda 
se faz mais util, e é indispénsavel nos conselhos 
provinciaes. Para sustentar o contrario é necessa
río estar em perfeita ignorancia do que passa nas 
províncias, principalmente as mais remotas. Quaes 
hão de ser os conselheiros das províncias 't Um ca
pitão de ordenanças, que trata de agradar ao seu 
capitão mór, um tenento de milícias, que todo se 
dedica ao seu commandantc, um vigario, que não 
quer desagradar ao seu prelado, e todos cheios de 
contemplacões para com o presidente, c governador 
das armas: Nós temos exemplo nas camaras mu
nicipacs. Qual é o vereador quo vota coatra a opi
nião do seu presidente? Logo tanto Yale a camara 
como o juiz de fóra. 

Os casos, que se figurão nos argumentos em con
trario, são co usas muito boas para se desejar, 
porém estão bem longe da realidade. Os homens 
não lêm o mesmo modo de pensar, nem a mesma 
coragem, não são iguaes. Digo pois que o artigo 
foi muito bem redigido, e que a emenda deve rejei
tar-se. 

Nós nem tratamos agora das sessões secretas, c 
da sua utilidade, nem da faculdade de arglllnentar, e 
demonstrar em publico as opiniões. de que cada 
um está capacitado, tratamos da votação secreta. O 
dom de fallar em publico já disse não é concedido 
a todos. Muitos, e grandes homens consummados, 
de caracter, e valor, acobardão-se de tal sorte em 
publico, que não são capazes de enunciar uma só 
idéa, e só por esta razão calão- se, porém quando se 
trata de yotar não ha o mesmo emQaraço, o acto re
duz-se a declarar-se por um sim ou por um não. 
Portanto não se argumente com o dom da palavra, 
que o nosso caso é bem diverso. 

Eu já mostrei, que se não devia arriscar o cre
dito do systema representativo, cujo apoio está na 
opinião publica, pelo receio pouco fundado, de que 
uma, ou outra vez possa a votação de um conselho 
provincial deixar de ser livre, e conforme á vontade 
da maioria. Este credito corrobora-se com a pu
blicidade das decisões, e argumentações dos corpos 
deliberativos, que devem por consequencia estar 
bem longe de imitar o systema do arcano, e os mys.; 
terios do antigo governo. Tudo deve ser patente, 
para que a nação, que nos apoia com a sua con
fiança, saiba qúe nós não abusamos desta confiança, 
que paz em nós. Eis a força do systema tepresenta
tivo. E' preciso pois que a nação conheça que os 
seus conselheiros estão em ampla liberdade, e que 
têm bastante fortaleza para emittirem os seus votos 
em_negocios de interesse da provil)cia. ainda que as 
suas decisões não agradem aos poàerosos do partido 
da opposicão. Finalmente se os eleitos do povo 
não têm va1or para sustentar os direitos, e defender 
os interesses dos seus constituintes em uma vo
tação patente. menos o terão paraaffrontar os ini
migos da constituicão, e sustel'ltal-a contra os seus 
ataques, e nesse ·caso. • • • Porém, senhores, não 
nos devemos deixar levar desse vão receio. Avo
tação deve ser livre, c patente, os negocios secretos 

O Sn. TEIXEIRA DE GouvÊ.%. : - Eu voto pelo ar
tigo. Eu posso dizer sem receio de censura, que 
não sou dos mais valentes, nem entro na ordem 
dos mais fracos, tenho sempre declarado as minhas 
opiniões nesta casa com toda a franquezl}; e li-:
berdade, ainda não fui vencido pelo medo, ou péla 
esperança, comtudo não desconheço as vantagens 
da votação secreta em alguns posto que poucos 
casos. As razões, em que me fundo são pouco mais 
ou menos; as que já se tem expandido. e a prin
cipal é deduzida da theoria .das acções do homem. 
E' innegavel, Sr. presidente, que nem todos os 
homens têm bastante firmeza, e valor para affrou
tar um adversario poderoso. e que póde com um 
rasgo de penna perder um ~ornem chefe de. famili~, 
ainda que para o consegmr calque aos pes as le~s 
as mais sagradas. O que acabou de proferir o hon
rado membro é uma verdade de facto, os juizes de 
fóra são as camaras do Brazil. Se um juiz de fóra 
impugna um negocio, este não vai adiante. Diga
mos de uma vez, a votacão secreta é indispensavel 
em certos casos. Eu mê declaro pois pelo artigo, e 
reprovo a emenda. 

o sR.. LINO COUTINHO: -Pois eu voto contra o 
artigo, e me _ declaro pela . .emenda, porque, os ar- . 
gumento.s, que tenho ouvido, não me convencem. 
Disse-se que a constituição não exige coragem na 

31 
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pessoa do CQns~lheiro, e s? exige probidade. Como 
é isto, Sr. pres1dcnte '! l)ms póde ha,·er um homem 
verdadeiramente probo, sem ter firmeza de caracter 
constancia, e sobre tudo fortaleza, que é a primeira 
de todas as virtudes? A constitu~ção exige probi
dade, sim, e para que'! Para que o cidadão eleito 
para este empr_ego c~unP.ra exactamente com oss~us 
deveres. Qual e o prunml'O dever de um conselhmro 
de província? propor, discutir, ·e \'otar no conselho 
tendo em mira só o bem da nacão em geral e da 
província em especial. Como há de pois cumprir 
este dever, por outra, ser probo e honrado, se por 
contcmplacões, por medo, ou eE.pcrança, propõe 
discute, e vota no conselho? Como, Sr. presidente? 

·Logo eu não se i como se figura o homem, que a 
constituicão exige para occ.upar este emprego des
tituído da primeira de todas as virtudes, que é a 
fortaleza, não sei emthn como se concebe probi
dade e honru, sem força para sustentar os deYeres 
de semelhante cargo. Ao ·menos eu não posso ima
ginar, como se póde dizer honrado e probo aquelle 
homem, que ou em publico ou em segredo vota 
contra a sua cunscicncia. Logo a constituição exige 
no conselheiro a vi r tu de da fortaleza, por outras pa
lavras, exige que o conselheiro tenha esta qualidade 
que se faz necossuria para votar segundo o seu en
tendimento, e íntima cunviccão. 1~u digo ainda mais 
Sr. presidente. Aquelle, qúc não é capaz de ,·otar 
em publico segundu a s:1a consciencia, lambem é 
muit.o capaz df: ser corrompido, quando vota em 
segredo. Eis 11qui um dos maiores inconvenientes, 
que occorrc nas Yf'tações secretas, soln:e o que eu 
invocn a consideração dos meus honrados collcgas. 
Eu não vejo senhores, neste methodo de YOtar ás 
escondidas, senão um instrumento do pre,•aricacão, 
e do crime, A.dmittido elle, apaga-se a boa fé no 
coracão dos homens. 

Tratou-se das se~sõcs secretas, mas já se mostl'Ou 
que o nosso caso é outro, e não tem analogia al-:
guma com essa especie. Nas sessões secretas trata
se de negocios, que não con ,·ém que todo o publico 
saiba, pois da sua manifestação póde provira ruína 
do estado. Como se hão de tratar em publico ne
gocias diplomaticos, quando as \'istas do governo 
nesta parte devem ser inteiramente ignor:~.das dos 
gabinetes estranhos? Nas sessões secretas deliberão
se negocios que devem tkar en1 segredo inviola
vel, tanto pelo que respeita á sua especie, como á 
resolução tomada1 mas na votação secreta não é 
assim, trata-se somente de occullar os nomes dos 
que votarão pro ou contra, tudo o mais é publico. 

Eu insisto, senhores na necessidade que temos de 
prevenir a corrupção naquelles corpos deliberantes, 
e se admittirmos semelhante · genero de vota cão, 
longe de fechar, nós vamos abrir as portas a toda a 
especie de prevaricação. Dizem que o respeito a 
certas personagens, e o medo a outras farã que os 
membros do ..:onselho não dêm com liberdade os 
seus votos. E não se daria a mesnia razão a res
peito dos membros corpo legislativo? Seguramente. 
Pois eu digo que elles estão em melhores circum
stancias, do que nós, para darem os seus votos sem 
receio, ellcs têm a al'sembléa, que os defende, mas 
quem defende a assembléa '! Não ha tal motivo de 
receio, -senhores o que ,devemos receiar é a cor
rnptt:Ua. e a prevaricação, _o crime, a oppressão 
pubhea, e o descredito do systema;, que a nossa 
nação abra_ç~u livremente. Subsistem pois em seu 
vigor os sohdos fundamentos. em que se firma a 
doutrina da emenda do Sr. Paula e Souza. 

O Sa. BAPrrsTA PEREIRA : - Eu sou inimigo de 
cousas secretas, porque me parece, que ellas en
volvem sempre uma má qualidade, parece-me que 
o que se pratica em segredo, se não póde praticar 
em publico. Comtudo estes princípios, e outros, 
que se têm expendído, é necessario combinai-os 
com a pratica. Disse-se que a constituição exige 
que os conselheiros sejão homens de probidade, sim· 
Sr. presidente, mas isto é o que se verifica sempre 
em todos os casos? Não, Sr. presidente, porque nem' 
sempre esta escolha vai feita da maneira, que .a 
constituicão exige. _Demais muitos homens, como 
aqui se tem dito, têm bastante probidade, têm bas
tante franqueza, para· dar o seu voto, porém quando 
elle tem de ser publico, apparece a amizade, a con
sideraçi•o: o respeito humano, e consequencias, que 
alterão as commodidades, e interesses particulares. 

Por mim confesso, que posto que tenha bastante 
coragem, para dar o meu "oto tal, qual o ditasse a 
minha consciencia, comtudo talvez em publico eu 
não fosse tão prompto, pelas considerações que in
fluem muito sobre a vida futura do homem, e o 
que acontece em conselhos de província, acontece e 
acontecerá em todo a parte, emquanto o mundo 
ft\r mun<k>. São boas as theorias, mas as praticas 
aberrão. Eu não terei duvida em expôro meu voto 
publicamente mas em certos casos acharia melhor 
dal-o em segredo, porque não me comprometteria 
com o meu amigo, ou com pessoas de consid~raç~o. 
Se eu podesse dar o meu ' 'oto com consciencia, 
sem que isso me suggerisse inimizades e odios, de 
certo o preferiria. A' Yista disto porque recusar 
este meio '! Eu não duvido que conselheiro haja, 
que dê o. seu voto secreto, como em publico, en
tretanto em segredo o darã com mais segurança, 
furta~se a estas inimizades, qtíe são as consequen~ 
cias, evita-se de chocar com respeitos, e considera
ções, porque nas províncias ha _sempre !lJeia duzia 
de pessoas. que têm toda a mfluencza, e estes 
poucos homens influem muito nestes actos, como 
tão bem na vida futura. 

Um conselheiro deixa o seu lugar, estes capri
chos continuão com elle, vão influir nos seus in
teresses. A nação nunca deve concorrer para taes 
consequencias. Portanto posto que não seja amigo 
de votos secretos, não acho inconveniente, que os 
admittamos, porque _os princípios, que se tem ex
pendido, posto que sejão boas theorias, ellas falhão 
na pratica. 

Julgando-se a materia sufficientementé discutida 
foi proposto á votacão o artigo do projecto. e sendo 
approvado da maneira, em que se achava, julgou
se por consequencia rejeitada a emenda. 

Passarão sem a menor opposição .os artigos se-
guintes: · 

cc Art. 88. Na votacão por escrutínio servem de 
· scrutinadores o presidente, e o secretario. Ao pre
sidente compete publicar o resultado. . · 

« Art. 89. Todo o conselheiro póde inserir o seu 
voto nas actas ê!Ppresentando~o no termo de ~24 · 
horas, sem os fundamentos delle>>. 

Antes de se passar ao tit. '7° propoz o Sr. Xavier 
Ferreira, para se inserir no fim do tit. 6° este ar
tigo addicional. 

« Os conselheiros • dos conselhos geraes de pro
vindas não terão ordenàdo, porém aos que morarem 
mais de dez leguas longe da capital; e o requererem, 
o presidente da provincia lhes mandará dar um su
bsidio diario de trez mil reis para ajuda de custo tta 
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viagem de ida e volta. contando-se os dias pelo: porque o imperlo não otlerece os meios necessarios 
numero de leguas, conforme o regimento das jus- pat:a os seus deputados se reunirem com facilidade, 

- tiças.-Xavier Ferreira>>. . ~sim como ~e re~~em em Inglaterra, e na America 
Sendo apoiado, entrou em discussão, e moveu mgleza, porem VIra tempo em qt'.e os deputados hão 

vivo debate, em que tiverão parte de assentar-se nesta casa de graca, e então virão 
O Sn. CLEMENTE PEREIRA-:-Eu requeiro adia- procurar com ambição os lugares de senadores, e 

. mento a este uovo artigo. Já tt:nho proposto nesta deputados, não tendo ainda mesmo ordenados para 
camara _que materias novas se não tratem no defenderem os interesses da nação. ' , 
mesmo dia, em que ellas ·apparecem .. E' preciso O SR. CRuz FERREIRA : . - (Não foi colhido o seu 
pensar primeiro.. discurso). 

O Sn. CusTODIO DIAS:- Eu apoio ó adiamento, O Sn~ CosTA AGUIAR: -Fallo contra o adiamento. 
S'r. presidente, a materia é importante, e tosas as Quando na assernbléa constituinte se tratou da lei 
vezes que se trata de dar dinheiro da nação, é pre- dos presidentes de província, não houve tanta bulha. 
ciso meditar muito. V-inte conselheiros a conto de para se lhes marcar ordenado. Não quero dizer com 
réis (é o menos que se poderia dar a cada um ) isto que pratiquemos agora o mesmo, mas não vejo 
levão uma somma exorbit&nte. E' verdade que de motiv-o, para demorar-se a decisão sobre o artigo 
ordinario a riqueza não está unida á sciencia, antes proposto. Sr. presidente, tempos viráõ, em que nós 
pelo contrario tenho observado que quasi sempre estejamos em circumstancias de não precisarmos 
andão separadas, e por isso os homens, que mais sermos pagos pela nação, mas longos annos de
podem prestar com suas luzes á patria, precisão que correráõ, mesm!) na Inglaterra oo vejo pela esta
a patria os alimente, porque não tem outros. meios. tistica assignado~um subsidio para alguns membros. 
O meu voto é, e será sempre, que a homens que não Se pois aquelle paiz ainda não está nas circumstan
prestão serviços á nação, não se dê nem um vintem, cias de o poder fazer, como ha,·emos nósfazel-o 
sejão elles de qualquer jerarchia, porque o dinheiro com todas as impossibilidades? Por consequencia 
do estado é para o estado, e não para ociosos. Os voto contra o adiamento, e não considero que isto 
conselheiros de província 11iio estão neste caso, de- seja uma bixa de selo cabeças. 
ve-se-lhes ter attenção, são h<?mens, que vão servir O Sn. VF.RGUF.II\0:- Apoiei o adiamento, porque 
a pat.ria, e pugnar pelos seus mteresses, e pela sua quando se trata de despender o dinheiro da nacão, 
liberdade. Convém muito que se ministrem os meios assento que se deYe pensar com madureza. -
de subsistencia ao cidadão, que occupa semelhante o Sn. BASTO : _Voto contra 0 adiamento, fun
emprego. I~orém tudo isto requer meditação.e por dado na constituição que diz que para ser mf'mbro 
isso apoio o ·adiamento. do conselho é preciso que tenha meios de subsis-

Perguntou então o Sr; presidente se a camara tencia, logo o homem, que tem meios de subsis
apoiava o adiamento, e respondendo-se pela affir~ tencia, não precisa dos subsídios pecuniarios da 
mativa, versou sobre elle a discussão, sustentando nação. 
a sua proposta nestes termos · O Sn. XAVIER FERREIRA:- Sr. presidente, 

o SR. CLEMENTE PEREIRA:- A ma teria seria posto qt.te eu respeite as luzes, e prudencia dos au
facil para outros, para mim é muito difficultosa. t<Jres do projecto de regimento para os conselhos 
Trata-se de estabelecer um subsidio para os de provincta, comtudo pareceu-me injusto que os 
conselhéiros de provincia, .é necessario saber-se conselheiros, que estão quasi em identicas cir
primeiro se . o ·estado póde ou não póde com estas cumstancias com os deputados, não tivessem ao 
despezãs, se convém ou não, são circumstancias, menos uma diaria para fazerem as suas viagens, e 
que não -estão -preparadas pára a questão, e uma por isso indiquei que se lhes· desse uma ajuda de 
vez que se dê a um, deve-se dar a todos, não obs- custo, principalmente aos que não tivessem possi
tante que haja alguns que .não precisem. Entre bilidades, porque aquelles, que têm posses, até , 
tanto acho _que a questão é de muita consideracão, deixaráõ de ir ao conselho. Nós aqui temos o exem
ao menos segundo a minha opinião. • plo de algnns deputados, que sabendo que só têm 

O SR. LINO CouTINHO: -Voto contra o adiamento 6 mil cruzados pela sessão, deixão de vir á camaí:a, 
·porque a materia deve ser discutida, e decididajâ e para apoiar a ~inha opinião tenho a constituição 
e até parece ser este artigo contra a constituição, que dec~ara a !ei ~gua) par!~- tod?s. . 
porque. tratando dos conselheiros não diz que tenhão 1 }Sa mmha mdiCaçao nao disse . que essa -di-

-bonorarios. -A constituição não quer dar nonorarios I ~ma se desse a todos os __ conselbetros, ~orém ~ó 
a es. s.es co-nselheiros de província, é contra o_espirito aquelles, que mora&~em .distantes d~ capital mrus 
da constituição, e longe de nós •.•• (O Sr. depu- de lO ~eguas, e que nao. tivessem ~e1os .d~ faze~ as 
tado Clemente Pereira chamou á ordem o illustre suas .v1agens, e ·resummdo as mmhas 1deas, d1go 
orador). O honrado deputado não me póde chamar ·que é necessario que se d~ esse subsidio ou ajuda 
á. ordem. Estou na ordem e hei-de fallar de custo ~quelle C<!nselheiro, que requE!rendo-a 
O honrado membro deixou um illustre depu- mo~tre nao. t~r meiO~ pax:a fazer a sua viagem,_ e 
tado · fallar tão extensamente, e só para mim é entao o edlfic10 ficara mu1to formoso, porém na o 
que quer· a ordem. Aqui ninguem me chama á . terã aduladores. 
ordem s1mão o Sr. presidente. Sr. presidente, se I O SR. BAPTISTA PEREIRA:- (Não se ouvio o prin
começamos com estas idéas de d_ ar dinheiro a j cipio do discurso dq illustre orado_r por estar dis
tados aquelles, que são chamados para tratar da tante o tachigrapho).-A constituição diz que esses 
causa publica, não haverã dinheiro, que chegue, e · homens tenhão meios de subsistencia, e qual serã o 
emquanto nós não tivermos deputados sem serem homem, que tendo meios. de S!lbsisteneia, não possa 
por paga,· e um senado sem _ser por paga, não te-. sahir. fóra da sua· casa 12 leguas 1 Esses lugares de
remos representantes capazes. Não hanação alguma vem-se servir gratuitamente, e a paga, que á nação 
que pague aos seus representantes, para_ tratarem deve dar desses serviços, é uma outra especie de 
da -sua causa,; e se isto entre nós ainda acontece, é recompensa,· uma paga mais honorífica. Que são 3-
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~il réis'? O conselheiro jâmais se abaterã a pedir A província do Rio de Janeiro é uma comàrcaem 
3 mil ..réis e se nós formos arbitrar ordenados aos comparação de muitas que formão . o Imperio do 
conselheirds, muitos serão aqueUes, que ambi- Brazil, e por isso não devemos comparar as outras 
cionem taes lugares, e então entraráõ para conse-· cóm esta a respeito da extensão do territorio. Além 
lheiros homens só levados pela ambição. . e por disto -eu ·. propuz apenás uma diaria de 3S que é, se 
esses emolum-~ntos .Os conselheiros, Sr. pt·estdente, bem me lembro, o que vence um magistrado em 
não estão na mesma -razão, que os deputad?S ! os diligencia. Esta quantia pouco àvultarã, e nada 
deputados vêm de differentes e remotas provmCJas, vale ã vista da utilidade, que se deve esperar dos 

·vêm do Parã do 1\laranbão, etc., e não têm aquellas conselhos, que certamente são uma das mais bellas 
proporções, que te~ os conselhehos, que _não sahem instituições do nosso codigo [undilmental. 
fóra da sua provmcia, e que póde dtzer-se que O Sa. SouzA Fa.\NCA :-Injusta é a nação, ttue 
estão na sua casa. exige · servicos gratis: Nao posso, senhores, não 

A ultima nec·essidade foi quem obrigou a dar aos posso de ma"neira alguma conformar-me com o prin
representantes da nação esse ~ubsidio de~que gozão, cipio que aqui se quer estabelecer, de fazer o cida
e não estão nas mesmas ctrcumstancms dos de- .dão serviços á nação ã sua custa. 
putados os consl1lheiros. As viagens destes ~ão p_e- Quando o cidadão exerce um emprego publico 
quenas • . Finalmente se começamos a dar dmheno serve ã nação inteira e a nação deve pagar-lhe _os 
para servirem taes empregos, teremos nelles ho- sen·icos que este cidadão presta em seu beneficio. 
mens, que os procurem só com o fim de estabele~er Não ·deve obrigai-o a servir de graça, e ainda 
o seu modo de vida, sustentar luxo, etc. Isto ~ o menos prejudicai-o em sua fazenda. 
que não devemos querer. O ~ugar ~e cons_elhetro Porque razão, pois, se não h a de dar um subsidio 
deve ser exercido pelo amor a patrta, e nao pelo a esses homens, que vêm de uma immensidade de 
salario, que se possa estabelecer. Portanto oppon- leguas, e deixão muitas :vezes as suas famílias ao des
de-me ao adiamento proposto, julgo que se deve amparo para servir em um Jogai' para que fôra 
rejeitar já o artigo addicional. eleito por seus concidadãos 'l · 

O Sa. Cul(HA l\lATTOS : -Ainda que eu entenda Basta lancar a vista sobre um mappa do Brasil, 
que este nego~io, é mais proprio para. outr~ lei, e para conheéer a extensão das províncias. Princi
não para o regtmcnto, que estamos a ~:hscut~r, com piando pelo Pará: todo o mundo sabe quão ex
tudo em attencão ao que acabou de dtzer o lllustre tensa é esta, província, posto que a sua topographia 
deputado devofázer uma explicação. O nobre orador ainda seja pouco conhecida, mas não se ignora que 
diz que os conselheiros de província vem para a é um immenso pàiz, .entrecortado de grandes e cau• 
capital da distancia d~ 12leguas, quando muilo. dalosos rios, pouco cultivado e povoado, e cujo 
Na província de Goyaz farão nomeados para con- terreno é todo desigual. As ontras províncias são 
selheiros ... (A ' ordem. ). Dc,·o responder ao que o mesmo com pouca differenca :· nenhuma offerece 
affirmou o honrado orador,· quafldo facilitou as os commodos necessarios aos-viandantes. 
viacrens, que fazem os conselheiros. N_a província Até por dignidade da nação se deve estàbelecer 
de Goyaz forão nomeados para conselheiros homens um subsidio aos membros destes conselhos. 
que habitão 160 leguas distantes da capital. As des- Dizem que ·é um meio de lucrar, e eu chamo meio _ 
pezas, que se fazem nas jornadas, são immensas, -de indemnisar; e se acaso se ju1ga que este nã.o é 
eu que o diga, que gastei nas marchas que fiz pelo 0 Iogarproprio de legislar sobre tal materia, faça-se 
interior da província acima de 4000 cruzados. embora uma lei especial para semelhante fim : a 
Sr~ presidente, nas províncias centraes do impe~io commissão de fazenda apresente o projecto. 
não ha tão grande numero de pessoas, que passao Porém, essa não é a duvida que agora se suscita: 
sustentar semelliantes despezas. a questão é se estes conselheiros hão de ou- não ter 

Alguns indivíduos, eleitos para os conselhos, um subsidio. Eu creio que a nação não precisa que 
· morão em distancia de 60 e 90 leguas da capital, e os cidadãos lhe sirvão de graça. "' 
não é justo que esses homens deixem de ter uma A nação . tem bastante dinheiro para pagar · a 
ajuda de.custo, por que muitos são pouco abastados, quem a serve: o que não tem é dinheiro para exor
e alguns ,muito pobres. A constituição falia dos bitantes despezas inuteis e para nutrir a vaidade e 
meios ,de subsistencia .. • (Leu o artigo a que alu- o luxo ·de innumeraveis ociosos que desfructão 
dio) Porém isto é relatiYo á riqueza de cada pro- grossos ordenados sem interesse _algum do estado. 
vincia, em umas ha riquezas, em outras ha intelli- Se a nação não tem meios é porque· aquelle dinheiro 
gencia. Eu conheço alguns dos queiorão nomeados que se devia empregar em seu proprio beneficio, se 
conselheiros, que não têm meios para poder de- tem prodigalisado em ol?jectos da sua destruição, 
sempenhar as funcções do seu ministerio; funeções em sustentar os seus proprios abutres, e a uma in
tão elevadas, e de que depende em grande parte a . flnidade de empregados inteiramente inuteis e até 
prosperidade das suas províncias, e a felicidade do prejudiciaes. Isto é o que se deve lamentar, mas 
1mperio brazilico. Eu já termino o meu dis- nunca se deve chorar o dinheiro que se dá áquelle 
curso. · porque só tive- em vista fazer esta reflexão que se dedica ao serviço da t;tação. 
sobre a proposição, que avançou o honrado orador, Que vimos nós aqui fazer? .Vimos brincar y 
qne me prece.deu. Vimos tratar da ruína dt' estado 'l. Pois eu, que 

O . Sa. XAviER · FERREIRA : -Eu me levanto só- venho chamado para servir aqui o estado, e perco 
mente para responder ao illustre deputado, que por isso os meus interesses, ou o meu ordenado, 
àvançou que os conselheiros estarião tã.o só mente dis- não tenho direito a uma indemnisacão do estado-! 
ta.ntes 12legoas das capitaes das províncias, Jã um O estado · tem bens e rendas para pãgar ·aquém o 
honrado membro desta camara informou. o .que serve, e para este fim é que todos concorrem pro 
p_assa naprovinciade Goyaz, donde érepresen~nte. rata com o seu contin_ gente. Os tributos -sã_ o pagos 
Na minha província. que é a do Rio Grande do Sul, para sustentação do estado, _e · não para sustentar 
ba distanCJas enormes, · 'caprichos e pessoas ociosas.-
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Disse um illustre membro,;que pelo interesse a 
maior parte dos homens quert:ráõ ~~r ·conselheiros 
de província; e que poucos ~e1xarao as s':la~ casas, 
quando teilhão rendas supenores !los subsidio;;, que 
se assignarem . . , Esta hypothese e toda gratw~; . e · 
em. contraposiÇão direi, que e::.se inconvemente 
imaginario, quando houvesse 3:lguma vez de rea
JL<;a_r-se, não póde entrar em lmha de co~ta com 
o que se seguirá, se pur falta dos. nece~sa~ws s.oc
corros não poder . o eleito conse~e1ro vu !i cap1tal 
servir o seu logar, não . tendo abunde me1os para 
subsistir fóra do seu lar, nem para pagar as des
pezas da viagem muitas vezss .de 80 e 100 le~uas; 
O meu voto é decididamente que se indelll:mse a 
todos os cidadãos que se empregão no serviço da 
nacão, sendo este serviço util á mesma nação. 

Se não ha dinheiro, cortem-se as despezas super-
fluas que exhaurem o thesouro do estado. _ _ 

Se ainda assim não chegar, o que na o creio, 
ponhão-se tributos; com tanto que quem trabalha 
para a nação seja alimentado _p~la nação. 

Quando se tratar dos subs1d10s dos membr?s da 
assembléa, sustentarei o mesmo voto, porque Julgo 
p9rmim. 

Se eu fôr nomeado novamente, não poderei vir 
aqui de graça. . 

O SR. ALliiEIDA ALBUQUERQUE :-Tem-se d1to que 
é preciso pagar a es~es homens, porque ~êm grande 
incommodo, o que nao póde ser de mane1ra alguma 
porque então seria preciso tambem pagar ás orde
nanças e aos que servem os cargos da governança 
e •outros muitos. 

Entretanto, alguns Srs. deputados dizem que esses 
homens vêm de distancias muito grandes, e que 
não se sabe se tem meios de subsistencia : mas, 
porque se não fazem estas mesmas observaçõ~ a 
respeito de ,torlos os q1_1~servem os ~argos _pubhcoi 
sem paga; e que alia~ ta~bem sao obr1~ado~ a 
caminhar po. r longas distanCias, e com muttos m
commodosY 

O' SR: PAULA E SouZA:-(Não se ouvio.) 
O SR. CuNHA MATTOS :-A declaração que acabou 

de fazer o illustre deputado é justa, mas nós deve
mos observar que . muito~ membros d~s ~onselhos 
sãó . habitantes das cap1taes das provmc1as,_ nm
quanto outros ficão distantes das mesmas capitaes. 

Nas· províncias internas ha logares em qu~ as 
molestiàs concorrem muito para aggravar os m
commodos das jornadas ; alguns . homens morrem 
quasi de repente, ,_e agora. acab~ d~ succede! u~. 
caso muito .triste,· mas multo ordmar10 na pro~c1a 
dê Goyaz.· Um parente meu, qu~ . é .membro d~ con
selho habitava a 120leguas distante da capital, e 
mud;ndo-se da sua fazenda do Sumidouro, para a 
cidadê sallindo .. com40individuos de família, tendo 
a pena~ caminhado 18 leguas, achava-se com quatro 
p~ssoas em ··saude, , as mais ficarão doentes, e al-
gumas em perigo de vida. . . 

Quasi: todas as . províncias centrae~ são atravessa
das de rios insalubres,. e estão cheias de lugares 
pantanosos, em que a· morte está de continuo a 
ameacar o h.omem. . . 

O·conselheiro de província, pondo-se em .marcha 
em·vez .de-premio·arrisca.;.se ao -castigo quasi c~rto . 
da sua temeridade, . porque tem de- atravessar rm-· 
ménsos,rios: pestilenci~es. 

E como ha de fazer jornadas o desgraçado_ con
sellieiro ·no . meio ·-destes ~ :obstaculos, se elle •nao fôr 
líbmem~rwo 'l·~· · 

• Como é ·possivel:C:Jue elle queira atravessar lu-"- ~ 
gares tão doentios para ' servir :ôa capital, quando · 
vai ser punido em vez de ser premiado Y 

Eu estou·capacitado . que a maior parte doS-ho
mens não quereráõ aspirar a· um tal emprego, e :mar
char. ,160 ou : mais leguas por~. lugares doentios, · 
fazendo despezas superiores ás suas possibilidades. · 
Se alguns têm que gastar, assim como eu tinha, 
não está na mesma razão um .pobre homem que 
fôr nomeado para ir á capital sflr conselheiro de 
província. · 

Tenho ouvido fallar da Inglaterra e França. Em 
França e na Inglaterra não ha longes, e aquell_es 
que são nomeados para as camaras sabem · que vao 
empolgar os primeiros lugares õ.o estado ; ·ao mesmo· 
passo que os conselheiros, que têm de ~>e conservar 
na capital da província, ~cão sujei_t~s a g_randes . 
despezas, e talvez no cammho a~qmrao malignas e . 
sezões que os levem para a etermdade. Isto merece 
alguma contemplação. 

O SR. VERGUElRO :-Tem-se produzido exemplos 
da assembléa geral: mas não estamos no mesmo 
caso; porque os membros de lia desamparª-o os seus . 
estabelecimentos, e deixão os que são empregados 
os seus empregos; e os conselheiros de província 
supposto que saião das suas casas, não têm nunca 
tanto incommodo. Além disso a eleição sempre ha 
de recahir sobre as pessoas mais notaveis da pro
víncia ; e aquelles que são de fóra, ainda que 
soffrão algum incommodo não desamparão os seus 
negocios, eomo ·acontece a respeito daquelles, que 
mudão de província. E' verdade que em alg~mas 
províncias ha loga~es mui apartados da caplta]-; 
mas nesses lugares e que estão as pessoas quo hao 
de ser nomeadas para os conselhos? 

Será cousa muito rara, porque ali não ha tanta 
civilisacão, para que se escolhão as pessoas para 
taes enipregos. Se se admitte a regra de pagar a 
todos os que servem, entr11mos em uma despeza 
enorme, e seguramente deveremos pag~! ~ todos os 
officiaes de ordenancas, a todos os m1hmanos, e a 
outros cidadãos empregados. Não vejo differença 
de uns aos outros; antes vejo que o capitã_o mór tem 
mais trabalho, do que tem um conselheiro de pro- · 
vincia, e não ambiciona o lugar pelo imeresse, que 
tenha até muitas vezes dá som mas para o obter : por 
consequencia-não póde ser admissivel pagar-se ao 
conselheiro de provincia. 

Era necessario que o cidadão rejeitasse cargos 
publicos, principalment~ aquelles, que s~o honros~s 
e que eu visse que muitos emp~egos nao se ambl
cionavão ·com avidez, sem produzirem ~ousa alguf!!a. 
O espírito publico não está tão alhe10 de serv1r á 
patria. Portanto porqu~ não ha ~e .acon~_7cer .o 
mesmo com· os conselheiros de provmma 'l Na o veJO 
necessidade ·alguma .de os convidar pelo interesse: 
por isso voto contra a indicação. 

O SR. CAVALCANTI DE ALBUQUERQ_uE :- ( Fall~u . 
em voz tão baixa, que não foi ouv1do pelo tachi
grapho.} 

Veio á mesa, . e ioi lida .pelo Sr . . lo secretario 
esta . 

« ·Os conselheiros, que pedirem, perceberáõ um 
subsidio pecuniario • durante :as . sessões, . uma . v~~ 
que ·• não residão ·~ na -capital~ ' ou• que_ n_ão r,ecebao 
algum: ordenado•.ou·:soldo; •Este· · subs1dio por.agora 

32 
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será arbitrado pelos presidentes em conselho, 
emquanto não fôr determinado por lei.-Paula e 
Sou:::a. » 

Foi apoiada, e por isso admittida á discussão, 
porém estando acabado o ·lempo destinado para as 
leis regulamentares, o Sr. presidente declarou 
adiada a discussão. 

Então o Sr. secretario Costa Aguiar accusou a 
recepção, e fez a leitura dos seguintes. 

OFFICIOS 

u Illm. e Exm. Sr.-:\ccuso a recepção do officio 
de V. Ex. de 3 do corrente, em que me participa o 
que a camara dos deputados precisa que se lhe 
remetta desta secretaria de estado, para tomar 
medidas tendentes a melhorar alguns ramos de 
administração. publica na província de S. Pedro. 
E communico a V. Ex. para o fazer presente na 
mesma camara. 

gistro da citada resoluÇão não se acha a data de 7, 
mas a de 9 do dito mez e anno. 

« Deus guarde a V. Ex. Paço, em lO de Julho 
de 1826. -José Feliciano Fernandes Pinheiro.
Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. n

Foi dirigido á sobredita commissãô com as copias 
indicadas. 

cc Illrn. e Exm. Sr.- O senado envia á camara 
dos deputados a proposição junta, e pensa que tem 
lugar pedir.:.se ao imperador a sua sancção. · 

<< O senado em cumprimento des.a determinação 
da constituicão art. 57 me ordena que remetta á 
V. Ex. o prÕjecto incluso, para ser presente á ca
mara dos deputados. 

(( Deus guarde á V. Ex. Paço do senado, em 11 
de Julho de 18"26. -João Antonio Rodrigues de 
Carvalho.-Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de 
Aguiar. ,, 

(( PROlECTO DE LEI 

« Lo Que o reql1erimento dos mm·~~ores da cc A asserubléa geral legislativa do imperio do 
freguezia de S. Francisco de Paula foi remettido á Brazil decreta: 
mesa do desembargo do paco. e que consultando cc Art. 1. O acto solemne do reconhecimento do 
esta sobre elle, resolveu S. 1\1. o Imperador actual, e dos futuros príncipes imperiaes, como sue
em 18 de Dezembro de 1823, que não tinha lugar o cessares do throno do imperio, será celebrado pela 
pedido, porque a assem~léa geral. co~stituinte se assembléa geral, reunida no paço do senado, no dia, 
propunha regular os diversos. d1stnctos, c~mo e hora, que se designar por accordo de ambas as 
convinha ao bem dos póvos, e mteresses do Im- camaras. 
perio : cc Art. 2. Reunidos os senadores, e deputados, o 

cc 2. 0 Qae sobre a representação dos moradores presidcnle fará verificar o numero de uns, e outros; 
da freouezia do Piratinim, havia o conselho da e achando-sP. presentes os membros de cada uma das 
pro\'in~ia mandado informar a camara da Villa do camaras, que são precisos nel!as para a cele?r~~o 
Hio Grande, o que cst.a executou indicando certas das suas sessões, na conformidade da coostituiçao 
restriccões, e que tendo sido muito provavelmente tit. 4 cap. 1 art. 23, annunciará por um breve dis
tudo presente ao conselho na proxima reunião curso 0 fim, para que se· congregou a assembléa 
passada, recommendo na data deste ao presidente geral legislativa. 
dn província a remessa, por cópia authenlica, não << Art. S. Feito 0 annuncio pelo presidente, con
só da actarespcctíva, mas daquella, em que se trai ou sultará este a assembléa geral se approva que se 
dn concessão do rendimento de dous annos da de- lavre 0 acto solemne do reconhecimento do príncipe 
cima das casas para as despezas da extincção dos imperial successor do throno. Decidindo-se que 
areaes, que affrontão a. referida villa, com ~s sim, o 1o secretario lavrará Pm duplicado o instru
informacões a que sobre Isto se procedeu, e ma1s mento do 1·econhecimento. 
documentos concernentes a este objecto : « Art. 4:. o instrumento ha de conter expressa, 

u 3.0 Que quanto a trabalhos estatísticos, com e necessariamente: lo o anno, mez, dia, hora, e 
efficacia no anno passado se cuidava delles, quando lugar, em que se celebrou o acto do reconheci
rebentou a guerra na provincia, e difficultou a mento: 2o 0 numero de senadores, e deputados, que 
conclusão do censo, e mais investigaçõesnecessarias a elle forão presentes: 3° o nome do presidente, 
por se attender sómente a meios de defesa, e que que 0 dirigio: 4o o nome do principe imperial com 
considerando ultimamente, quanto convinha apre- todos os sobrenomes que tiver, e os nomes dos 
sentar taes trabalhos com a possível perfeição, se seus augustos pais: 5o o dia, mez, e anno do nasci
mandarão estampar tabellas, como a que se remette mento do príncipe imperial, e o do s~u ~aptismo, 
com este aviso, para se enviarem a todos os com declaração do lugar onde, e da dignidade, ou 
Jlresidentes afim de se seguirem por ellas, e con- pessoa ecclesiastica, por quem lhe foi minis
seguir-se por systema uniforme um resultado trado. 
completo em todas,as províncias do imperio. « Art. 5. Acabada a escripturação do. instru-

(( Deus guarde á V. Ex. Paço, em lO de Julho menlo, em duplicado, o segundo secretario do se
de 1826.-José Felíciano Fernandes J>inheiro.-Sr. nado lerá em voz alta os dous autograpbos; e lidos 
José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. »-Foi os entregará ao primeiro, para fazer nelles declara
remettido com as tabellas. a que se refere, á ção desta leitura, encerral-o3, e sqbscrevêl-os. 
commissão de commercio. cc Ar. 6. Os dous autogràphos serão assignados 

« Illm. e Exm. Sr. -Em resposta ao officio de pelo presidente, e por todos ~s senadores e deputa
V. Ex. de 7 do corrente, em que particiJ>a, que pre- dos presentes, semprecedencras. 
cisa a ca~.ara dos. deputados, para resolver sobre o Art. 7. Um dos autographos será recolhido, e 
requerimento de Ignacio Pereira Duarte Carneiro, guardado no archivo publico, e o outro, por uma 
copia da portaria de 13 de Março de 1822, e da im- deputa cão extraordinaria de ambas as camaras será 
perial resolução de 7 de Outubro de 1823, de que levado; e apresentado ao imperador no dia, e hora, 
se faz menção no officio do presidente da província que elle designar para fazer a aceitação em nome do 
do Espírito Santo de 12 de Novembro de 1825, re- principe imperial. . _ 
metto a V. Ex. as ditas copias, restituindo o officio « Art. 8. No dia designado para a depl.ltaçao., 
do mencionado presidente, e notando que no re- ' outra vez se reunirá a assembléa geral no paço do 
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senadci; e reunida se conservará desde a ida até á 
volta da mesma deputação. 

« Art. 9. Os dias da reunião das duas camaras 
para estes actos serão de grande gala na assembléa 
geral. _ · 

n Art. 10. Uma copiaauthentica do"'instrumento 
de que tratão os arts. 3°, 4°, 5o e 6° será impressa, 
c publicada por decreto do imperador, remetten
do-se para as províncias exemplares em numero 
sufficiente. 

« Formula do Instrumento 
« Saibão quantos este instrumento virem, que 

no anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de mil oitocentos e vinte seis, quinto da 
ndependencia do imperio do Brazil, aos- do mez 
de- pelas -horas da manhã, nesta muito leal, e 
her(}ica cidade do Rio de Janeiro, no paço do se
nado, onde se reunirão as duas camaras, de que se 
compõe a assembléa geral legislativa do mesmo 
imperio, estando presentes -senadores, e deputa
dos, sob a presidencia de F. para se fazer o reco
nhecimento do príncipe imperial, na conformidade 
da constituição titulo quarto, capitulo primeiro, 
artigo quinze, paragrapho terceiro, se procedeu ao 
acto solemne do dito reconhecimento; e o Sr. D. Pe
dro de Alcantara, Joã~, Carlos, Leopoldo, Salvador, 
Bibiano, Francisco, xavier, de Paula, Leocadio, 
Miguel, Gabriel, Raphael, Gonzaga: príncipe impe
rial, filho legitimo, e primeiro varão existente do 
senhor D. Pedro primeiro imperador constitucional 
e defensor perpetuo do Brazil, e da senhora D. lUa
ria Leopoldina Josepha Carolina imperatriz sua mu
lher, archiduqueza d' Austria, nascido aos dous do 
mez de Dezembro de mil oitocentos e vinte e cinco, 
e baptisado aos nove do dito mez, e a~n?, na impe
rial capella desta côrte pelo excellentlSSlmo e reve
rendíssimo D. José Caetano da Silva Coutinho, 
bispo diocesàno, capellão mór de Sua l\lagestade 
Imperial, pela assembléa geral legislativa foi reco
nhecido por successor de seu augusto pai no throno, 
e corôa do imperio. do Brazil,. se~~ndo_ a orde~ da 
successão estabelemda na conshtmcao, titulo qumto, 
capitulo quarto, artigo cento e dezesete, com tadC?s 
os direitos e prerogativas, que pela mesma consti
tuição competem ao príncipe imperial, successor 
do throno. 

« E para perpetua memoria se lavrou este auto, 
em duplicado, na conformidade da lei, e para os fins 
nella declarados, o qual foi lido por F. 2° secretario 
do senado, em voz intelligivel perante a assembléa 
geral legislativa, . cujos membros abaixo vão assi
gnados; e eu F. primeiro secretario do senado es
crevi, e subscrevo. 

« Paco do senado, em 11 de Julho de 1826.
Visconde de Santo Ama·ro, presidente. João Anto
nio Rodrigues de Carvalho, 1° secreta:t:io. Francisco 
Carneiro de Campos, como 2° secretano. » 

Foi este projecto remettido ás commissões de 
constituição, e do regimento in terno. 

Declarando então o Sr. presidente, que se devia 
entrar na segunda parte da ordem do dia, o inter
rompeu por estes termos. 

O SR. CosTA AGUIAR:- Duas palavras, Sr. pre
sidente. Está aqui um projecto do Sr. deputado 
Feijó para regimento dgs presidentes das provín
cias, e das ~maras municipaes.-

E' ·muito extenso, «;! levar-nos-ha muito tempo a 
sua leitura, aliás de mera formalidade, porque a 

camara não póde fazer idéa de um projecto, como 
este, ouvindo-o lêr uma só ·· vez. Será melhor, dis
pensando-se esta solemnidade, remettel-o jã á com
missão de leis regulamentares, para o examinar, e 
dar sobre elle o seu parecer. (Apoiado). 

· ~sim se ,decidio, e o projectoié o que segue tran 
scnpto. - . 

« A assembléa geral legislativa decreta : 

cc TITULO I 

cc Da Administracção .e Economia das Províncias. 
« Art. 1. Haverá na capital de cada província 

um presidente, um commandante de armas, uma 
thesouraria, um conselho geral, uma camara, e 
tantos juizes de paz, quantos mil parochianos hou
verem; além dos juizes, e tribunaes, que a lei. desi
gnar. 

cc Art. 2. Nas villas haverá um commandante 
delegado do presidente da província, uma camara, . 
um juiz de paz na villa; e no termo um á cada 500 
a 1,000 parochianos. • 

" Art. 3. Nas freguezias, e capellas curadas, ha
verá uma junta municipal, e juizes de paz na pro
porção do artigo antecedente. 

« TITULO li 

cc Regimento do Presidente de Província. 
cc Art. I. O presidente é a primeira autoridade 

da província. Terá o tra lamento de Excellencia, e 
as demais honras concedidas aos ministros de es
tado; porémosómente dentro da vrovincia. 

« Art. 2. O presidente tem mspecção sobre to
das as autoridades da província, tanto civis e milita
res, como ecclesiasticas, não para intrometter-se 
nas suas juridiccões, mas para fazel-as executar 
conforme a lei. • 

<< Art. 3. O presidente além de vigiar constan
temente na observancia das leis, fazendo para esse 
effeito as advertencias necessarias, exigindo dos 
funccionarios publicas a participação. do resultado 
de suas ordens, mandará fazer effecttva a respon
sabilidade dos mesmos na fórma determinada pela 
lei. 

« .Art. 4. Annualmente dará parte ao governo, e 
á assembléa geral das infracções da ·constituição, 
que ti verão lugar na província: das providencias 
dadas a esse respeito : do resultado dellas: bem 
como dos i'lconvenientes encontrados na execução 
de algumas \eis. . 

cc Art. 5. Annualmente remetterá ao governo, e 
á assembléa geral a conta da receita e despeza da 
província, depois de fiscalisada por elle bem como 
um mappa ctrcumstanciado das forças da 1 • e 2& 
linha da mesma, ajuntando á cada um destes obje
ctos as notas, e reflexões que julgar convenientes. 

<< Art. 6. Remetterá ao governo as queixas do
cumentadas sobre erros de officio, e abusos de 
poderes contra os ministros da relação, co.m. infor
mação dos meios empregados para os cohtblr. , . 

« Art. 7. Quando ãlgum dos membros da relação 
violar a constituição, dete~m~na~á! que a mes~a 
relacão proceda a mformaçao JUdtctal, e '(lronuncta; 
para· que, sendo esta procedente, sejão os culpados 
remettidos perante o tribunal respectivo. 

« -.Art. 8. Ao presidente compete fazer o recruta-
mento de 1 a e 2• linha. ·. · 

<< Art. 9. Determinar á tbesouraria os pagamen
tos, que ella deve fazer em consequencia da lei, de 
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que ' fará expressa menção na portaria passada para 
esse fim. -

« Art. 10. Reconhecer a ,aulhenticidade dos tí
tulos dos funccioaarios publicos nomeados pelo im- 
perador. 

« Art. lL Nomear · todos os empregados, cuja 
nomeação não esteja por lei designada á outrem; 
e interinamente prover os empregos, que vagarem, 
de immediat.a nomeação do imperador, dando-lhe 
logo parte. 

« Art. 12. Formar cada 5 annos a estatística da 
província. 

« Art. 13. O presidente receberá o ordenado, 
que actualmente recebe. 

« Arb 14. Todas as Ô~dens do presidente serão 
expedidas por meio de portarias, ou despachos 
proferidos nos requerimentos das partes. 

« Art. 15. O presidente para exercer o seu em
prego avisará á camara à.a Cf!Pital. e em dia _por elle 
destinado, se apresentara a mesma com o tu.ulo da 
sua nomeacão: prestará juramento de bem, e fiel
mente desempenhar as obrigações do seu cargo; e 
assignará com a camara o termo de posse. 

« Art. 16. No impedimento do presidente, ser
virá o vice-presidente, o !Jilal ~er~ nomeado pelo 
mesmo presidente, sobre hsta tnphce proposta pelo 
conselho geral, ot\ pela camara da capital na falta 
deste. Este deve primeiro prestar juramento na fór
ma do artigo antecedente. 

<< Art. 17. Para o expediente haverá um secre
tario nomeado pelo imperador, e mais officiaes 
necessarios nomeados pelo presidente. O seu 
numero porém, e ordenado será marcado por lei, 
precedendo informação do mesmo presidente, e do 
conselho geral, continuando entretanto a observar-se 
o que até agora se pratica. 

<< ·TITULO 111 

Para o regimento do commandante de armas se 
discutirá o do Sr. lllattos. 

<< TITULO IV 

« Do regimento da thesou·raria. 

Esta constará dos mesmos membros que até 
agora; servindo de presidente o mais graduado 
d'entre estes. 

«. TITULO · V 

11 Do_~ regimento dos conselhos, geraes _ 

« Art. 6. · Receberáõ durante as sess'ões um 
modíco subsidio marcado pelo governo com attenção· 
ás . difl'eremes províncias, até que por lei se fixe 
esta . mataria. Este subsidio não receberá o que 
pot· qualquer titulo receber soldo, ou ordenado .da 
fazenda publica, nem .o conselheiro que não pedir. 

« Art. 7 . . o_ conselho chamará o supplente mais 
proximo, na falta do proprietario, até que este 
compareça. 

<e TITULO VI 

« . Do . regimento das camaras 

CAPITULO.I 

<< ··Art. 1. A camara da · capital do imperio 
constará de ·11 vlreadores. As camaras de povoações ' 
de mais do 3,000 habitantes, constarão de 9. Nas 
povoações de menos de 3,000 constarão-de 5. 

,, 2. Farão sessões ordinarias annualmente nas. 
duas primeiras semanas de -Janeiro, Abril, Julho, e : 
Outubro, que duraráõ o tempo necessario, nas quaes 
se terá por objecto o seguinte~ · 

t< Art. 3. Deliberar sobre os meios de promover 
a tranquillidade, saude, commodidade geral dos· 
habitantes. Sobre o aceio, segurança, elegancia, e 
regularidade externa dos edífiCios, e ruas da 
povoação. 

cc Art. 4, Fazer applicação de suas rendas, e 
propor ao conselho geral os meios de augmental-as, 
sendo necessario. 

« Art. 5. Formar sobre os objectos mencionados 
nos 2 · artigos antecedentes, suas posturas policiaes 
as quaes com tudo ~ómente serão dadas ã execução, 
depois de approvadas pelo conselho geral, excepto . 
nos casos urgentíssimos, em IN e se · não admitta 
demora. 

<c . Art. 6; Propor ao eunselho geral as medidas 
que julgar convenientes para fomentar; e proteger · 
a ,· agricultura; commercio, industria, artes ·· e 
educação Il_ublica. 

<< Art. 7 ., Dar conta annualmente ao conselho . 
geral 'da sua receita~ e despeza. 

« Art. ' 8. Dar parte annualmente, e ainda antes, 
se convier, ao presidente de província, e conselho 
geral das infracções de constituição, 

« Art. 1. O conselho geral para • bom ;: desem
penho de suas · attribuições, obterá do presidente da 
província os esclarecimentos necessarios sobre os 
objectos ·de suas deliberações~ 

« Art. 2. Fará responder os funccionarios 
publicos· de 'qualquer natureza, e , graduação, que 
sejão. sobre• as queixas contra ·os mesmos afim de 
dirigir a esse resp!3ito representações na fórma do 
n~· 4° do·art. 82'da,constituição. 

« Art. 9. Vigiar sobre os estabelecimentos 
de caridade · já existentes : propor a creação de,: 
novos, promovendo subscripções voluntarias para: 
esse fim, as quaes sómente duraráõ um anno, 
podendo , ser renovadas annualmente; indicando os 
estatutos, que-lhe parecerem apropriados para esse 
fim; 

((-Art. 10 ~ Receber queixas. contra , qualquer 
funccionario publico, motivadas, e se possível fôr, . 
provadas por. documentos, ouvir sobre ellas os 
mesmos funccionarios, e achando-as verdadeiras, 
remettel-as ao presidente da província, e conselho 
geral com a resposta tios accusados, se as -hOU1'erem 

cc : Ar~. 3; RAverá a!;: posturas• das camaras para· 
approval-as·; ·ou ·-rejeital-as, se: forem contra lei 
exp1·essa,- ou ·contra •os interesses do mu{!icipio. 

(( ·Art. 4 .. Fiscalisarã·: a receita~ e déspeza das 
camaras - para : determinar · o ' ·que convier 'a- esse 
respeito. 

u Art. 5.- Os' conselheiros . são inviolaveis pelas 
opiniões; que : proferirem :no :.exercício ·das suas 
ftincçõcs ; nem serão prez.os,· senão nos casos; ~· 
pelo modo marcadô nos: artsi' 27~ e'28 da consti
túiçã(L 

dado em tempo: · 
<< Art. 1L.Participar ao :conselho geral os máos 

tratamentos, e actos de crueldade para com os 
escravos, indicando os meios de prevenil-os. 

« Art. 12. Em cada reunião nomeará tresjuizes 
de paz, para que visitem aspi·isões,_e -lhe. informem . 
~o seu estado, , fazendo que ellàs se conservem 
segundo deter~ina a constituição. 

« ·Art. 13. As camaras compete repartir' o termo 
em· districtos : nomear almotacés; os'·seus offiCiaes; 
e dar título aos j11izes de ·-paz, e offi.ciaes destes; 
fazendo publicar por ·editaes ">s'nomes;- e empregos 
destes!ftinccionarios; · 
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u Art. 14. Reconhecer os títulos de todos os 

empregados, que não tiverem superiores no lugar, a 
quém compita esse reconhecimento, fazendo-os 
registrar, tomar-lhes juramentos e por editaes 
publicar sua posse. 

« Art. 15. Assistir ãs festas nacionaes com 
estandarte ; que será conduzido pelo almotacé. 

<< Art. 16. A camara da capital communicarã ás 
camaras das províncias a posse de presidente, ou 
vice-presidente da mesma, para que se faça publica 
por editaes com toda ella. 

<< Art. 17. A camara da província, onde estiver 
a capital do imperio, dirigirá á assembléa geral, e 
ao imperador o que as outras devem dirigir ao 
conselho geral, e presidente. 

cc Art. 18. As camaras poderáõ fazer sessões 
extraordinarias, quando o interesse publico o exigir, 
ou o presidente da província determinar. 

« Art. 19. Suas ordens, e posturas serão decla
radas por edital assignado pelo presidente da 
mesma camara e seu official. 

« Art. 20. A camara terá um official, que lhe 
servirá de secretario, e guarda do seu archivo, o 
qual passará as certidões, que se lhe pedirem, 
independente do despacho, um porteiro, e ajudante 
deste, se fôr necessario, encarregados da casa, 
remessa de ordens, avisos etc., todos com ordenado 
pago pelas rendas da mesma camara. 

c< Art. 21 A alcada das camaras será de um dia 
a um mez de prisão, e de até 30SOOO para suas 
despezas. 

<< CAPITULO 11 

<< Art. 1. A camara não executará por si mesma 
as suas ordens, mas para esse fim nomeará dous 
almotacés, servindo um no impedimento do outro, 
os quaes duraráõ igual tempo ao das camaras, se 
antes disso ella não julgar o contrario conveniente. 

<< Art. 2. Os almotacés não têm autoridade 
judicial : e prestaráõ juramento, de bem servir, 
antes de entrarem no exercício de seus empregos 
e serão moradores da villa, ou suas immediações, 
quanto fôr possível. Suas obrigações são. 

« I. Executar as ordens da camara. 
« li. Vigiar na observancia de suas posturas. 
« III. Arrecadar · suas rendas, e despendel-as 

segundo as ordens da mesma 
<c IV. Dar-lhe parte de tudo quanto julgar con

veniente para que se tome em consideração. 
<< V. Annualmente dar-lhe conta da receita, e 

despeza. 
« Art. 3.0 O almotacé no expediente de suas 

ordens, se servirá do mesmo official, porteiro, e 
ajudante · da. camara, mas durante as suas sessões, 
nomeará um individuo, que execute suas ordens, as 
quaes então serão todas dadas por escripto. 

« CAPITULO Jll 

« Da.'{ eleições 

« Art. 1. A camarã. no primeiro domingo de 
Dezembro publicará por edital a nova eleicão de 
Vereadores, que deverá fazer-se na 3• dominga do 
mesmo mez; declarando as qualidades precisas dos 
votante.c::, e elegíveis, bem como a hora, e lugar, da 
eleicão. 

ticada nas eleições de eleitores para deputados. 
Finda esta, o presidente assim a declarará, aos 
circumstantes, e nenhuma outra solemnidade se 
praticará. 

c< Art. 3. As eleições se farão cada 4 annos, que 
tanto tempo duraráõ as camaras. 

cc Art. 4. Não podem ser Vereadores os militares 
de Ia. linha, o presidente da província, o cornman
dante, o Almotacé, e os juizes de qualquer natureza 
que sejão. 

<< Art. 5. Podem ser reeleito, mais poderáõ 
escusar-se, se a reeleicão fôr immediata. 

cc Art. 6. No dia 25 de Dezembro, reunidos os 
novos Vereadores, na casa da camara, tendo sido 
antecipadamllnte avisados pelo presidente da mesma, 
publicamente prestaráõ juramento de bem cumprir 
os deveres de seus cargos, de que se fará termo, 
assignado por ambas as camaras. O presidente logo 
depois lerá um relatorio, de todas as ordens, e 
providencias dadas, e informará do estado actual 
dos negocias respectivos, afim de que a nova 
camara fique de tudo inteirada. Desde este momento 
entra ella em exercício. 

<< CAPITULO IV 

« Do 1·egimento interno das camaras do presidente 

« Art. 1. O vereador de mais votos, e na sua 
falta, o immediato servirá de presidente : á este 
compete: 

cc Lo Convocar a cap~ara nos casos extraordi
narios. 

c< 2. o Abrir a sessão : declarar a ma teria da 
discussão, manter a ordem nella, dando a palavra 
ao primeiro que a pedir, fazendo observar decencia, 
e civilidade entre os vereadores, e espectadores. 

<< 3. o Mandar calar-se ao Vereador, que se não 
quizer voltar á ordem, e não obedecendo, fazel-o 
sahir da sala, ou levantar a sessão, quando a nada 
se queira sujeitar. Neste caso a camara na sessão 
seguinte deliberará, se deve o Vereador ser, ou não 
admittido : e resolvido, que não, será chamado em 
seu lugar o immediato :ficando salvo o recurso ao 
conselho geral. 

<c 4.° Chamar o vereador immediato na falta do 
proprietario, e multai-o em 640 réis por cada falta 
sem causa expressa. -

<< CAPITULO V 

u Das sessões 

« Art. 1. Não poderá abrir-se a sessão, sem que 
estejão presentes . todos vereadores, podendo sup
prir-se a falta, dos proprietarios pelos immediatos 
em votos, que se poderem obter. 

« Art. 2. ·No primeiro de Janeiro se reuniráõ os 
vereadores, a hora, anteriormente marcada, na casa 
da camara, ou outro lugar commodo, e ahi publica'
mente, havendo assentos para os espectadores, o 
presidente se -assentará na cadeira, que· deve estar 
por bai.-,:o do retrato de S. l\1. Imperial no topo da 
sala, tendo aos · lados os· vereadores assentados 
indistinctamente, mas de sorte, que commodamente 
lhe possão dirigir a palavra, dará principio á sessão, 
por estas palavras-abre-se a sessão. _ 

. «·Art. 2. No dia assignalado, o presidente da 
camara tendo a seu lado dous Vereadores, para 
servirem de escrulinadores, e o official da camara 
como secretario, procederá á eleição na fórma pra-

« Art. 3. As sessões duraráõ quatro horas, se 
tanto fôr necessario para a discussão, e propostas 
das ma terias, _que nellas devem ter lugar. 

« Art. 4. ·Termina-se a sessão por estas palavras 
do presidente-Fecha-se a sessão.-



Câmara dos Deputados- Impresso em 02/01/2015 16:54- Página 22 de 25 

130' SESSÃO E~l 11 DE JULHO DE 1826 
« CAPITULO VJ 

<<Das propostas . 

<< Art. 1. Qualquer vereador e o mesmo presi
dente pó de propô r o que lhe parecer conveniente 
ao desempenho de suas attribuições, sendo por 
escripto e assignado com data. 

<< Art. 2. Lida a proposta pelo presidente, será 
esta posta sobre a mesa por dous dias, para ser 
vista . e lida por qualquer vereador. Ao 3~ dia offe
receráõ emendas e alterações os que quiZerem, e 
o presidente nomeará dous vereadores nas camaras 
de 5 membros e3 nas de 9, para que em commissão 
reduzão a proposta com as emendas na melhor or
dem possível. Assim redigida a proposta será no 
dia immediato lida duas vezes; e offerecida á dis
cussão. 

<< CAPITULO VII 

« Da discussão 

« Art. 1. Quando o presidente quizer fallar, dei
xará a cadeira, que será momentaneamente sub
stituída pelo vereador de mais votos. 

<1 Art. 2. Não havendo mais quem queira fallar 
sobre a materia o presidente a porá á votação, 
dando elle mesmo o seu voto por ultimo; e o que 
a maioria decidir se tomará como resolução; a qual 
será escripta pelo official que estará junto á mesa. 

<< Art. 3. Finda a sessão o official lavrará a acta 
declarando nella os objecto~ expostos á discussão ; 
as propostas e emendas ápresentadas e por quem, 
a final resolução e os nomes dos que votarão pró e 
contra. 

<c Art. 4. Se na discussão algum vereador faltar 
á ordem e civilidade, e o presidente o não chamar á 
ella, qualquer dos vereadores poderã requerer ao 
presidente para que o faça. E havendo duv~d~ ~obre 
a resolução do presidente a camara dec1d1ra por 
votos. 

cc Art. 5. Todas as camaras annualmente· re
metteráõ á capital um extracto de todas as resolu
ções tomadas, declarando os nomos de quem as 
representou e o dos que votarão pró e contra, para 
serem impressos nos diarios do governo ou por 
qualquer outra maneira. 

<< Art. 6. As camaras serão assignantes dos dia
rios que terihão as sessões do conselho geral e ca
mara. 

<C TITULO VII 

« Das juntas municipa.es 

« Art. 1. As juntas municipaes serão eleitas 
pela mesma fórma que as camaras e com iguaes 
attribuições; porém suas resoluções não terão effeito 
algum senão depois de approvadas pela camara 
respectiva, a qual as enviará ao conselho geral nos 
objectos de competencia deste. 

« Art. 2. Não assistirãõ ás festas nacionaes nem 
usaráõ de estandarte, 

<< Art. 3. As juntas nomearáõ o seu almotacé, 
official, etc., da mesma fórma que as camaras e com 
iguaes at.tribnições. 

<C TITULO VIII 

<< Dos juizes de paz 

« Art. 1. Os juizes de paz serão dous para cada 
lugar e districto, servindo o 2<' ·no impedimento 

do Lo Serão moradores dos districtos ou suas im
mediações, · quanto fôr ·possível: sua eleição será 
feita ·ao mesmo tempo e pela mesma · f6rma que 
os vereadores ; e terão igual duração á destes, 

<< Art. 2. Não podem ser juizes de paz os que 
nào podem ser vereadores, nem estes ; · ninguem 
se póde escusar, salvo na immediata reeleição. · 
. « Art. 3. A camara no ,edital para eleição de
clarará o numero de juizes que devem ser eleitos 
e os nomes dos elegíveis em cada districto e suas 
immediações : ficando salvo aos excluidos o recurso 
ao conselho geral. 

« Art. 4. A autoridade dos juizes de paz é pre
venta, ficando porém responsave1s, quando_ por ma
nifesto dolo se intrometterem em districto alheio ; 
ficando sempre validos os seus.actos, 

<< Art. 5. Pertence aos juizes de paz procurar 
por meio de exhortações reconciliar as partes, que 
pretendem demandar : propor-lhes a decisão ~de 
suas controversias, por meio de arbitras, livre
mente nomeados por ellas; assistir ás vistorias, 
quando estas t.enhão lngar, afim de terminarem-se 
amigavelmente as ditas controversias: reduzir tud :o 
a termo assignado pelas partes e duas testemunhas 
e arbitros havendo ; e julgal-o por sentença. 

« Art. 6. Fazer prender em flagrante delicto os 
delinquentes remettendo-os immediatamente ao 
juiz do crime, com a relacão circumstanciada do 
delicto, hora, lugar em que Õ mesmo se perpetrou 
e testemunhas que o presenciarão. 

<< Art- 7. Pas~ar mandado para serem presos os 
criminosos por . sentença que se acharem no dis
tricto, e . para proseguir ainda fóra do districto os 
delinquentes que tiverem fugido em consequencia 
de delicto recentemente perpetrado ; dirigindo im
mediatamente o officio ao juiz do termo vizinho para 
onde conste se ter refugiado o réo, afimde ser preso 
e remettido ao juiz do crime respectivo 

<< Art. 8. Formar auto de corpo de delicto em 
caso de morte, ferida, contusão, açoites ou pan
cada : inquerir testemunhas que presenciarão ou 
souberão o facto; não excedendo .a 7, excepto as 
referidas; remettendo os autos fechados ao juiz. do 
crime, immediatamente depois da inquirição feita. 

cc. Art~ 9. Acautelar as dJssenções e brigas. 
Obrigar a passar termo de bem viver os que per
turbão o socego publico seja por desordens, seja por 
escandalos de perversidade, com a condemnacão de 
8 dias a um mez de prisão ou de ss a aos ãppli-
cados ãs despezas da camara. . . · . 

· · << Art. 10. Fazer prender ó beba,do emquanto 
durar a bebedice, e sendo habituado ao- vicio, fazel-o 
passar termo na fórma do artigo antecedente coiD a 
comminação de ser conduzido da cadêa aos trabalhos 
publicas por dous mezes; e isto na villa ou na ca
pital onde houverem taes serviços. 

« Art. 11. Fazer o vadio passar termo de dentro 
em um mez mostrar-se honestamente occupado, 
debaixo da pena do artigo antecedente. 

« Art. 12. Em todos os casos, em que póde ter 
,lugar o termo precederá summario de duas a tres 
testemunhas, e na presença da parte, · pelo qual 
se verifique a necess1dade da correição. E para im
posição da pena se procederá a outro summario com 
audiencia da parte, pelo qual se prove a reinciden
cia. A parte, findos os depoimentos das testemu
nhas em ambos os casos, lhes poderá fazer perguntas 
que serão escriptas com as respostas e assignadas 
por ambos. 
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« Art. 13. Julgado procedente o ultimo summa- «TITULO IX 

rio, o juiz por sua sentença man.dará executai-a D da · 
pela im posicão da pena ; rcmettendo . ao· mesmo « os comman ntes das vil las ou supresidente 
tempo ambÓs os summarios ao juiz do crime : o a: Art. l. O commandante será eleito pela ca-
qual ex-o[ficio revogará a sentença, se esta fôr ma- mara em lista tripla; cahindo a eleição em pessoa 
nifestamente injusta. E nesse caso mandará ao juiz mor~dora na villa, ou suas immediações quanto fôr 

-de paz responder sobre a referida injus:tiça, con- poss1vel. Qualquer empregado . póde ser eleito; 
demnando-o nas custas, perdas e damnos causados, mas deixará de servir o emprego, emquanto fôr 
e injuria feita; o que 'verbalmente se liquidará em commandante. 
presenca do dito juiz em dia, por elle destinado em ~~ Art. 2. Dos 3 propostoE, o presidente da pro
que se" devem achar o jniz de paz, a parte e teste- v!ncia escolherá um, cujo titulo será a portaria:da 
munhas e documentos precisos }>ara a dita liqui- sua nomeação; e servirá em quanto convier. 
dacão. « Art. 3. O commandante é delegado do presi-

;< Os referidos summarios serão reenviados ao juiz dente da p·rovincia. 
de paz; ficando ao juiz salvo 0 recurso de appella- « Art. 4. Inspeccionará sobre todas as autori-
ção para a relação, com effeiL<! suspensivo emquan~o. dades da villa e seu termo. 
á condemnação sómente; podendo em tal caso pedir « Art. 5. Receberá queixas sobre todos os func
a. responsabilidade do juiz que revogou a sentença. cionarios publicos da villa e termo, os fará responder 

sobre ellas, e achando-as verdadeiras, lhes recom
« Art. 14. Nas seguintes reincidenr.ias 0 juiz de mendará a observancia da lei; e havendo crime de 

paz imporá dobrada pena, precedendo sempre as responsabilidade, ordenará ao juiz do crime que• a 
formalidades do art. 12. faça effectuar. 

<<Art. 15. Vigiar sobre os indivíduos que de novo « Art. 6. Promoverá a execução das leis, fazendo 
se mudarem para o seu districto, afim de que mos- para esse effeito as advertencias necessarias. 
trem o competente passaporte, e na falta delle, não « Art. '1. Dará parte ao presidente da província 
dando fiador idonoo para apresentai-o em tempo annualmente, e quando convier, de todas as infrac
sufficiente, que lhe marcará, fazêl-o remetter ao ções de leis e ommissões dos empregados, e dos 
commandante da villa para ser alli conservado em metos empregados para fazêl-os entrar em seus de
custodia, até que pelo mesmo commandante ex- veres. 
of/icio seja com brevidade averiguado estar isento · cc Art. 8. O commandante terá um official no
de crime, o qual achando-o culpado, o entregará logo . meado por elle, encarregado da execução de suas 
ao juiz do crime, com os documentos que provão os ordens. Se o exercício deste official fôr tal que o 
delictos·; e achando-o innocentelhe dará passaporte. embarace com notavel prejuízo em suas occupações 

« Art. 16. Os passaportes serão dados gratuita- ordinarias, a camara lhe assignará ordenado pago 
mente. . Os juizes de paz. darão aos .que quizerem pelas suas rendas. 
mudar-se de districto. Os commandantes darão aos 
que quizerem mudar-se para· fóra do termo, á vista 
do passaporte do juiz de paz respectivo; e o presi
dente da província dará aos que della se quizerem 
mudar á vista do passaporte do commandante res
pectivo. 

c< Art. 17. O passaporte não é necessario a quem 
viaja, massómente a quem se pretende demorar em 
alguma parte. 

« Art. 18. O passaporte será concebido nestes 
termos : - F. de tal, idade, morador de tal-; de 
estatura-, olhos-, cabellos-, falta de dentes-, 
e algum outro . signal característico - póde estar 
onde lhe convier-, lugar-, data-, assignatura
e sello nacional nos que forem passados pelos com
mandantes e presidentes da província. 

« Art. 19. Os juizes de paz serão delegados dos 
almotacés nos objectos da repartição deste, relati
vamente aos seus districtos sómente. 

« Art. 20. Os juizes de paz terão um official no
meado por elles, o qual receberá. dacamara o titulo 
com_Petente. Este será encarregado do officio de 
escnvão e da execucão das ordens. do juiz de paz. 
Receberá os emolumentos e custas determinadas 
pela lei. Será obrigado a conservar todos os papeis 
tendentes ao seu officio, qne entregará por inven
tario ao seu successor. Terá um livro rubricado gra
tuitamente pelo juiz do crime, no qual escreverá o 
nome dos culpados por sentença. e dos que fugirão 
depois do crime CO[Ilmettido, para P!'en~êl-os quando 
appareção sem documento que os JUStifique. 

« Art. 21. O official estando impedido, será sup~ 
prido interinamente por outro nomeado pelo juiz de 
de paz. 

«TITULO X 

<< Do modo · d~ proceder no caso de desobediencia 

« Art. 1. A pena imposta pela desobediencia 
ao legitimo superior nos objectos de sua repartição 
será a de. 3 dias a um mez de prisão, ou a de as a 
aosooo applicados ás despczas da camara respectiva. 
Na reincidencia se dobrará a pena. 

cc Art. 2. Quando o subdito recuse. obedecer á 
ordem do superior, ou lhe faltar ao respeito: se fôr 
seu official, o poderá prender até 24 horas, sem for
mação de culpa; se não fôr o official deste, em pre
sP.nca de duas testemunhas, lhe intimará de novo 
á ordem; e dizendo que não obedece, será ·no ino
mento preso pelo dito official e conduzido com as 
testemunhas perante o juiz do crime, que deve im-
pôr-lhe a pena, segundo a lei. · 

cc. Art .. 3. . Se o sobredito não disser que desobe
dece, mas com effeito não obedecer, o superior en
viará ao juiz competento a certidão do seu official, 
que comprove a intimação e os nomes das teste
munhas que a presenciarão, ou qualquer outro 'do
cumento que prove a desobedien~ia, para que este 
lhe imponha a pena, segundo a Ie1. 

« Art. 4. Quando o desobediente fuja ou resista 
por officio da autoridade que tal ordem deu, serão 
enviadas as testemunhas e o official da diligencia, 
perante ojuiz competente, para proceder-se contra 
o culpado, na fórma da lei. 

« Art. 5. O juiz na sentença, pela qual impozer 
a· pena, igualmente condemnará o réo no paga
mento das perdas e prejuízos do official e testemu
'nbas ,liquidadas nessa mesma occasião. 

·« :~a~o da camara dos deputados, ,em 11 de Julho 
de 1826.-Feijó. » 
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Entrou-se effectivamente na segunda parte da I u EMENDA 

ordem do dia, que era i1 1 a discussão do projecto de • . . . 
lei das commissões de LlZenda e guerra, para soe- 11 Ao ~rt. Lo Te~do VIVIdo em c::ompanhta de 
correr ás viuvas e filhas orphãs dos offi.ciaes mili- seus maridos e depois de su'!- morte VIverem hones7 tares. E havendo o Sr. secretario Costa Aguiar tam_ente. - Jlarcos Antomo de Souza. >> -Foi 
feito a leitura na fórma do t·egimento, rompeu logo apmada. 
a discussão com o discurso seguinte Levantou-se então o Sr. Cavalcanti de Albuquer-

O SR. MARCOS ANTONIO :-Este projecto, senho- que! e depois d~ um breve discur~o, que não foi 
res, é muito conforme aos princípios da humani- ouvtdo pelo tachigrapho, leu e enviou ã mesa esta 
dade e até da justiça, po~qu~ trata de soccorr~r cc EAIENDA 
pessoas que se achão em mtsena, pes~oas que forao 
consortes daquelles defensores _da patna e do throno, « Indico, como emenda, que no art. 1 o se sup
pessoas qu~ tambeJ!l concorr~rao para que elle;; pres- I primão as palavras -emquanto se conservarem 
tassem mu1~0 ~ervtço e!n _vida e que P~r tsso se viuvas as primeiras e solteiras as segundas.-0 de
achão constltmdas em dtretto de serem alimentadas putado Cavalcanti >> 

pela nação depois da morte de seus mar~do~. para O S~. SouzA Fa~NÇA :-A ordem é tratar-se, se 
ficarem salvas da fome, da n~dez e_ da mtserta. . u projecto é ou não é conveniente. A questão acaba 

Porém ap~zar_ desta~ constderaçoes, eu deseJaria com o voto da camara sobre as bases deste proje
que neste pruneuo nrt1go se accrescentasse a con- cto. Podem-se offerecer emendas mas não se ad
dição de viverem honestamen~e . Com ~sta clausula mitte discussão sobre ellas. As q~e forem apoiadas 
sustento, qu~ deve ser concedtdo o meiO soldo dos ficaráõ reservadas para entrarem com os artigos 
finados mandos. respectivos na segunda discussão. 

O SR. Ctl:SUA 1\IA TTOS :-Na occasião em que se O SR. Lr~o Counsuo :-0 que tenho a di1.er por 
apresentou este projecto, eu ouvi a toda esta camara agora a respeito dt>ste projecto é, que a commissão 
dizer com applauso que éra justíssimo. Entretanto, que o apresentou, não attendeu ás circumstancias 
apezar de eu o haver examinado e assignado como em que se acha uma grande parte do exercito; por
membro da commissâo de guerra esqueceu-me, que alguns officiaes de marinha pagão para o mon
Sr. presidente, uma declaração propria para se pôr te-pio, bem como alguns militares de terra; e as 
no art. 1°. (Leu este artigo.) viuvas destes não podem fazer objecto desta lei, 

Sr. presidente, pela leitura deste artigo póde en- pois não ficão desamparadas. Porém, estas viuvas, 
tender-se, que aqui se trata unicamente das viuvas que assim forem soccorridas com o meio soltlo de 
e orphãs dos officiaes nascidos no Brazil, quando é seus maridos, que nada contribuirão para o monte
certo que ha vi uvas e orphãs filhas de militares que pio, devem entrar para elle quando fõr crendo, afim 
vierão de Portugal, os quaes seguirão as nossas de que se conserve a igualdade na distribuição dos 
bandeiras em diversas províncias e fizerão serviços favores e soccorros. Por isso eu apresento esta 
transcendentes á causa do imperio. ·Alguns cobri- emenda. 
rão-se de gloria nas guerras do sul e o governo não Leu e mandou á mesa a seguinte 
concedeu o meio soldo ás suas viuvas e filhas, como 
ultimamente se praticou a beneficio das famílias 
dos officiaes, que forão á Bahia e á Pernambuco. 

Ora, como nós devemos decidir com justiça e 
equidade, e os antigos officiaes não merecem menos 
do que os modernos, desejo que a graça que agora 
se faz, seja generalisada a todas as viuvas e orphãs 
dos offi.ciaes que sempre seguirão a causa do Brazil. 
(Apoiado geralmente.) Eu offereço uma emenda ao 
artigo. 

Leu-se então a seguinte 

11 EMENDA 

« Ao art. 1 o. • • • • e filhas orphãs dos officiaes 
combatentes do exercito do Brazil, que sempre se
guirão a causa do imperio.-0 deputado, Cunha 
M.attos.» 

Foi apoiada; e havendo o Sr. secretario lido tam
bem uma emenda do Sr. Marcos Antoni o analoga 
á opinião, que apparece do seu discurso, disse . 

O SR. LtNo CoUTINHO :-Eu requeiro que se ac
cresr.ente uma:· outra clausula, isto é, que tenbão 
vivido na companhia de seus maridos ••• 

O Sl\-~Aacos AwroNIO (interrompendo) :-Esse 
é o espírito da minha emenda; mas se assim o jul
gão neces'sario, eu farei essa declaração. 

Dito isto, retirou a emenda que havia proposto e 
redigio outra que enviou á mesa e era assim conce
bida: 

C< EMENDA 

« Indico, que se ponha no projecto um artigo 
addicional, que diga, que esta lei é sómente para 
aquellas viuvas e filhas de militares, que não gozão 
do monte-pio.-/. Lino. )) 

Foi lida pelo Sr. 1° secretario e apoiada compe
tentemente, seguindo-se a fallar 

O Sa==' CUNHA MATTOS :- Senhores, alguns offi.
ciaes que servirão em Portugal, têm direito ao 
monte-pio, mas nem eu, nem muitos outros que alli 
combatemos, gosamos daquelle beneficio, pois, só 
aquelles que em Portugal contribuirão para o fundo 
do cofre e ainda aqui continuão a pagar, são os que 
têm direito ao monte-pio, como se estivessem . em 
Portugal. 

O Sa. LtNO CoUTINHO:-Pois bem; sendo assim, 
digo que este projecto não póde passar em um sen
tido tão lato; porque, como acabou de affii:mar o 
honrado membro, ha officiaes no . nosso . exercito, 
que têm monte-pio. Uma lei tão geral como esta

7 
que_ não faz as declaraçõe.s e .e~cepções devidas, é 
destgual e por consequenCia VICiosa. 

·· O Sa. CHAGAs SANTOs :-Eu tamhem tenho mon
t~pio e sou brazileiro; pois o requeri, como julgo, 
que muitos outros o fiZerão. 

O Sa. SouzA FRANÇA :-A duvida que o illustre 
deputado põe ao projecto, é materia de uma emen
da. Elle já apresentou e na segunda discussão li
quidar-se-ha esse ponto. Devo dizer que no . Brazil 
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nunca' houve monte-pio; os militares · que delle go.:.. 
zão requererão entrar para a caixa estabelecida em 
Portugal, e por isso adquirirão esse dir'eito, que 
julgo, o não devem perder pela separação dos dous 
reinos; principalmente sendo aquella caixa formada 
por um contracto em que se impõe certa obrigação 
para firmar o direito. · · · 

O·estabelecimento de um monte-pio é uma so
ciedade particular com um compromisso e póde-se 
COIJ!Parar a qualq_uer confraria, como a do Carmo, 
S. Francisco de Paula, · etc. O governo nada tem 
com ella, pois, não faz mais do que autorisar 
aquella sociedade. O meio ·soldo, que se concede 
pelo monte-pio, não é um favor · ou graça. é a satis
fação do que se deve. 

Portanto esta lei que se vai fazer, nada tem com 
semelhante instituição; trata sómente de soccorrer 
ás viuvas e orphãs 'de militares, que se achão em 
miseria e não áquellas que têm meios de alimen
tar-se, ou porque seus maridos tratárão em tempo 
de entrar para o monte-pio, ou porque recebão pen-
sões, etc. _ 
- Consequentemente a reflexão que faz o honrado 

membro, é objecto de uma emenda e não nos deve 
impedir a que approvemos o projecto nesta pri
meira discussão. 

O SR. LtNo CouTINHO :-Concordando em tudo 
que acaba de proferir o illustre preopinante, só não 
posso assentir á proposição que emittio, de que a 
concessão do monte-pio ás viuvas _dos militares que 
para elle concorrerão, não envolve em si favor ou 
graça; .mas é por estricta obrigação. Eu não sou 
inteiramente desta opinião; porque reconheço que 
neste negocio de monte-pio, tal qual tem sido até 
hoje, o governo perde tudo e o militar · tem tudo a 
ganhar. ··· · · . 

Não duvido, antes estou convencido, que organi
sado de outro modo póde equilibrar a despeza á 
receita: : porém, pela maneira por que até agora 
estava formado este estabelecimento, creio que a 
nação perdia muito. Entretanto não fallarei mais 
por agora. 

Vierão depois disto á mesa e forão lidas pelo Sr, 
s_ecretario Costa Aguiar · estas 

~ : ... « EMENDAS 

as pesso~s que se achão eni total desamparo, e as 
declar.açoes que alguns senhores querem fazer, são 
matenas para se discutir depois. Os meios soldos 
sempre se concederão, sabe Deus como.... (Não 
foi mais ouvido.} ,. - " 
. Dada a hor~, pergun~ou o Sr. presidente, se se 
JUlgava sufficteute a discussão; e respondendo-se 
P,ela a~rma!iva, pr'?poz, . se o projecto devia passar 
a 2a dtscussao e assim se venceu. .. 

Quando o Sr. presidente se propunha a designar 
a o~dem do dia da seguinte sessão, pedio a palavra 
e disse 

_O Sn. 1\IARcr.s ANT~NIO :- Se V. Ex. me per
mltte fazer um requenmento, eu peco que se digne 
propôr, se fôr possível, para a ordê~ do dia, em 
pri~eiro lugar o proj~cto para o cursl\juridico. Se 
ass1m parecer convemente .•• 

O Sa. VASCONCELLOS :-Eu peco para a ultima 
hora a leitura de pareceres. • 

O SR. CosTA AGUIAR:- Eu tan1bem peco a lei
tura de, pareceres, porque eu tenho nesta pasta 
mais de dez ou doze; e vai-se demorando a sua de
cisão. 

Havendo então o Sr. presidente respondido ao 
Sr._:Marc~s A_ntonio, dizendo-lhe que ~ sua proposta 
sena saLlsfelta logo que fosse possivel, designou 
para a ordem do dia seguinte: 1 o continuacão da 
discussão do regimento para os conselhos gerâes de 
província: 2°, discussão de pareceres adiados e lei
tura de novos, bem como de projectos e indica
ções. 

Lev;mtou-se a sessão ás 3 horas da tarde.-José 
Ricardo da Costa Aguiar de Andrada.-F·ranciscOc 
Gomes de Campos, o redigio. · 

RESOLUÇÕES DA CAMARA , 

11 Ao art.-3.0 _ Adiante da pal~vra· -passada-ac
crescente-se -gratuitamente e com independeri.cia 
de despacho.-0 deputado, Cunha Mattos.» 

_Illm. e Exm. Sr.-Accuso a recepção do officio de 
V. Ex. de 8 do corrente mez, acompanhando o 
plano e papeis mencionados no que V. Ex. me havia 
dirigido no dia antecedente: e participo em resposta. 
a v_. Ex. que tendo-os levado ao conhecimento da 
camara dos deputados, foi resolvido que se lhes désse 
a C!lnveniente direcção,' afim de terem o valor que 
merecerem. 

Deus ·. guarde a V. Ex. Palacio · da camara dos 
deputados, em 11 de Julho de .1826.-:- José Ri-
cardo da Costa Aguiar de Andrada. -Sr. Barão de 
L!J.ges. ·· · · 

« Que o 1° artigo se estenda ás mulheres dos sol
dados e officiaes inferiores com o soldo por inteiro. 
-Rocha.» 

«Art. 5.° Ficão comprehendidas ·na disposição 
desta lei as v[ uvas · e orphãs dos offi.ciaes militares, 
quo estando ao serviço do Brazil fallecerão antes da 
sua independencia, não sendo com tudo o dito fal-· 
lecimento ~citivado de opposiçãofeita á 'mesma in
depende~Cia.-:() deputado.Nabuco.» . ::. 
· Forão apoiadas e fi.c'arão para ·a 2• discussão. 
_ Disse .então · : 

-0 Sa. VAscONCELLOS!.,-.,.Sr. presidente, as _parti
cularidades deste projecto pertencem. á 2• discussão. 
Nós agora só tratamos da ·sua mataria em-geral: se 

· convém ou não convém -prestarem-se. estes soccor
:ros ás viuvas e filhas dos militares. Tocar-em mon,.; 
te--pio ou 'em outros objectos éfallar fórada ordem. 

· O SR" . Quriaoz CARREIRA :....;.. Nada tem o monte
pio com o caso em que estamos. Esta, lei é só para 

Illm. e Exm. Sr.- Accuso a recepção dos tres 
offi.cios datados de hontem, com os quaes V. Ex. me 
remetteu, para serem presentes á camara dos depu
tados, . um mappa geral da força da 1 • e 2• linha 
desta província, um plano de monte-pio militar ex
tensivo a . todo o exercito do Brazil, feito pelo co
ro_nel Francisco José de Souza Soares de Andréa, e 
os · requerimentos de Beralda Felicia de Souza e de 
D . . Thereza· Maria de Gusmão: e cumpre-me res
ponder .. a V. Ex. que a mesma camara, afim de re--. 
solv-er sobre a 'mate_ria destes papeis, tem fei_ to dar 
a cada um a convemente marcha. · 

Deus guarde a V. Ex. Palacio da camara .dos 
deputados, em 11' de Julho de 1826.- José Ri
cardo da Costa .Aguiar de .Andrada. - Sr. Barão de· 
Lages~' · 

Illm. e Exm. Sr. :-Foi presente ãcam.ara dos de· 
putados o officio que V. Ex. me dirigiu ·na · data de 
hontem, participando o convite .· do senado, para. 

34 
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que a mesma camara haja denomear uma commis
são, que unida á daquella casa, trate de organisar o 
projecto . de regimento commum a ambas as cama
ras: e em resposta communico a V. Ex. para que 
seja presente ao SAnado, que esta camara annuindo 
de boa mente á proposta, deseja primeiro saber o 
numero de membros que se destinão para a dita 
commissão, afim de proceder á nomeação de igaal 
numero de seus membJos.- Deus guarde· a V. Ex. 
Paco da camara dos deputados, em 11 de Julho de 
1826. - ./osé Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. 
-Sr. João Antonio H.odrigues de Carvalho. 

Illm. e Exm. Sr. -Em observancia da resolução 
da camara dos deputados sobre o parecer da com
missão de fazenda tomada á cerca do officio que V .Ex. 
me dirigiu em data de 3 do corrente mez, passo ás 
mãos de V. Ex. a folha dos subsídios dos membros 
da mesma camara, vencidos até o ultimo do mez 
proximo passado, abatidas as quantias recebidas 
do thesouro nac.ional e das juntas de fazenda das 
provim~ias, conforme as declarações feitas pelos 
mesmos membros.- Deus guarde a V. Ex. Paco 
da camara dos deputados, em 11 de Julho de 1826. 
-José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada.-Sr. 
Visconde de Baependy. 

Sessão em t 2 de Julho de t 828 

PRESIDENCIA DO SR. PERElllA DA NOBREGA 

Procedeu-se á chamada ás lO horas -da manhã, e 
acharão-se presentes 68 Srs. deputados, faltando 
com participacão de causa os Srs. Rocha Franco, 
Pizarro e Castro Vianna. 

Aberta a sessão leu o-S r. secretario Araujo Vianna 
a acta da antecedente, que foi approvada. 

O Sr. secretario Costa Aguiar leu o seguinte 

OFFICIO 

« lllm. e Exm. Sr.- Havendo o conselho su
premo militar proferido contra o réo Francisco An
tonio, soldado da imperial brigada de artilharia da 
marinha, a sentença constante do processo junto, e 
pela qttal minorára a pena de morte, que ao dito réo 
iinpôz o conselho de guerra, não declarando, como 
lhe cumpria (em virtude do aviso expedido pelare
partição da guerra em data de 10 de Abril de 1824) 
os fundamentos, sobre que firmá r a aquella sentença, 
nem o artigo de guerra, em que a mesma estivesse 
designada; visto qu1.3 para ella o tdbunal não podia 
ter arbítrio, na conformidade do alvará de 20 de 
Abril de 1800, que derogou o decreto de 13 de No
vembro de 1790, e segundo se lhe indicára por esta 
secretaria de estado. em portaria de 15 de Setembro 
de 1824: mandou Sua Magestade o Imperador por 
outra de 11 de Fevereiro ultimo consultar sobre este 
objecto; e conhecendo-se da consulta, tambem junta, 
que o parecer do conselho é fundado em interpre
tação de leis, a qual só compele á assembléa legis
lativa, como igualment(\ resolver, se as attriimições 
concedidas ao referido tribunal pelo citado decreto 
podem subsistir ã vista do tit. 5o, cap. I da consti
tuição; ha o mesmo augusto senhor por bem; que eu 
remetta a V. Ex. o mencionado processo e consulta: 
para serem presentes á camara dos deputados e pro
seguir-se nos tern.os marcados pela constituição; 

prevenindo a V. Ex. de que á sentença já se man
dára dar execução, como cumpria. - Deus guarde 
a V. Ex. Paco, em 11 de Julho de 1826.-Visconde 
de Paranagtlá. -Sr. José Ricardo da Costa Aguiar 
de Andrada. '' - Foi dirigido ás commissões de le
gislação e guerra. 

Entrou-se na 1 a parte da ordem do dia, que era a 
continuação da discussão sobre o projecto de regi
mento para os conselhos geraes de província; de
clar~ndo o Sr. presidente dever principiar o debate 
pelo artigo · addicional, pro'()OSto pelo Sr. Xavier 
Ferreira, com a·emenda do S"r. Paula e Souza, cuja 
ma teria ficãra adiada da sessão antecedente. 

E logo que o Sr. lo secretario fez a leitura do artigo 
e emenda, proferi o o seguinte discurso: 

O Sn. CusTonro DrAs : - Senhores, eu apoiei este 
artigo addicional, e sou de parecer que se dê a cada 
membro dos conselhos geraes de província adiaria 
de 38000. Mas · quero que esta seja decretada peliY" 
corpo legislativo, e que os presidentes das provín
cias só possam arbitrar a ajuda de custo para ida e 
volta. Nenhum cidadão póde ser obrigado a prestar 
serviços á sociedade gratuitamente, e em seu pro
prio damno, sem indemnisação, salvo no caso ex
traordinario da salvação da patria, e quando ella 
não póde absolutamente pagar. . 

E' certo que alguns publicistas dizem . que a pro
priedade nasce com a lei, e acaba com ella; e talvez 
deste principio inferisse o jesuíta confessor de 
Luiz XIV, que aquelle monarcha, como soberano, 
cuja vontade era a lei, creava todo o direito de pro
priedade, e que podia dispôr deste direito, como 
creatura sua. Foi assim que elle pacificou a con
sciencia agitada de um rei, que em sua velhice, e 
dominado por uma mulher devota, chegou a du
vidar, se poderia empobrecer os seus vassallos, exi
gindo delles os tributos, que lhe parecessem neces
sarios para sustentar seus caprichos, luxo, e a vai
dade escandalosa de sua côrte ( e não lhe faltarão 
imitadores) achando-se exhaustos os cofres da nacão 
com as injustas guerras que sustentou em sua mo
cidade. Ora nós já não somos desse tempo. A nossa 
constituição garante o direito de propriedade real e 
pessoal: ninguem póde ser obrigado a servir de 
~raça: e bem que nem sempre as leis podem impe
air as incursões dos inimigos na guerra, e dos la
drões . na paz, com tudo no caso em questão a lei fun
damental assegurá e protege a propriedade. 

Além de que é necessario que o cidadão subsista 
para poder prestar serviços á patria; e como ha de 
subsistir sem meios 't São mui extensas as nossas 
proVíncias, e ' as capitaes de ordinario não são hos
pitaleiras, nellas os viveres são mais caros. Ora eu 
já disse que os talentos e virtudes, que são as qua
lidades que a constituição exige sobretudo dos ci
dadãos, que se · destinão a occupar os empregos da 
nação, raras vezes andão unidos á riqueza ; e tudo 
isto me confirma na opinião de que estes conselhei
ros devem ser soccorridos pelo estado. 

E' mais de notar a instabilidadedas praticascon
stitucionaes. De preterito se praticarão, e ainda se 
praticão despotismos, que.aterrorisão. Ora despen
der sem in~emnisação e viver aterrorisado-é muito 
duro. Eu mesmo vi a mão da tyrannia arrancar-me 
de casa um meu collega , benemerito, sem saber 
para onde o levarião, nem qual era o seu crime ; 
ainda hoje o ignoro. Não ha quem se considere se
guro : e ainda eni cima deve estar faminto quem 
serve em taes circumstancias 1 Em tal caso morra 
Martha morra farta. 
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Ouvi dizer a alguns senhores, que nasna~ões li:

vres não se paga a quem presta serviços a socie
dade: apontarão a Inglaterra e os Estados-Unidos. 
Nãc: sei como isso possa ser .•. emfim quot capita 
tot sententiw. Eu digo e direi sempre que aquelle 
cidadão, que se emprega em serviço da sua nacão, 
deve receber da nação os alimentos necessarios·; e 
que quaot& mais ponderoso fôr o emprego, que 
occupar, tanto maiores devem ser as prestações para 
a sua s·1bsistencía. 

Houve quem se l•~mbrasse de dizer que a paga 
dos conselheiros devia consistir em honras e dis
tincções. Ora isso além de alliciar ambiciosos, baixou 
de preço, e é moeda falsa para os que não ambi
cionão. Já na constituinte se disse o mesmo ares
peito dos membros dos conselhos administrativos ; 
porém a respeito de taes honras e louvores da pa
tria agradecida tenho a dizer, que nem me consta ""* esteja a igualdade da sua distribuição, nem 
qual seja o juizo onde se deve avaliàr o merito de 
cada um. Portanto insisto a que se dê aos conse
lheiros uma diaria em dinheiro pela maneira, por que 
enuncio nesta emenda, que proponho. 

Dito isto, leu e enviou ã mesa a seguinte 

« El\IENDA 

<< Proponho por emenda additiva que se dê a cada 
membro das assembléas provinciaes uma diaria de 
38000 · por dia,· e que ,o presidente lhe assignará um 
subsidio proporcional para ida e volta. - O depu
tado, Dias. >> -.., Foi apoiada e entrou em discussão 
tendo a palavra · 

_O SR. VERGUEIRO: - (Fallou por algum tempo, 
mas o seu discurso não foi colhido pela posição em 
que se achava o illustre deputado.) 

ções e empregos, e tem de caminhar tão grandes dis
tanc!ias 1 Disse outro illustre deputado (fallando al
~u.ma co~sa fóra,_da ordem) que estes empregos po
htlcos nao dev1ao ser occupados por homens de 
letras, nem J?Or sacerdotes, militares ou emprega
dos, porém s1m por grandes proprietarios e nego
ciantes. Sr. presidente, . eu leio no art. 179 s; 14 da 
nossa constituição ; (leu o artigo) logo o illustre de
putado para contrariar o meu argumento avancou 
uma proposição atacando o pacto social, que nos 
rege; e nem por isso destróe a minha opinião. Disse 
mais este honrado deputado (applicando es~e exem
plo aos conselheiros de província) que quando foi 
magistrado de certo lugar, mandava vir homens de 
muitas leguas p~ra j~rar~m, sem ser precis~ pagar
lhes; que os ncos vmhao a cavallo e com1ão gal
linha, e os pobres vinhão a pé e comião carne do 
sertão e farinha. Ora, Sr. presidente, a semelhança 
é impropria do que se trata, e •... mas eu respondo 
ao illustre deputado, que esse tempo era a idade de 
ferro, da qual felizmente nos livrou a nossa consti
tuição. 

Outro nobre deputado, para rejeitar o artigo ad
ditivo, que propuz disse, que se os conselheiros não 
fossem, se chamassem os supplentes, e que se estes 
não quizessem não se reunisse o conselho ; e depois 
não teriam ?_s povos d'l que se queixarem pela fa!~-ª--
da sua reumao, e pelos males que sobreviessem. 

Sr. presidente, esta não é a doutrina que se pra
tica nesta casa, antes pelo contrario vejo fazer-se 
todo o. esforço para conseguir-se a reunião dos de
putados, e até jã existe um projecto de lei impondo 
penas aos deputados, que se não apre~entarem na 
camara depois de receberem os seus diplomas. 

Resumindo pois o que tenho dito, concluo, que 
as razões dadas pelos illustres deputados não tem 
força para ·destruir o artigo additivo, que puz ao 
projocto de lei sobre o regimento dos conselheiros, 
que tanta admiracão produzia neste recinto, pela 
despeza, que elle produziria, se se adaptasse : sem 
se lembrarem que um dos mesmos illustres depu
tados, que me combaterão, apresentou á poucos 
dias uma indicação para a creação de 19 typogra
phias nas províncias do imperio, e que depois jã 
appareceu um projecto de lei para se dar o meio 
soldo ãs viuvas dos militares, mortos em campa-
nha. · 

O SR. XAviER FERREIRA:- Eu me levanto não 
sómente para sustentar a opinião que l10ntem ex
pendi nesta camara mas tambem para responder a 
alguns illustres deputados, que fallarão contra o 
artigo additivo, que eu <Juiz fazer ao projecto de re
gimento para os conselhos de províncias. Sr. pre
sidente, disse um honrado membro, querendo com
bater os meus argumentos, que não se devia dar 
subsidio aos conselheiros de província, porque os 
vereadores, almotacés, capitães-móres, ordenanças e 
milicianos servião de graça. Sr. presidente, póde 
haver paridade entre os conselheiros e os cidadãos, 
de que falia o illustre deputado T Não ; pois os :se- Estas despezas não assustárão, antes se apoiãrão 
gundos morão nas cidades ou villas, e os primeiros com enthusiasmo, no qual tive parte porque as 
terão de fazer viagens de 20, 40 ou 60 Ieguas: a achei necessarias. Eu julgo que a minha proposi
nomeação de conselheiro é para 4 annos, e • a dos ção vai ser rejeitada; porque algumas vezes as obras 
outros para 1 e menos : os capitães-móres servem se estimão mais pelos autores do que pela mataria 
de graça, é verdade! . porém be~ pagos ficão com as que contêm : apezar disso, mesmo vencido, me hei 
honras, dependenc1as e zumba1as de que gozão; e de gloriar com a victoria dos meus oppositores ; 
as mais das vezes procurão com sacrificios . este podendo ficar esta illustre assembléa segura, ·de 
posto. Os milicianos . não servem de graca; e as que só tive ein vista remover qualquer obstaculo, 
ordenanças em serviço eu quizera que se pagasse; que se oppuzesse á reunião dos conselhos provin-
se fosse possível. . , . ciaes, que eu tenho desejo de promover. 

Disse o mesmo illustre deputado queo corpole~ O SR. VAscoNCELLOS:- Sr. presidente, eu julgo 
gislat.ivo devia receber a dia ria e gratificação.porque de muita importancia a ma teria das emendas, que 
os cidadãos, qúe o compõe; sahem de suasprovin- se achão sobre a mesa, comtudo parece-me que não 
cias. Sendo assim, eu não sei como se.dã a diaria devem ter lugar neste regimento, porque é uma 

. ;tos deputados e senadores do Rio. de Janeiro~ Dir- lei regulamentar. Vamos a vêr o que diz o art. 89 
~me-hão que estes deixão os seus empregos e occu- da constituição : {Leu) Este regimento deve por
" pações: pois se os deputados e senadores residen- tanto marcar !i mane1ra de proceder nos conselhos 

tes nesta côrte. é justo receberem gratificação, com ãs votações e d1scussões, etc., e parece-me que todas 
quanto maior motiv~ e justiça se n~o. deve dar 1!-I)S as. e~~ndas, gue ~stab~lecem Il!ai~ d~ que a con
conselheiros de provmcias um subs1d10 para a Vla- stltUiçao manda, nao sao admlSSlVets: comtudo 
gem ; pois que tãmbem deixão suas casas, océupa-- .direi sempre alguma .co usa. 
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E' uma questão muito grave, se as funcções re

presentativas devem, ou não ser pagas: os politicos 
discordão : uns dizem que devem estas funcções ser 
pagas, outros dizem que não. Os que querem que 
sejão pagas, julgão que é necessario o pagamento 
para a independencia dos reprcsentanoes, e indem
nisação dos prej uizos, que sofite~; e os que j ul
gão, que não devem ser pagas, e porque O!" que 
exercerem estas funccões em vez de cuidarem nos 
interesses nacionaes, ém vez de procurarPm o de
sempenho de seus deveres com escrupnlo, procurão 
segurar-se no exercício das suas funcções : disto ha 
muitos exemplos. 

Nãoépois proprio da lei, que fazemos, o assignar 
ordenados aos conselheiros ; nem tratar da sua in
violabilidade, nem de outras cousas que se prete
dem aggregar a esta lei, sendo heterogeneas. 

Nessa lei examinaremos, se convém assignar 
subsidio aos conselheiros, trataremos esta grave 
questão, ahi ventilaremos, se deve preferir a ava
reza á ambição, ou vice versa.- Emfim,- isto não é 
proprio do regimento ; fique para a lei. Portanto 
voto contra todas as emendas. 

Os carthaginezes não indemnisavão os que exer
cião funcções representativas ; os inglezes seguem 
o seu exemplo e os francezes hoje são mais inde
pendentes, depois que adoptarão o systema inglez : 
porém não tocarei nesta questão. Parece-me que 
a nossa constituicão não se oppõe a que sejão pa
gas as funcções répresenlativas, porque manda ta
xar um subsidio aos deputados ; portanto não é 
contra o espírito da nossa constituição que estas 
funcções sejão pagas: sendo assim não ha inconsti
tucionalidade no estabelecimento do subsidio aos 
conselheiros geraes das províncias; mas deve-se 
attender ao estado, em que se achão as nossas fi
nanças ; deve-se advertir que em algumas provin
vincias não ha meios de fazer as despezas ordinarias 
nestas circumstancias deve-se fazer algum sacrifl.
cio, porqtle se para os conselhos provinciaes se der 
a cada membro asooo rs. por dia, como propõe 
uma emenda, isto ha de montar em muito, e em 
algumas províncias não ha meios de fazer estas des
pezas. 

Portanto acho que não se póde conceder pt.r ora 
senão a indemnisação das despezas de ida e volta, 
porque as províncias não podem com as despezas. 
A' vista disto julgo que o melhor era não se tratar 
desta materia, até porque isto deve ser objecto da 
uma lei particular ; porque neste regimento o sena
do se limitou a tratar do modo porque devião tra
balhar os conselhos, no que se ligou á letra da con
stituição tal qual. 

A constituição . manda fazer esta lei, mas não se 
segue que isto seja necessario aqui; porque have
mos de fazer outra lei, em que se hão de marcar 
muitas cousas, que precisão declaração.; por exem

·plo, que os empregados devem ir sen•ir nos conse
lhos, deixando os seus empregos; deve-se dedarar 
tambem se os deputados, que forem conselheiros, 
devem ir aos conselhos, e se os magistrados podem 
ser occupados nestes empregos. 

O illustre deputado o Sr. Augusto Monteiro é 
ouvidor do Sabará, e conselheiro de Minas : per
gunto eu; deve deixar a sua ouvidoria, e ir para 
o conselho ? Não se julgue isto indifferente, ou 
desnecessario; hão de suscitar-se . duvidas a este 
respeito, e não havendo declaração, deixará de haver 
conselho. -

Portanto é preciso fazer outralei,em que decla
remos estas e· outras muitas cousas ; · por exemplo 
os privilegias, e honras dos conselheiros; pois uma 
~ez que nada recebem p13lo seu trabalho, devem ser 
attendidos com honras, e privilegias, alguns dos 
quaes são interessantíssimos á causa publica . . 

Deixemos pois de additar a esta lei o que lhe não 
pertence ; nós devemos fazer o regimento interno 
para os conselhos geraes de províncias, e este regi
mento não deve conter mais, . que a maneira de 
discut.irem as ma terias, e a policia interna e externa. 

O Sa. CusTODIO Das :-Lembra-me qne nas ins
trucções para as eleições dos 1leputados e senadores 
os taxou, o que estes devião receber, e não parecia 
muito fóra de proposito, que se taxasse aquillo, que 
devião receber os membros dos conselhos provin
ciaes, ainda que seja . provisonamente; porque nós 
não devemos querer que estes homens exerção os 
seus deveres, sem receberem uma indemnisação 
das despezas que fizerem. 

Quanto a dizer-se que ou os ambiciosos, ou os 
avarentos deveráõ então ser preferidos, lembro que 
na minha emenda vai prevenido este principio, e 
que nem um nem outro deve ser admittido. Ordi
nariamente as constituições dadas forão ainda pela 
regra do antigo despotismo, que queria ter os ho
mens presos como ostras aos penhascos, ou como 
aqui se diz, macacos ao cêpo; porque o proprietario 
não tendo com que subsistir, senão.Qos reditos do 
seu terreno, era obrigado a estar alli e soffria tudo 
callado. 

Quando chegarmos a . tempos felizes, veremos 
que só é . elegível um homem, que tem com sigo a 
maior propriedade, que póde ser cidadão do uni
verso; porque aquelle, que tem virtudes, é digno de 
todos os empregos. . ·. · . 

Eu não digo que o commerciante sejamuito ha
bil para exercer esses· empregos, apezar de ser 
quem mais proinptamente se poderia mudar para 
oride quizesse; porque estes homens sempre ten
dem mais para a avareza, indifferentes a tudo, 
excepto á riqueza, ainda que seja á preço da pro
pria escravidão. 

Os artistas, que fazem o maior numero, os agri
cultores, e ainda os 1·endeiros, acho que são mais 
dignos deste exercício do-que os poltrões proprie
tarios, que consumidores sem industria se nutrem 
do suor dos administradores : estes homens são 
para mim de muitomerecin~ento, é a classe.mé!'lia, 
onde se acha a virtude, e onde não é tão frequente 
a avareza. . · · · 

Emquanto existir esta disposição da constituição, 
que dá · mais ·valor ás co asas do que ás pessoas, fa
zendo elegíveis aos que tiverem mais reditos; vere
mos a eligibilidade fixada na materia bruta do nu
meraria, . ou do seu p1·oducto, que póde estar cohe
rente a uma manada de egoas, ou de vaccas, cuja 
producção quanto maior, mais elegível faz o ho
mem. · 

Ora essa classe média, prescindindo ainda desses 
meios lucrativos, é verdadeiramente a que fôrma o 
corpo dos cidadãos, pois dahi para baixo ha outros, 
que rião são na verdade muito decentes ainda que 
bem rendosos. Estes são os que desejão mais impôr 
e figurar, ostentando serem o que não são. Tempo 
virá, em que se most,rará, que homens sãn mais 
dignos de serem eleitos·.· As 'grandes·riquezas fazem 
com que ·os homens não sejiio virtuosos; e pelo 
mr>u' voto o homem independente, o homem ,digno 
da sociddade, e de si mesmo, é aquelle, que· pela 
virtude tem consciencia. Desenganemo-nos, senho-
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res, na sociabilidade deve ·haver mutua coadjm•a
ção; membra cuncta valent, membris cun~ membra 
Javantur : at bene nutrilo cor s&ne centre cadit. 

O Sn. VASCONCELLOs : - Eu não ouvi bem os ar
gumentos do illustre deputado, mas direi alguma 
cousa sobre o que lhe percebi. Creio que não fallou 
conforme a ordem, porque aqui ·não se trata das 
pessoas, que devem ou não ser eleitas; isto está 
determinado pela constituicão ; trata-se de uma 
emenda, que quer dar alguma cousa aos conselhei-

gados nos conselhos. Se tal disposição teve lugar 
neste regimento, porque razão não o terá tambem 
o artigo, em que se mandão abonar as despezas 
dos conselheiros 'l Eu não quero com isto sustentar 
a minha opinião; faço tão sómente esta reflexão, 
para que não apparecão resolucões da camara con-
trarias entre si. • • 

ros. ;. 
Disse o illustre deputado que se deu pela lei das 

eleições um subsidio aos deputados e senadores, e 
que tambem devemos por isso taxar nesta lei um 
subsidio para os consellieiros. Primeiramente a lei 
das eleições é muito diversa do regimento dos tra
balhos dos conselhos : na lei das eleicões se decla
rava, que se devia proceder á eleiÇão desta ou 
daquella maneira; e aqui trata-se unicamente do 
methodo do trabalho dos conselhos, e da sua policia 
interna e externa : isto é muito diverso. Se a lei 
das eleições pódfJ servir de argumento, então eu o 
emprego contra o illustre deputado ; porque a lei 
taxou subsidio aos deputados e senadores, e não aos 
conselheiros ; então por essa lei não lhes compelia 
subsidio algum. Isto é para me servir dos mesmos 
argumentos. 

Passando á materia, sou de opinião, que não fa
çamo_s taes artigos additivos ao regimento, porque 
o reg1mento deve tratar só do methodo do trabalho 
dos conselhos, e de sua policia interna e externa na 
fórma que a constituição determina. Disse-se, que 
é preciso fazer-se esta declaracão: mas digo que 
tambem é preciso fazerem-se múitas outras; e en
tão vamos fazer, não um regimento, mas outra lei, 
que vem alterar um projecto, que foi concebido na 
fórma da constituição. Fazemos uma grande alte
ra~o, mettendo doutrinas, que não são proprias do 
prOJeCtO. 

Por isso voto contra as emendas, não porque não 
sejão importantes, mas porque são proprias de ou
tra lei, que se deve ·fazer immediatamente, para 
regular a . convocação dos conselhos, declarando 
aquelles, que devem vir, os empregados publicas, 
por exemplo, se devem, ou não deixar os seus em
pregos, e irem para o conselho da província; e 
marcar os privilegios, de que gozão os conselheiros; 
se elles podem ser prezos sem autoridade dos con
selhos, etc., emfim fazer uma lei, pela qual possão 
os conselhos ser convocados. ' 

O SR. SouzA FRANÇA :-Sr. presidente, eu bon
tem já disse a este respeito q;ue era de necessidade 
indemnisar ao cidadão, que e chamado para servir 
o emprego de conselheiro. Estou nos mesmos prin
cípios : porém tendo meditado sobre a materia, re
conheço que este artigo não póde ter lugar nó regi
mento, que estamos a discutir. Portanto . deve ficar 
reservado para uma lei especial, que se ha de orga
nisar para semelhante fim. 

O Sa. AutEIDA E ALBUQuimQUE :-Sr. presidente 
a reflexão, que acaba de fazer o honrado membro, 
n_ão conclue o gue elle pretende. No primeiro ar
tigo deste regimento trata-se de despezas, é ver
dade : mas que despezas '1 

São aquellas indispensaveis para a reuniãu dos 
conselhos, como para o preparo da casa, para os 
serventes, etc. Isto é muito diverso dos subsídios 
aos membros do!1 conselhos. (Apoiado). Os homens~ 
que se empregão naquelle serviço, são mercenarios, 
que não hão de ir preparar a casa, e tratar dos ar
ranjos, e apresentar os moveis, e mais artigos in
dispensaveis para as sessões dos conselhos, sem re
ceberem . a paga competente tanto do seu preslimo, 
como dos artigos que comprarem. Portanto não 
procede o argumento. 

Quero tambem fazer uma reflexão sobre algumas 
proposicões, que aqui se tem proferido. Sustenta-se 
que nenhum cidadão é obrigado a servir a nação sem 
a conveniente paga pecuniaria. Senhot·es, este prin
cipio é contrario inteiramente ús bazes, em que se 
funda a sociedade civil. Pelo contrario todo o ci
dadão é obrigado a contribuir com quanto esteja 
de sua parte para o bem da sociedade, pois que 
elle deve á sociedade a sua segurança e a sua feli
cidade. Se a sociedade o indemniza dos seus ser
vicos, é para fazer recahir em todos igualmente os 
coinmodos e os incommodos publicos: E' para que 
aquelle, que a serve directamente, se alimente á 
custa do monte, para o qual concorrem aquelles, 
que desfructão os commodos, sem soffrerem os in
commodos. Não se diga pois que o cidadão não 
de\'e servir sem justa paga. Semelhante principio é 
destruidor do germen de todas as virtud·~s so
ciaes ( Apoiado geral ) . 

Devo lembrar mais uma cousa, pois se tem ar
gumentado com o exemplo dos membros do corpo 
legislativo. Muitos dos Srs. deputados que se sentão 
nesta camara não se alimentã.o só com os 6,000 cru
zados, que lhes dá o estado. Eu mesmo tanto na as
sembléa constituinte, como nesta. tenho recorrido 
á alguns . subsídios da minha casa. Nunca os em
pregos que tenho servido, me derão para as 
minhas indispensaveis despezas. Ora os conselhei
ros não estão no mesmo caso : elles não saem de 
suas províncias, não desampárão as suas casas e 
famílias, e nã.o vêm para uma cidade, como esta, 
onde todos os generos necessarios á vida estão por 
um preço enorme. 

O SR. PAULA E SouzA :-Eu não deveria tratar 
mais desta materia ; porém como ouvi aos illustres 
deputados, que este negocio não pó de . ter lugar na 
lei que estamos a discutir, por versar sobre dinhei
ros do estado, o que vale o mesmo que pedir que a 
ma teria fique . adiada, devo lembrar á camara, que 
no· 1 o artigo deste mesmo projecto se trata de di
nheiro, pois se mandão pagar pelas juntas de fa
zendas as despezas dos conselhos. 

Sr. Presidente, é preciso que os cidadãos 
sirvão desinteressadamente para. . bem servirem á . 
nação. Aquelle, que ca~cula o. r~ndimento do em
prego, não é o que mais se d1stmgue no seu des
empenho. Taes são as opservações, que tenho a 
fazer sobre alguns proposilos, que se tem susten-
tado ácerca desta materia. · 

Terminada a discussão por voto da camara, 
propoz o Sr. presidente a indicação verbal do· 
Sr. VasconceUos, que por envolver adiamento,. 
prejudicava O"Utraqualquer votação, e foi approvada, 
decidindo-se · que . o artigo addici~nal proposto pelo· 
Sr. Xavier Ferreira, e as .emendas respectivas não 
tinhão lugar neste regimento, remett.endo-se tudo á . Neste ·mesmo titulo manda-se pagar aos empre.;. 

35 
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coromissao de fazenda, para entrar o seu objecto 
em lei particular. 

Proseguindo-se na mesma materia da ordem, 
forão successivamente apprO\·ados sem impugna
ção,. guardados os termos do regimento, os artigos 
segumtes: 

<< TITULO VIl 

cc Das pessoas empregadas no ser·viço do conselho 

<< Art. 90. Haverá um official para o expediente, 
registo, e guarda dos livros da secretaria, umpor
teiro da casa do conselho, com dous ajudantes, os 
quaes serviráõ alternadamente, um dentro da casa 
do conselho, para o que alli fôr preciso, devendo 
tambem arrumar os assentos dos assistentes, e outro 
nas commissóes, sendo juntamente o porteiro, e 
correio da secretaria, e substituindo-se um ao 
outro. 

u Art. 91. O presidente da província nomeará os 
sobreditos empregados, tirando-os de alguma das 
rP.partições, em que estejão servindo, qttando assim 
seja praticavel, ou nomeando-os de fóra com uma 
gratificação correspondente ao seu respectivo ser
'iço, e pelo tempo sómente, que elle durar. 

cc Art. 92. A disposição do artigo antecedente 
não se entenderá com o porteiro da casa, que deve 
ser permanente para a todo o tempo cuidar nella, e 
responder pelo que alli se achar. O presidente da 
provincia nom2ará para este emprego ressoa capaz 
e cuidadosa com ,·encimento annua sufficiente 
para pôr á sua custa quem trate do aceio e limpeza 
de toda a casa. Este ordenado será provisorio até 
ser legalmente sanccionado. 

cc Art. 93. Todos estes empregados estão sujeitos 
immediatamente á commissão de policia, á excepcão 
do official da secretaria, que deverá receber· as 
ordens directamente do secretario. 

<< TITULO VIII 

<< Da policia 

<< Art. 94. Na parede do topo da sala das sessões 
estará collocado em lugar elevado o augusto retrato 
do imperador debaixo do doccl. Conservar-se-ha 

. ordinariamente coberto com cortinas, e só se fará 
patente n~s dias solemnes d'abertura e encerra
mento do conselho. 

<< Art. 95. Os conselheiros tomarãõ assento na 
mencionada sala em fórma circular indistincta
mente, e sem 11referencia alguma. O presidente 
porém, e o secretario têm lugares distinctos. 

cc Art. 96. A cadeira do presidente será de es
paldar, á sua esquerda estará o secretario, ambos 
terão diante a mesa collocada no topo da sala. 

« Ar. 97. Todos concorreráõ á sala a tempo, que 
se possa abrir a sessão ás horas aprazadas. 

« Art. 98. Se algum tiver impedimento, qu.J não 
exceda a tres sessões!.. o participará ao presidente 
por um recado, quanao fõr mais tempo o commu
nicará ao secretario, pedindo que o faça constar ao 
conselho. 

« Art. 99. Todos fallaráõ do seu lugar, e em pé, 
á excepção do presidente, ou daquelle conselheiro, 
que por enfermo obtiver do presidente a permissão 
de fallar sentado. 

« Art.lOO. Nenhum conselheiro poderáfallar sem 
ter pedido a palavra, esta não será concedida âquelle, 
que já tiver fallado duas vezes na matcria, que se 
trata, salvo nas segundas discussões de propostas, 

art. 57, e se estiver nos cásos expressos nos arts. 59 
e 77. 

'' Art. 101. O presidente concederá a palavra a 
quem primeiro a pedir, guardada todavia a prefe
rencia do art. 58. Quando muitos se levaotão ao 
mesmo tempo para ped1rem a palavra, o presidente 
dará a preferencia a quem lhe parecer. 

« Art. 102. Toda a falla, ou discurso será dirigido 
ao conselho, ou ao presidente, e não á determinada 
pessoa. 

cc Ar. 103. Quando se fallar de algum conselheiro 
será este sempre tratado pelo seu appellido dizen
do-se-o Sr. (F.) 

cc Art. 104. Quando algum conselheiro fallar sem 
ter obtido licença, o presidente o advertirá com a 
palavra- A' ordem.- Se sendo advertido segunda 
vez, não obedecer, dirá o presidente- póde re
tirar-se, - e sahirá logo sem replica. 

« Art. 105. Só para reclamar a execucão da lei 
poderá interromper-se quem estiver t'állando, ~ 
que se fará, dizendo"- A' ordem.-

« Art. 106. Os conselheiros, que na sessão não 
gua~darem o decóro devido, serão advertidos pelo 
presidente com a palavra - attençào : - se esta 
advertencia não bastar, o yresidente dirá,- senhor 
ou s~nhores ( FF) AUençào.- Se fór ainda in~ 
fructlfera esta segunda advertencia, o presidente os 
mandará sahir da sala com esta formula-o senhor 
ou senhores { FF) pódem retirar-se - e estes sa~ 
hirão logo sem replica. 

'' Art. 107. Se no calor da disputa qualquer 
conselheiro empregar palavras desattenciosas ou 
por qualquer maneira se exceder, o presidenie o 
advertirá primeira e sf!gunda vez com a expressão 
- A' ordem- Se apezar disso elle se não cohibir 
então o presidente lhe dirá - o senhor ( F, ) nã~ 
póde deliberar, -e o conselheiro sahirá imme-
diatamente da sala. · 

<< Art. 108. Quando um conselheiro fallando se 
ingerir em materia, que não é da attribuição do 
conselho, o prêsidente o interromperá, chamando
o logo_ á or~em. Se ~iv.agar ~a questão que se trata 
ou qu1zer mtroduzn mdev1damente materia nova 
para a discussão, o presidente lhe fará lembrar a 
ordem do dia, e se tendo sido advertido duas vezes 
insistir, mandai-o-ba sentar-se, usando da formul~ 
-o senhor( F.) póde sentar-se. -O que o con-
selheiro executará promptamente. -

cc Art. 109. Quando nos casos acima mencionados 
não forem bastantes os meios indicados para se 
conseguir a ordem o presidente levantará a sessão. 

cc Art. 110. Os espectadores terão lugar proprio 
em que possão assistir, sem comtudo se mistura
rem com os membros do conselho, e com elles com
municarem na sala durante a sessão. 

<< Art. lU. Os espectadores guardaráõ silencio, e 
jámais darão signal algum de approvação, ou re
provação, se algum o fizer, será posto fóra. 

« Art. 112. Tambem serão expulsos aquelles, que 
perturbarem a sessão por qualquer maneira, uma 
vez que sendo advertidos pelo presidente com a pa
lavra- ordem- se não cohibirem. 

c< Art. ll3; Quando a inquietação do publico, ou 
mesmo dos conselheiros, não tiver cessado pelas 
admoestações do presidente, levantará este a sessão. 

« Art. 114. A commissão de policia deve dar as 
providencias para que se mantenha a ordem, e uma 
boa policia dentro da casa do conselho. 

« Art. 115.. Para serem effectivas estas provi
dencias, o presidente. da provincia entendendo-se 
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com o commandante das armas, mandará collocar 
ã porta da casa do . conselho uma guarda militar, se 
fôr requerida. O seu commaadante executará as 
ordens do conselho, e a distribuição das sentinellas 
será determinada pela com missão de policia>>. 

Ultimada assim a discussão sobre todos os artigos 
deste projecto, otrereceu o Sr. presidente para ser 
debatido o 2° artigo addicional proposto pelas com
missões de constituição, e r~gimento, ácerca do 
tratamento, que se devia dar aos conselhos provin
ciaes. E logo que o Sr. primeiro secn·tario fez a lei
tura na fórma c;ostumada, pedio a palavra e disse 

O Sn. CLEllffiNTE PEREIRA :-Parece-me, senho
res que este additamento não tem lugar na lei, que 
se acaba de discutir' pe;las mesmas razoes, porque 
não se julgou admissivel o artigo addicional sobre 
subsídios. Esta lei é o regimento interno dos con~ 
selhos, e só tem por fim regular a marcha das suas 
sessões. Como é J?Ois que se vão agora estabelecer 
nella artigos, CUJa natureza excede muito o 
objecto e fim da lei? Este objecto é totalmente 
estranho do nosso proposito, e deve ser regulado 
por uma lei especial. Portanto nesta intelligcncia 
voto contra a emenda da commissão. 

O Sn. AuiEII>A E ALBUQUERQUE : - Eu tenho para 
mim, que este objecto não nos deve occupar nem 
agora, nem em tempo algum: Creio que os membros 
dos conselhos provinciaes, pensaráõ da mesma 
fórma, que eu penso sobre tratamentos. Em se me 
dando um- vossa mercê, -fico muito satisfeito. 
Jmes Lambem não hão de servir pela senhoria, ou 
excellencia. . 

O Sa. LINO CoUTnmo: -Se eu legislasse para 
mim, ou para homens dos meus sentimentos, faria 
o mesmo, que propoz o honrado membro, porque 
estou bem convencido de que o melhor tratamento 
é o do antigo- vossa mercê,- porém como es
tamos em tempo moderno, e os conselhos admi
nistrativos das províncias têm o tratamento de ex
cellencia, assento que sempre se deve dar alguma 
attencão a este objecto, conferindo-se o mesmo tra
tamento aos conselhos deliberativos. Se se mandou 
dar este tratamento a uma corporação de 5 mem~ros, 
como se ha de negar a esta composta de mais de 
20 ? Por este motivo as commissões encarregadas 
de examinar .o regimento julgarão dever accres
centar este artigo. 

O Sn. TEIXEIRA DE GooVÊA : -Eu sou de parecer 
que nec;ta lei de regimento se não faca mencão de 
semelhante mataria. · • • 

O Sa. LINO CoUTI:VHO : -Os povos, e cada um 
dos cidadãos hão de dirigir aos conselhos as suas 
representações, muitos hão de ser os requerimentos, 
e participações, que lhes hão de ser apre_sentadas, 
e que tratamento se lhes dará nestes papeis? 

O Sa. TEIXEIRA DE GouvÊA: -Senhores do con
selho.-Nada mais é preciso. 

O Sa. VASCONCELLOS :-Sr. presidente, eu tam
bem sou de voto que os conselhos tenhão um trata
mento honorifico, e que este não seja inferior ao 
que se concedeu aos conselhos administrativos. 

Porém como se tem assentado de fazer-se uma lei 
especial sobre as honras, e subsídios dos conselhei
ros, e este objecto seja mais proprio dessa lei, do 
que deste regimento, parece-me que se deve para 
ella reservar . a resolução sobre o tratamento. Na 
verdade esta materia é impropria do regimento 
interno dos conselhos. 

O SR. LEno : - A concessão de títulos, honras, e 
tratamentos parece pertencer ao poder executivo. 
Eu assento que o melhor é não · entrarmos nessa 
materia. Nós já de algum modo ·· reconhecemos 
aq!lelle direito, pois aqui temos um decreto, que 
ve10 dar o tratamento de excellencia aos presidentes 
e secretarias das camaras legislativas. Parece-me 
pois •.. (A' ordem, á ordem.) 

Julgado o artigo sufficientemente discutido e 
posto á votação, foi rejeitado. 

Consultou então o Sr. presidente o voto da camara 
sobre _os dous pontos seguintes: 1.0 Se se julgava 
concluida a discussão do projecto de regimento dos 
~onselhos provinciaes: 2.0 Se se sanccionava o pro
Jecto com as emendas approvad<ts: em ambos deci
diu-se affirmativamente. 

Findo este acto levantou-se e disse 
O SR. Lr:so CouTrNno: -Eu creio que a palavra 

:-sancc~onar- é impropria deste acto, e que por 
Isso se nao deve escrever na acta. 

O SR. PRESIDE:>iTE: -0 regimento diz assim ••. 
(Leu .o art. 112 do regimento). Portanto cu empre
guei as mesmas palavras do regimento quando per
guntei á camara, se approvava o projecto. 
~ SR. Lr:so CouTINHO : -Não ha duvida que o 

regimento manda usar dessa expressão, mas o re
gimento não póde prevalecer contra a constituicão. 
Sanccionar projectos de lei pertence ao poder mo
derador. 

Sanecionar é acto definitivo; e a camara ~ ·Js de
putados não póde praticar este aclo. Eu não quero 
que a camara pratique o que lhe não compete, e 
dê por isso motivo á censura. E' preciso que mar
chemos com reflexão. 

O SR. VASCONCELLOS : -Pela regra do honrada 
membro o verbo-sanccionar-não póde màis ser 
applicado, senão ao acto, porque o· poder modera
dor aceita um decreto da assemhléa legislativa. Eu 
não entendo assim. 

O poder moderador sancciona um decreto da 
assembléa, para que este passe como lei; e a ca
mara dos deputados sancciona um projecto do se
nado, para que elle passe outra vez áquella camara. 
A significa cão deste termo varia, conforme a pes- . 
soa, que o émprega. Quem me póde vedar que eu, 
approvando um contracto proposto por alguma 
pessoa particular, diga- sancciono este trato 'l
Portanto não sei, qual seja a impropriedade, que 
descobre o honrado orador. -

Eu não tenho duvida, em que na acta se use 
deste vocabulo, do qual se servem todos os publi-
cistas. -

O Sa. LzNo CoUTINHO : - Sr. presidente, todas 
as vezes que nesta casa se allegão os publicistas, o 
honrado membro diz que não quer saber delles, 
qúe não quer, senão a constituição, que não vale o 
que se escreve, mas o que está escripto na consti
tuição. 

E como agora allega a linguagem dos publicistas, 
e dos escriptores? Não entendo isto: em uns casos 
quer a constituição, em outros os publicistas! Pois 
a nossa constituição é bem clara e expressa : élla 
diz que ao poder moderador compete sanccionar os 
decretos da assembléa. Eu . já mando uma proposta 
sobre este objecto. 

Dito isto, enviou ã mesa esta 



Câmara dos Deputados - Impresso em 02/01/2015 16:55- Página 7 de 18 

. « l:SDlCAÇÃO· 

« Indico que em lugar de se dizer-a camara 
sancciona-se diga-a camara adopta com taes ou 
taes emendas, ou sem ellas-por ser essa a lingua
gem da constituição.- José Lino Cou.t.inho » 

Sendo lida na mesa, pedio o seu autor a urgencia: 
e sendo esta apoiada e approvada sem impugnação, 
procedeu-se a 2• leitura da indicacão, a qual foi 
julgada digna de deliberação, sem dependencia de 
ir a alguma commissão. E requerida, apoiada, e 
approvada de novo a urgencia para entrar logo em 
discussão, pedio a palaYra, e orou por estes termos 

O Sn. CLEltENrE PEREIRA: -Eu julgo admissivel 
esta proposta, porque muito se conforma com a 
phrase da constituição. Examinando os artigos ana
lagos a este acto, acho que o termo adoptar é em 
todos empregado pela constituição para significar a 
approvação de uma camara aos projectos remettidos 
pela outra. . 

Aqui está o art. 5.'5. (Leu este artigo) O mesmo 
se vê no art. 56. (Leu) Parece portanto que deve
mos adoptar esta indicação como emenda do nosso 
actual r~gimento. Póde-se lambem vêr o art. 58, e 
o art. 62, onde .se usa do mesmo Yerbo-adoptar-. 
O mesmo se obserm no art. 63. (Leu estes artigos.) 
Pelo contrario o verbo-sanccionar-só se emprega: 
quando se trata da approvacão imperial. Julgo por 
isso que tem todo o cabimento a emenda, que pro
põe o nobre deputado. Eu voto por ella. · 

O Sn. 1\hu:-Parece-me que o artigo do regi
mento está bem concebido, e não é contrario á 
consli~uição. Nesta parte a palavra-sanccionar
vale o mesmo que consentir.- Portanto a camara 
usando della, não arroga attributo algum, que lhe 
não pertença. 

Ainda que a constituição nos artigos citados pelo 
illustre deputado não se sirva desta expressão para 
o acto em que uma camara approva -os projectos 
da ou\ra, nem por isso se segue, que usando nós 
della obremos contra a constitucão. As palavras 
nada podem influir nos actos da camara uma vez 
que são bem conhecidas as idéas, que se lhes ligão. 
Demais a camara approvando um projecto, real
mente o sancciona: a assembléa geral quando 
adopta uma resolução qualquer, sancciona, e de· 
ereta segundo esta resolução. , 

Se ella não podes&e sanccionar, tambem não po
deria decretar. Isto porém não ataca de maneira 
alguma as attribuições do poder moderador, a quem 
compete o veto na conformidade da constituição. 
Por conseq uencia não vejo motivo para reformar-se 
o artigo do nosso regimento. 

O Sa. VASCONCELLOS : - Sr. presidente, que é 
sanccionar Y Vem a ser dar, ou declarar o consen
timento. Que faz esta camara, quando se lhe apre
senta um projecto approvado no senado 'l Dá, · ou 
recusa o seu consentimento. Porque razão pois não 
poderá usar deste vocabulo? ..• Mas isto é propria
mente urua questão de nome. 

Eu cedo, porque esta duvida nada póde produzir 
de utilidade real. Admitta-se a proposta, use-se 
embora do verbo - adoptar -, não percamos 'mais 
tempo com ·esta questão. 

O · Sn. LtNo CounNno :-Sr. presidente, nin
g}lem aqui disse que usando-se da palavra -sanc
C10nar- se usurpava poder estranho, mas que 
poderia pensar-se que a camara -queria arrogar-se 
uma regalia, que lhe não competia. Qualquer das 

eamaras legislativas, e o poder moderador tem di
reito de consentir, ou recusar a admissão de qual
quer lei. 

Sobre isto não ha duvida ; porém o consenti
mento final e absoluto, que dá forca e manda cum
prir a lei pertence e:xclusivamentct ao chefe do 
poder executivo. Ora eu disse, que a este consen
timento final é que sõ dá propriamente o nome de 
sancção, e que por isso se não devia usar da mesma 
expressão, quando se pronuncia o consentimento 
parcial, ou intermedio de qualquer das camaras, 
que não produz a forca, que dá á lei o consenti
mento final. Esta é ã minha doutrina, e já se 
mostrou que ella é analoga á constituicão, e que 
o contrario se lhe oppõe. • 

O SR. CLE!IENTE PEREIRA:- Eu insisto que se 
empregaria impropriamente a palavra- sanccão
no acto de approvar um projecto do senado. A 
constituição diz, que as camaras podem propor, 
discutir e approvar a lei, e que ao imperador com
pete a sancção. Logo não é mera questão de nome, 
como ha pouco se disse. 

O SR. Cusromo Dus :-Sr. presidente, pode-se 
e deve-se usar da palavra- sanccão -. E' muito 
bem applicada. • 

Sr. presidente, os poderes políticos, que se dizem 
propriamente poderes politicos, são um só : não ha 
divisão de poderes .•• r A' m·dem., á ordem.) 

O Sn. LtNO CouTINHO :-A' ordem : é contra a 
constituição. 

O Sn. Cusromo DIAs :-0 poder político é um 
só : todos os mais são delegações constitucionaes 
deste poder político .•. Falia-se aqui em ordem a 
cada instante 1 Que lhes parece 1 Como se eu não 
estivesse na ordem! A ordem é não tolher a liber
dade, que cada deputado tem de emittir franca
mente a sua opinião. 

Isto é o que eu chamo· ordem: o mais é desordem. 
Quando o poder legislativo, quando a nação, repre
sentada pelas duas camaras, tem declarado a sua 
vontade soberana, está dada a sancção. Portanto ao 
imperante, ao chefe do poder executivo compete 
declarar esta sancção~ 

Se o imperante estive&se plenamente instruido 
do verdadeiro e do maior bem da nacão, elle daria 
sempre a sua sancção, nunca a reéusaria. Isto é 
da nossa mesma constituição, que dett!rmina, que 
no caso do poder moderador não dar a sancção a 
uma lei, se esta mesma lei lhe for apresentada nas 
duas seguintes legislaturas, terá vigor, e prevaler.erá 
ainda que não seja sanccionada. 

Supponpamos agora que uma das camaras não 
admittte uma lei offerecida pela outra: não é isto 
negar a sancção '1 Nós sabemos que sem a approva
ção dos trcs poderes, delegações do poder soberano, 
não póde . passar uma lei: logo qualquer destes 
poderes póde sanccionar, ou deixar de sanccionar a 
lei; e por isso a palavra-sancção-tem aqui todo 
o lugar. 

Não havendo quem mais se offerecessé a fallar 
na materia, julgou-se suflicienre a discussão, e 
posta a votos a indicação, foi approvada, havendo-se 
por emendado nesta conformidade o regimento in· 
terno na parte respectiva. 

Immediatamente pedio a palavra, e disse 
: O SR. VASCONCELLos: -Senhores, eu julgo que 
.breve haverà occasião de se reunirem as camaras, 
para se discutir, e resolver sobre estas ·· emendas, 
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. bem como sobre as que se fizerão ao projecto de 
lei para a naturalisação dos estrangeiros. 

Entretanto ainda não temos um regimento : ainda 
btmtem tivemos o .convite para se combinarem as 
commissões, que o-:-devem propôr em projecto. E' 
preciso que se dê alguma providencia com tempo, 
porque a sessão já está muito adiantada; e por isso 
occorreu-me a medida, que lembro nesta indicação 
que julgo de toda a urgencia. 

Tendo assim fallado, leu, e fez passar á mesa 
esta 

<< IXDICAÇÃO 

« Proponho com urgencía, que se communique 
ao senado, que a camara dos deputados approva 
provisoriamente o regimento do senado para as 
reuniões, emquantó se não fórma o regimento com
mum.- Vasconcello~ ». 
• Apoiada a urgencia, e aberta a discussão sobre 

ella, sustentou-a por: este 'modo 
O Sa. VASCONCELLOS :-Eu creio que não póde 

haver duvida sobre a urgencia. Este é o segundo 
projecto do senado, que se lhe remette com emen
das desta camara. Póde ser que o senado não con
venha nas emendas, e como ambos são de leis 
regulamentares, é indispensavel nesse caso a reu
nião das camaras. 

Ora para se effectuar a reunião, deve necessaria
mente haver um regimento, que a reuna: mas nós 
vemos que nem ainda está uomead11 a commissão 
desta camara, que o deve apresentar em projecto. 
Portanto convém dar-se já alguma providencia: e a 
que proponho é certamente a mais prompta, e 
efficaz. Talvez della possa resultar já algum bene
ficio ao publico. Tal é o fim da minha proposta. 

Como ninguem se oppozesse, foi logo proposta e 
approvada a urgencia ; e feita a 2a leitura, e julgada 
a materia digna de deliberação, pedio o seu autor a 
2• urgencia, para entrar immediatamente em dis
cussão; e sendo apoiada competentemente esta 2a 
urgencia, e posta em debate, foi logo impugnada 

. nestes termos por 
O Sa. CLEMENTE PEREIRA: - Sr. presidente, eu 

requeiro, i'9sto, e instarei sempre, que nunca se 
. trate de materias propostas pela primeira vez na 

mesma sessão. 

O Sn, LYNO Covn-sno: -O motivo que o honrado 
membro diz que teve para pedir a urgencia da sua 
indicação, é que estando para serem remettidos ao 
senaJo dous projectos com ·emendas, e podendo 
acontecer que aquella camara as não approve, se faz 
necessaria a reunião de ambas as camaras; e que 
se não poderá verificar por falta do regimento com
mum. :Este é o motivo, Sr. presidente, pelo qual 
diz o honrado orador que é urgente a sua proposta. 
Porém esta razão não milita para commigo; porque a 
constituição tem marcado o modo, como se devem 
praticar estas reuniões. Ella declara que se hão de 
reunir na casa do senado, que os assentos serão in
distinctos, que a maioria de votos decidirá, como 
se fosse em uma só camara, etc. Eis tudo especifi
cado: que mais é preciso'! Convocando-se a reunião 
havemo-nos apresentar no paco do senado ; lá nos 
sentaremos promiscuamente; ·o presidente do se
nado será o presidente da assembléa inteira; elle 
proporá as materias a!!sim como se propõe no se
nado e nesta camara, etc. , etc. Logo não ha motivo 
para se julgar impraticavel a reunião sem um prévio 
regimento. O regimento é a propria constituição: 
ella marcou o que se ha de praticar de essencial em 
semelhante acto ; o mais é mero . formulario, que 
não quer dizer nada. Approvar, ainda provisoria
mente o regulamento que fez o senado ! . . . Nisto 
não convirei en de modo algum; porque era reco
nhecer um direito, que o senado não tem, pois o 
senado não póde só por si fazer o regimento com
mum. Tanto é assim que o mesmo senado conhe
ceu que não havia praticado bem annexando ao seu 
regimento artigos. que são communs a ambas as 
camaras; e por isso fez um convite para se no
mear uma commissão mixta, que tratasse do regi
mento commum. Como é que a camara dos depu
tados ha de dizer agora que approva provisoria
mente aquillo, que o senado fez contra direito'? Por 
modo nenhum. Eu nunca approvarei aquillo, que 
fôr contra a lei ; nem julgo que este passo seja pro
prio da sabedm·ia, que a camara dos deputados deve 
mostrar em todas as suas decisões. Emfim não julgo 
urgente a indicação. 

Sr. presidente, são muitos, e muito graves os 
damnos, que disto se podem seguir. Ainda hoje ti
vemos occasião de experimentarmos, quanto convém 
reflectir sobre materias propostas de novo. Na ses
são de hontem fez:.se uma indicacão sobre o subsi
dio aos conselheiros de provincia.!ulgou-se ma teria 
muito clara, e corrente; mas hoje já muitos dos 
senhores pensarão de outro modo, e assentou-se, 
qüe · ficasse reservada para outra occasião. Se 
aquella indicação não ficasse adiada, e se fosse 
hontem resolvida, talvez a decisão fosse bem di-

O SR. VASCONCELLOS: - O illustre deputado disse 
que a minha indicação não é necessaria, potque o 
seu objecto está declarado na constituição : ora, se 
o illustre deputado me mostrar (o que avançou), que 
se acha na constituição, então convirei, e vou desde 
já retirar a minha indicação . . Mas eu julgo que é 
impossível: só se a sua constituição é de outra edi
cão differente da constituicão que eu aqui tenho, 
que diz que o presidente do senado dirigirá a sessão, 
e que os .deputados e senadores terão assento sem 
differença de lugares. Ora daqui se conclue que 
marque quantas vezes se ha de fallar, como se hão 
de approvar os projectos, etc., etc.? Conclue-se, se 
acaso o illustre deputado o tem na su~ constituiç~o. 
Queira fazer favor de a ler; e eu retiro desde Ja a 
minha indicação ; porque . na minha constituição 
não se diz isto, não se estabelece o modo de traba
lhar das camaras reunidas. Disse o illustre deputado 
que é indecoroso que a camara dos deputados 
approve o que o senado fez contra a lei. ·Ora se o 
senado tivesse feito alguma cousa contra a lei, eu 
não proporia a minha indicação, porque gosto muito 
.de · ser restricto observador das leis. O senado fez 
para a sua casa um regimento; como tambem o fez 
para si . esta casa.; mas não · fez um regimento com
mum; porque . reconheceu ·que era preciso que elle 
fosse feito por uma commissão mixta, composta de 

versa. · · 
Eu convenho na utilidade da indicação em geral 

màs é p~;eciso que pensemos um pouco sobre ella. 
- Póde ser que daqui a uma hora me occorrão incon

venientes, que agora não Iembrão. Emfim o negocio 
é complicado; nada de precipitar-uma decisão desta 
camara. Estes negocios são muito serios. -. Concêdo 
que a materia seja muito boa, e que se deva tratar 
della com preferencia, porém não hoje. Nu.nca, se
nhores, torno a dizer, nunca quererei que se trate 
de qualquer ma teria no mesmo dia, em que ena·· é 
proposta. Portanto requeiro o adiamento. 

36 . 
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membros de ambas as camaras; e hontem já se pro- ~qu_i: f~lla-se assim como se falia aqui; hão de haver 
pôz aqui que se nomeasse uma com missão para se md_tcaçocs, emendas, em fim tudo que ha aqui. Tomo 
fazer este regimento, unida com a do senado; con- a diZer, nenhum homem tem direito de approvar as 
cluindo ~u daqui tambem, que o senado reconheceu ceremonias da casa, para onde é convidado, deve 
a necessidade de um regimento commum, para ter sujeitar-se a ellas, ou não aceitar o convite. Nós 
lugar esta reunião. Portanto o que pretendo é que não podemos portanto approvar o regimento do 
haja um methodo de trabalho, quando se reunirem senado. Isso seria um ataque aos seus direitos. 
as duas camaras; porque, por exemplo, pede a pa- Concluo pois que a indicação não é urgente; ou 
lavra o nobre deputado: ha de pedil-a pelo regi- se attenda ao essencial para a discussão e votação 
mento do senado ou pelo regimento desta camara '? das emendas na reunião das duas camaras, ou ao 
Qual ha de pre,·alecer naquella occasião? Eu estou ceremonial, que se deve praticar em semelhante 
intimamente persuadido de que nisto não mostro acto. 
mais do•quc o desejo do bem commum. Propuz a 
approvação proYisoria do regimento do senado, O Sn. VAsco~cELLOs:- O illustre deputado con
para que possa sahir a publico alguma lei nesta clue, que a minha indicação não é urgente, porque 
sessão : se não temarmos esta medida não passará se acha marcado na constituição o modo porque 
lei alguma este anno; pois tem-se feito emendas ás n.o~ havemos de sentar na sessão, quem a deve di
que tem vindo do senado, e eontinuamos a pôl-as. ngtr • etc.,e juntamente porque julga incivil aquelle 

Portanto se não recorrermos a algum expediente hospede, que declara a maneira porque deve ser tra
que córte este embamço, nuda se poderá decidir, e tado !la casa alheia. Previno já a esta camara, que 
ahi temos um anno de perda. Finalmente seja qual eu nao tenh~ um talento tã.o agudo e penetrante,que 
fôr a resolução da camara, a minha intenção é pro- possa_dednzu destas premis~~s a !"esma conclusao, 
mover 0 be111 publico. q_ne. t:rou o nob~e orador. Nao sei, que, por a cons-

O S . - ttlutcao deternunar os assentos dos membros da 
. n. LI~o Coun~uo: - ·: Sr_._ prestdent~, faça-me asseÍnbléa geral, e declarar o prE>sidente, esteja feito 

o !a' or de manda.r Ie_: ~ mdtca~ao do homado men~- 0 regimento commum a ambas as camaras, 0 qual 
bto ( l.eu-se). O ~llt~:.~te orador quer_que e,u moslle deve regular os actos da assembléa reunida: eu não 
na ~mnh~ const:tmçao. ?-que acabel de dlle~·, que pos.so entender assim, e creio que toda a camara 
a~~ ma nao _achat na cdt~ao de. q~e,se_serve. Eu vou est~ do mesmo voto. Disse o illustre deputado que 
le1 lhe. 0 a~t. 22. (leu . ) Aqm J<~ cstao dua~ ~o.u~as a d1scussão ha de sm· só uma: sobre isto póde haver 
ess:~ctaes · que 0 prestde!lle do senado dmç~ra a duvida, e divergirem as opiniões: uns pensaráõ 
ses!>.10, e q~e os deputado~ c senad.ores tomarao as- assim e outros não. Talvez tenha lua-ar 1•, 2• e 3• 
sen~o pl·omiscuamente. Lca-se mats o art. 61. (leu).J discussão· e para resolver sobre isto 

0
é preciso que 

Esta claro )lue a camara, que recusa as emendas, é concorderii as camaras. Portanto nada nos póde dis
~ qu.e ~omtda, e po~tant_o n.o caso e1~~ que e!tamos pensar de um regimento commum approvado pelo 
e o ~e nado quem _de' e. p10por _a reumao. Lo"! o se o senado e pela camara dos dep tados 
senado nos convidar nemos a sua casa no d1a que _ .u · . 
fõr designado, tomaremos assentos indistinctamente .Ora com~ na o tenham.os amda este regime.nto, e 
e a mesa do senado dirí" irá a sessão. Temos mai"' seJa convemente ao pubhco que se leve a effe1to al
q;ue a di~cussão ha de se~ só uma, porque neste ar: I gumas das l~is, que estão em discussão aq~i e ~o 
ttn-o se dtz- o resultado da discussão_ e não diz senado, por 1sso propuz quA adoptassemos mten
_:: das discussões_:_. Finalmente, terminada ella, I namente. o regimento ~aquella camAra, na parte que 
segue-se a votação desta assembléa geral, e 0 que a ~r apphcavel . ás ses~oe~ .d!l assemblea geral. Mas 
maioria absoluta decidir é o que se deve abracar dtsse-se que e urna IDClVIhdade,. que o hospede se 
como .lei. Aqui est<i _ ~ois explicado. tudo, quê é 1 metia em a~provar as cer~momas da ..:~asa, para 
essencial para a dec1sao dos nen-oc1os: 0 mais é I onde é convidado. Sr: presidente! eu nao gosto de 
accidental, é de méra formalidade. Como é que 0 argumentos de analog1a: é um me10 muito fraco de 
nc;»b~e deputado diz que nada achou na sua con- argumentar. E~emplos e comp!lrações só conven
stltmção '? - cem, quando sao exactos; porem que comparação 

Dev~ retratar-me s?bre uma _preposição, que pó~e ter a entra~a de um homem na casa. do s~u 
avance1. _9uan.do eu disse q~e ~ao consentiria na am1go, com a. reu?1ao das du~s cama!~s, que formao 
approvaçao amda que provtsona do re.,.imento o corpo legtslat~vo da naçao braz1hca? Esta ca
que o senado tinha feito contra dir~ito, ent~ndi qu~ mara quando va1 ao senado, vai para a sua propria 
o honrado membro alludia a alo-um ren-imento com- casa: somos por ventura ho!1-pedes dos senadores 
mum, que o senado houvesse apresenfado. Por isso naquellaoccasião? N~o é nossaaquella casa?j Admira 
requeri a leitura da sua indicacão e acrora conheco certamente que o tllustre deputado concebes .. e e 
que nella se pede a approvaçãô não d~algum reii- proferissesemelhan~ecomparaçã~,muitomaissendo 
ll?ento commum, mas do .Proprio regimento priva- eU~ mesmo quem d1sse poucos dtas antes da instal
hvo do .senado. Agora veJO que me enganei, e qne laçao da assembléa g.eral, que ~q~elJ~ casa era tam
não ex1ste semelhante regimento commum feito bem nossa nesse d1a! Que mc1v1hdade ha pois 
pelo senado. Porém se ·eu assim pensei, é porque no passo que eu aconselho? Será incivilidade mos
não me podia passar pela lembrança que se propo- t!armos a nossa confiança no senado! Será incivi
zesse nesta camara a approvação de um regimento, hdad~ leva: a nossa bo!l fé a ponto de adaptarmos 
que lhe não pertence, e é todo privativo do senado. sem dtscussao o seu regtmento, só para que a nação 
Pergunto eu.: sendo conv~dado para ho~pede de possa gozar quant~ an.tes de alguns frncto~ dos tra
uma casa, he1 de m~ndar d1zer antes de la ir, que balhosdocor~o leg~slatwo't ~or.c~nsequenCla nem os 
approvo _o ceremomal, que. está em uso naquella arg,umentos t1rados da const1tu1ça.o, ne~ os de ana., 
casa? Nao, certamente. Eu ~,ei de me sujeitar aos !ogt.a t~m valor algum contra a urgenCia c;Ja minha 
usos da casa, para onde sou convidado : mas dizer mdtcaçao. 
que não vou lá, sem approvar o regirnen interno!... O SR. MAlA: -Eu assento que não ha tal ur
No senado . pede-se · a palavra do mesmo modo que· gencia. O argumento de se não approvarem as 
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emendas postas por esta camara aos projectos do 
senado, não é concludente. Quando o senado quizer 
a reunião, a proporá; e então será tempo proprio 
para se tomarem as medidas necessarias. Portanto 
ainda que a materia da indicação seja digna da de
liberação, todavia não a julgo tão urgente, que se 
deva tomar já_ della conhecimento, e que se pre
cipite a resolução da camara. 

O Sn. VAscoxcELLOS: - Como é que o senado 
ha de propôr a reunião, sem haver um regimento 
proprio para ella? 

O Sn. LINO CouTixno: - Sr. presidente, requeiro 
a palavra para uma explicação ..• 

O Sn. PRESIDENTE : - O illuslre deputado já 
fallou duas vezes sobre a ma teria: não pó de falia r 
mais .•. 

O Sn. LtNO CouTINHO : -"Julgo que me não póde 
ser negada a palavra, pot:que V. Ex. deixou o hon
rado membro explicar-se mais de uma vez .•• 

O Sn. PRESIDENTE : - Então gastar-se-ia todo o 
tempo em explicações. 

Ultimada a discussão por deliberacão da camara, 
propoz o Sr. presidente á votação a Úrgencia, e não 
sendo approvada, ficou a materia da indicação 
reservada para entrar na ordem regular dos trabalhos 
da camara. 

Deu então parte o Sr. secretario Costa Aguiar de se 
achar sobre a mesa um requerimento dos alugadores 
de seges desta côrte, pedindo ser aliviados de parte 
dos impostos, que pagão pelas seges. Foi dirigido á 
commissão de petições. 
~assou-se á 2• parte da ordem do dia, que era a 
discussão de pareceres adiados, e apresentação de 
novos, e entrou em discussão o parecer das com
missões de fazenda, e de minas e bosques, sobre o 
requerimento de · Rodrigo José de Figueiredo 
.Moreira, e outros, relativo ás minas de ouro exis
tentes na fazenda que os supplicantes possuem na 
proYincia do Rio-Grande do Sul, o qual parecer 
ficára adiado da sessão de 6 deste mez. 

Logo que o Sr. 1° secretario fez a leitura do 
parecer, pedindo a palavra, disse 

O. Sn. VASCONCELLOS :-Julgo' que este parecer 
devia-se dar para a ordem do dia, porque é ueces
sario examinar-se bem este negocio, que é de 
importancia. , 

O Sn. PRESIDENTE :-Hontem se deu para a ordem 
do dia de hoje em srgundo lugar a discussão de 
pareceres adiados, e este está adiado já ã alguns 
dias. ~ 

O SR. VAsCONCELLOS :-Porém quando ha algum 
negocio mais importante, melhor seria que fosse 
nomeadamente designado para a ordem do dia. 
Este é um dclles. Eu julgo que este parecer não 
póde ser approvado, porque estes pretendentes 
queixão-se de não serem divididas as datas de 
terras mineraes. . • . creio que é isto, de que elles se 
queixão. • • . Se o illustre relator das com missões 
quizesseinformar-nos da historia.... . 

O SR. Souu FRANÇA : - Não é queixa. Estes 
supplicantes são os herdeiros de Manoel de Figuei
redo, que tem uma propriedade no .Rio-Grande, ·na 
qual se descobrirão duas minas. Pedirão licença 
para lavrar, a qual se lhes con•:edeu por uma portaria, 
qu.e apresentão, do governo. Mas como houve outros 
que tambem pedirão esta l~cença, e a obtiyerão, 
talvez · pela mesma repartição, e além disto · o 
ministerio deu mais algumas licenças, _pretendem 

agora estes supplicantes que lhes seja permittido 
lavrar. por. companhias com exclusão de outros. 
Exammando a legislacão, qui! havia a este respeito 
vio-se que na lei de ·1803 ,·em o modo por que s~ 
deve J?ro~eder neste ne9ocio, e por consequencía a 
commissao assentou mmto bem, que pertencia todo 
ao governo, porque havia lei por onde se deve 
regular, e não podia lmver necessidade de medida 
legislativa sobre este objecto. . 

O SR. VAsco~CELLOS :-Eu me opponho ao parecer 
da commissão. Não estou bem certo da historia 
desta ~escoberta no Rio-Grande. Li no Diario, uma 
P?r~na do governo, ':lue mandava sahir da pro
vmcia o homem, que tmha descoberto estas minas. 
Por isso desejava que isto se désse para ordem do 
dia, para se poderem consultar todas as portarias, 
e mais ordens do governo, e a legislação competente. 
~ra bem, se o ~o,·crno ~andou pôr em pratica o 

regimento das mmas, aln se acha providenciado 
tudo quanto pretendem estas pessoas. Portanto 
pertence ao poder judiciario, elles que requeirão 
ao guarda-mór competente; emfim que requeirão a 
obserya?cia deste regimento, que P?t uma portaria 
do nnmstr~ de Estado dos negoc~os do imperio 
em 18'24 fo1 mandado observar no Rio-Grande. Não 
pertence, nem á assembléa geral, nem ao governo 
o conhecimento deste negocio, pertence ao poder 
j_udici~rio_. _Por isso me opponho ao parecer, e este 
e o prm.CipiO porque me opponho, 

O Sn. TEtXEIRADEGouvÊ.\ :-Tambemmeopponho 
ao parecer da commissão, porque é illegal. Vamos 
analysar o que pedem estes homens. Estes homens 
têm uma fazenda no Rio Granile, tendo noticia de 
que nesta fazenda ~avia ~i nas, pedirão licença para 
explorai-as, e dnpms pedll'ão que se lhes concedesse 
uma data de terras, conr.edeu-se-lhes, mas quando 
um delles se quiz .!lmpossar, requererão. os povos, 
que tambem quenao estas datas de que estão de 
posse. Sobre este requerimento dos povos, e para 
obstar a que elles lavrassem as minas, veio esta 
representação. Agora que decide a commissão 'l 

Remette o negocio ao governq, fundada no alvará 
de 1803. Primt>iramente este alvará não teve exe·
cução, nem a podia ter, porque determinou muitos 
empregos, que nunca se estabelecerão, por conse
quencia em l\linas nunca se executou, nem se podia 
executar. Argumentando com estealval"â, digo, que 
mesmo em virtude delle não póde passar o parecer 
da commissão. Por este alvará de regulamento, 
quando se descobre qualquer mina, manda-se muito 
positivamente repartil-a pelo povo, e isto é mui 
bom, e conforme o direito, porque a ordenação 
declara, que as minas são palrímonio rea.l e o rei 
mandava-as repartir pelo povo, e só ao descobridor 
dava a preferencia. Por este mesmo regimento a 
fazenda publica tambem tinha certas datas de 
preferencia, mas até cedeu estas datas para se 
repartirem pelo povo. E' verdade que esse alvará 
tambem estabelece o modo de lavrar por com
panhias, mas só as concede nas minés de difficil 
trabalho, como em rios caudalosos, a que não podem 
chegar as forças ·de· um particular. Esta lei foi 
escripta, mas não existe de facto. Bem: estes 
hQmens o que querem agora'! Querem um privilegio 
exclusivo: a lei tem determinado que se repartão as 
minas, e elles querem só para si : isto não tem 
principio nenhum. O povo requereu tambem estas 
datas, e como havemos de deixar de lhe conceder, 
aquillo, que é de lei, para beneficiar a um, ou dou~ 
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homens? de maneiranenbuma: é cousa, que senão 
póde adlnittir. A commissão disse mais, que não 
ha meuida legislativa a tomar-se, mas ha, porque 
para se conceder o que quer o requerimentO, era 
preciso revogar o regimento, que manda repartir as 
terras Dlineraes pelo povo. Eis a razão porque o 
governo não quiz tomar conhecimento do negocio 
e remetteu para a camara este requerimento. Por 
consequencia a commissão fundou ~ai o parecer. 
porque mestra querer conceder excluSlvamente aos 
supplicantes a e~ploracão destas minas, contra a 
letra do proprío alvará que citou. Portanto voto 
contra o parecer. I 
O"Si\. B.ti>TIST.\ PEREillA :-A commíssão fundou 
o seu parecer na lei de 13 de 1\Iaio de 1803, onde se 
Yê o modo de conceder estas datas, e as pessoas que 
têm prefereucia : entre ellas são as que formão as 
companhias. Este l10mem pedio faculdade na fórma 
do ah·ará de 13 de Maio, que se diz agora que não 
teve execução, mas é cousa, de que não póde a 
commissão estar ao facto. Ha uma lei : se não se 
executa, mande-se executar : ao menos eu devo 
regular-me pela lei, que existe, e segundo ella é 
que a commissão deu o seu parecer. Este homem 
requereu, como mostra, permissão para minerar, 
ao depois outros requererão, que querião tambem 
trabalhar: ora nesta i:lata, que lhe fui concedida. diz 
~1\e, que na fórma do alvará de 13 de 1\laio deve 
preferir, pcrque ni estabelecer uma companhia, 
visto que a companhia tem preferencia, e neste 
sentido deu a commissão o seu parecer. Se está, ou 
não em yigor este alvará, não sei, nem se se 
executào as leis. Isto não compete á com missão, que 
de\"e regula.r-se segundo as leis existentes. 

O Sa. SouzA FaANÇA : - E' co usa que muito 
custa, ver os Srs. deputados atacar um parecer de 
com missão, sem tocar no ponto principal. Compete, 
ou não compete a esta camara a decisão de um 
requerimento em uma hypothese particnlar 'l Não 
compete :eis o que diz a commissão. Ha leis sobre 
minerações, ha leis, que mandão repartir as datas, 
estejão, ou não em vigor : a questão é, se compete 
a esta camara o defirir sobre uma hypothese 
particular. Não compete, é ao governo : eis o 
que diz a commissão. Se houver necessidade de 
uma lei, o governo a proporá, ou algum dos 
Srs . . deputados; por ora trata-se de applicar a lei. 
E' uma hypolhese especial: a esta camara não 
compete. 

O SR. TEIXElRA DE GouvÊA. :-Estas pa'l.tes reque
rerão primeiro, ao gnarda-mór, que é a pessoa 
competente, e vendo depois que havia mais pessoas 
do povo, que querião datas, requererão ao governo, 
que lhes concedesse estas datas exclusivamente, 
allegando quererem estabdecer uma companhia. 
Porém o governo as remetteu para a camara, 
porque conheceu que precisa de revogação de leis o 
que pretendem os supplicantes. Elles não querem 
só formar r.orupanhias (é preciso advertir bem nisto 
porque do contrario não tínhamos nada com este 
negocio : o governo que executasse as leis) querem 
formar uma companhia, e querem que alli mais 
ninguem possa explorar. Isto não é de lei: a lei 
manda que se formem companhias, sim, mas é nos 
lugares de rios caudalosos. ou onde se não póde 
lavrar por falta de forças sufficientes, a que muitas 
vezes . não podem chegar as faculdades de um só 
homem. Portanto a illustre commissão devia 
indeferir logo o requerimento destes homens, mas 

nunca remetter ao governo, que entendeu bem, 
que era precisa dispensa de lei. 

O Sn. Y ASCONCELLOS :-0 parecer da commissão 
não póde passar por modo algum, porque não é 
conforme o nosso systema. O governo é que reparte 
as terras, e não está marcada em direito a quem 
pertencem as datas, como pois se quer pelo parecer 
da commissão destruir muitas leis, que estão esta
belecidas a este respeito'? Não póde ser; e até isto 
não vem em fórma, porque devia vir por um 
projecto, para se revogar a lei. que realmente é 
muito mal feita, e se se pozesse em pratica le,·ava 
tudo ã destruição. Quando este homem fez a 
descoberta desta miua no Rio-Grande, foi lançado 
fóra da província. como perturbador do socego 
publico, como vi em uma portaria inserta no Diario 
do governo. Ora como se vio que apparecia muito 
ouro no Rio-Grande, não se mandou pôr em pratica 
a lei de 1803 : porque se conheceu que iria destruir 
aquella pro,·incia: isto é o que me lembra que se 
determinou. Como é que se póde fazer executar uma 
lei, que manda que haja mineralogistas, in~pectores, 
e mil outros empregados '!Era uma lei destructiva 
do direito de propriedade, porque até confiava o 
trabalho, e direcção das minas, não ao preprieLario 
mas a um inspector, que ha,·ia de dirigir a mine
ração. Além disso impunha um tributo, que se 
devia pagar. Por este e outros motivos os capitães 
generaes nunca a executarão, e ficou a lei suspensa 
até hoje. E agora quer-se cuidar em a mandar pôr 
em execução ! I ! Quantos males se nã(} seguirião 
da execucão desta lei 1 Infinitos, innumeraveis 1 
Y o to con ira o parecer. A commissão devia ter 
indefirido ao requerimento, porque pertence ao 
poder judiciario. 

O Sa. LINO CouTINHO :-Eu me levanto para apoiar 
o parecer da commissão. Vejamos o q_ue ha estabe
lecido sobre estas terras mineraes Diz a lei, que 
sendo propriedade real, todo o cidadão tem direito 
de minerar, ainda que ellas appareção em terras de 
particulares ; porque as minas pertencem á nação. 
Diz mais a lei, que, quando as minas forem acces
siveís . a todo o mundo, se distribuiráõ em datas, e 
cada particular, que as houver recebido, poderâ 
minerar como quizer, mas quando não são acccssiveis 
a todos os indivíduos, por mais pobres que ~ejão, e 
dependa o seu trabalho de grandes forças, ou ma
chinas, então, diz a lei, que fique tudo para uma 
companhia. Vejamos se se observou a lei. 

Apparecerão as minas, ellas pertencião ao rei, 
hoje á nação : por consequencia o que se . devia 
fazer 't Dar-se aos particulares, que podessem tra
balhar nellas, ficando a preferencia na escolha de 
alguma das datas ao descobridor, não só como 
pessoa do povo, mas como inventor. Se não forem 
accessiveis, se estiverem em grantles rios caudalosos, 
e que -precizem de grandes forças, e muitos braços, 
então d1z a lei, que se prefirão as companhias. Porém 
o caso não aconteceu assim. Este particular desco
brindo as minas em suas terras, conseguio uma 
permissão de minerar, com exclusão, contra a lei : 
vio o povo, que as minas erão accessivéfs, requereu, 
dizendo, que aquella exclursão era contra a lei, -e que 
devia ser a distribuição feita pelo po"o segundo o que 
nella se manda : que não devião ser exploradas por 
companhias, porque ellas podião ser trabalhadas por 
qualquer do povo. Oppõe-se o proprietario das terras 
dizendo, que quer lavrar por companhias, e que a 
lei neste caso lhe dá a preferencia, e com esta razão 
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pretende es:eluir ã todos os que jã havião obtido 
faculdade para minerar. 

Bem se vê que semelhante fundamento não tem 
vigor, porque as companhias são estabelecidas, 
quando as minas não pódem ser exploradas por 
homens fracos e . pobres ; o que ha de a commissão 
dizer sobre isto 'l 

Diz que havendo uma lei que manda, que sejão 
as datas distribuídas pelo povo e que só prefirão as 
companhias, quando estas minas exigem grande 
trabalho, e quando.apparece summa düliculdade na 
empreza, requer o supplicante uma coüsa contraria 
ã lei; e accrescenta ao niesmo tempo que ao gover
no pertence deferir conforme a lei. 

Creio que estã dito tudo e que nada mais ha 
a accrescentar. . 

Nó& não despachamos sobre casos particulares, 
que estão acautelados por leis ; nós nos empre
gamos em providencias geraes que interessão ao 
todo da nação. Quando o governo nos remette ne
gocios sobre que ha leis expressas para por ellas se 
regular, respondemos muito bem dizendo-Despa
che conforme a lei : não nos pertence tomar conhe
cimento.- O governo deve saber das leis escriptas 
para deferir por ellas os requerimentos que se lhe 
fazem. 

Diga-se-lhe, portanto, que ha leis q11e regulão a 
distribuição das datas mineraes, que esta camara 
não póde ter ingerencia na representação dos sup
plicantes, cujo objecto todo pertence ao poder exe
cutivo. Portanto, approvo o parecer da commissão. 

O SR. CRuz FERREIRA :-Senhores, eu estava em 
Portugal, quando se publicou este alvarã. .Estot.. 
bem lembrado disso, assim como sei com certeza, 
que logo que Luiz de Vasconcellos entrou para o 
ministerio o fez revogar. 

Levantei-me só para declarar ã camara que este 
alvará estã revogado competentemente, e para 
apoiar o parecer em qnestão. 

O requerimento . versa sobre execução de leis; 
portanto, não pertence ã camara. E' um caso par
ticular, cujo conhecimento, ou compete ao poder 
administrativo ou ao judiciario. Nós nada temos 
com isso. 

Portanto, se o g\lverno remetteu esse requeri
mento torne-se-lhe a enviar, para lhe dar ôutra 
direccão conveniente. A commissão diz muito bem, 
e eu defendo o seu parecer. Nem deveramos gastar 
tanto tempo em semelhante questão. 

O SR. TÉIXEIIU ·DE GouvÊA :-Os senhores que 
defendem o·parecer creio que não estão bem infor
mados deste negocio. O governo concedeu por uma 
portaria faculdade para minerar ouro na província 
ao Rio-Grande do · Sul; onde antes não havia per
missão de lavrar as minas; e por esta portaria 
mandou juntamente .que·· os exploradores guardas
sem o ·regimento dos guardas-móres e as leis exis
tentes. · ·· 
· Eif aqüi o que me consta que praticou o go-

verno. . · · ... 
O· alvará de 1803, com o qual se argumenta, 

nunCa. · teve execução, quer · elle tivesse sido legal
mente revogado, quer não, porque foi feito por 
quem ··· certamente estava em completa ignorancia 
do estado. das minas do Brazil e das, províncias onde 
ellas· existem. · · 

Ora,_este homem sabia muito bem das ordens do 
gbverno;Ieis e regiuiento~ que por ellas se mandarão 
observar, quando se permittio a mineração do 

Rio-Grande de S. Pedro. Sabia que pertencia à.o 
respectivo guarda-mór a distribuição das terras na 
fórma do seu regimento ; mas comv pretendia e pre
t~nde um privi~egio exclusivo para minerar, pois 
licença para mmerar elle mesmo confessa que já 
tinha, recoueu ao governo, persuadido de que 
obteria delle este privilegio. Porém, o governo co
nhecendo que esta pretenção envolve uma dispensa 
nas leis existentes, accordou, e ao meu ver accordou 
muito bem, em . remetter este requerimento ao po
der legislativo. 

Estes são os dados sobre que temos de deliberar. 
Diz a commissão, . que nos não pertence este ne

gocio : e a quem pertence '! A o governo 't Pois o 
governo é que ha de deferir sobre uma supplica que 
envolve dispensa de lei? Não certamente. 

Pertence ã assembléa, e como está atrecto a esta 
camara, tem ella a iniciativa para julgar, se convém 
ou não convém conceder-se o que se pede. 

Se convém, envie-se ao senado, participando-lhe 
a resolucão favoravel desta camara : se não con
vém, ponha-se um-escusado- no requerimento. 

Porém, dizer-se ao governo, que nos não pertence 
este negocio I Nunca. 

O meu voto é, que o requerimento seja indefe
rido por não ser conveniente a concessão de se
melhante privilegio exclusivo. 

O Sn. LJNO CouTINHO :-0 honrado membro está 
concorde commigo em todos os princípios: só diver
sificamos na conclusão. 

Estou certo que a pretenção dos supplicantes é 
contraria ás leis, as quaes têm disposto tudo que é 
conveniente ácerca das terras mineraes. Porém, 
o que é que diz a commissão no seu parecer 't Diz 
que havendll leis sobre a materia, o governo des.
pache este re<Juerimento, segundo a determinaçãO 
das mesmas leis. 

Porque razão ha do a camara decidir sobre um 
negocio regulado porlei 't O governo que o decida 
se não observar as leis ficará responsavel. 

Os supplicantes não se dirigirão a esta camara, 
requererão ao governo : logo ao governo pertencia 
despachar, segundo a lei. 

Se a portaria da con-::essão feita aos supplican
tes é contraria ás leis, revogue-a: a camara . nada 
tem com isso; nem ainda_ houve representação al-
guma a semelhante · respeito. · 

Portanto, estando ambos conformes nos princí
pios, diversificamos· nas consequencias que dedu
zimos. 

O SR. TEIXEIRA DE GouvÊA :-:A portaria não foi 
contraria ãs leis; a portaria não concedeu datas ; 
a portaria continha tão sómente uma providencia 
particular a bem da · provincia de S. Pedro; a 
portaria.... O illustre deputado mostra não ter 
conhecimento da materia ; e como diz,que concor
da commigo quanto aos princípios I ... 

Senhores, na provincia do Rio-Grande não havia 
permissão de se minerar. Estes homens e outros 
pedirão · licença para o fazer. Baixou a portaria 
dando essa permissão, e recommendando ao mesmo 
tempo a execução do regimento e das leis respe-
ctivas. . .. . , . .. . 

Depois ·.disto appareceu este requerimento feito 
ao governo ; e como o governo conheceu que elle 
:envolVia uma dispensa de lei, o enviou á camara. 
Havemos de rémettel-o agora ao governo, dizendo-
lhe que execute a lei? . 

:n 
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_ O governo sabe, e entendeu muito bem a lei, 

assim como sabe, que ossupplicantes pedem uma 
mercê• que excede ás suas attribuições. Portanto, 
se a camara entende que se não póde e não convém 
dispensar na lei, o despacho é-Escusado.-

0 Sn. LINO CouTil'iiiO :-Disse o nobre depu ta do 
4lue eu não mostro . conhecimento desta materia. 
1\las quando sou gmado_ pela razão, e tenho docu
mentos â vista, não re•~eio cmittir a minha opinião. 
Eu não vejo ahí o provimento, para que se possão 
trabalhar as minas da província do Rio-Grande. 
Nesse provimento diz-se-nas suas terras-, mas 
não se falla de toda a província. 

Sr. presidente, não se mandou levantar a prohi
hição de minerar naqucllas províncias, onde até 
agora era defeso. O pro\"imento foi particular e por 
consequencia é uma violação da lei, que manda 
dividir as minas, ainda descobertas em terras já 
occupadas. Tanto foi contra a lei, que os povos re
presentarão e forão attendidos. 

Os supplicantes, porém, querem agora excluir os 
mais que alcançarão licença para minerar, com o 
pretexto de pretenderem estabelecer companhias; 
e é sobre esta pretenção que o governo não quiz 
deferir, enviando o requerimento a esta camara, 
quando este negocio tem C;)rrido todo pelo execu
tivo. 

O Sa. TEIXEIRA DE Gou\'E.-\ :-A portaria diz que 
os exploradores das minas se regularãõ pelas leis 
existentes a este respeito : e permittio sómente, 
que se podesse alli trabalhar nas minas, o que antes 
não era concedido. 

O SR. SouzA FRANÇA :-Eu quizera que se me 
dissesse, se a camara póde indeferir um requeri-
mento enviado pelo governo.... · 

}IUITOS SRs. DEPUTADOS:-Póde, póde, póde. 

O Sa. SouZA FR,\~ÇA :-Nós sómente não forma
mos o corpo legislativo; somos uma seccão; eis 
a razão porque propuz a minha duvida. ·• 

O SR. MAu: -Eu sigo o parecer da commissão. 
Veio á camara este requerimento mandado pelo 
governo : logo a caro ara h a de se entender com o 
governo sobre a resolução deste negocio. Ella não 
se entende com pessoas particulares. · 

Não me conformo, porém quanto ás razões que 
dá a commissão. Acho que se não deve fazer men
ção das leis a que o parecer se refere. 

O governo deve saber das leis: e este alvará que 
a commissão cita não está em vigor. Não estando 
não tem lugar o que diz a illustre commissão; por
ql,le os regulamentos que estão em observancia, não 
fazem differenca das pessoas a que se concedem as 
datas : mandãÓ primeiramente que o guarda-mór 
faça repartição de todas as terras mineraes, dos rios, 
corregos e de tudo que é conhecido como necessa
rio para o trabalho das minas; e em segundo lugar 
declarão que nesta distribuição tanto attendão ao 
pobre como ao rico, com tanto, que tenhão escravos 
para trabalhar nas minas. . 

Portan~o, sou de voto que se remetta ao governo 
o requenmento, segundo o parecer da commissão} 
mas que se não dê razão alguma, fundada noalvara 

· de 1803. 
Veio a este tempo á mesa~ e foilida aseguinté 

« EMEMDA 

« Que se remetta ao governo, dizendo-se que 
não tem lugar o pedido pelos supphcantes.-Tei
xeira de Gouvêa. >> 

Foi apoiada e fez parte da discussão, tendo a 
palavra 

O SR. CLEMENTE PEREIRA :-Examinando eu o 
requerimento destes homens, e uma informacão do 
presidente da prot"incia do Rio-Grande, vi" que o 
que pretendem é faculdade para levantar companhias 
de min~raçiio do terreno que lhes pertence dando 
por m~tt v o que este é o uni co patrimonio que deixou 
seu pat, e que serão muito infelizes se não con
seguirem esta mercê. 

O governo obrou mui to bem em não deferir a este 
requerimento, e remetteu a esta camara. 

.01~, ~orno se diz que o alvará, em que a com
missa(} tundou o seu parecer, não está em uso, e 
até houve quem affirmasse que se acha legalmente 
revogado, acho, que tem todo o lugar deliberar-se 
se convém ou não conceder-se a graca que estes 
homens pedem, para levantar compannia de mine
racão. Nestas circumstancias parece que devia 
voltar de noyo o requerimento ás mesmas com
m~ssõ~s para examinarem se será util a dispensa na 
le: . 
V~u ler uma informação que veio junta ao re

quenmento... (Leu-a). Este alvará vem citado 
como uma providencia que se deu, preferindo as 
campanhias. 

O meu voto, pois, é que se decida primeiro se 
convém ou não convém ao publico conceder-se esta 
dispel!sa a favor dos supplicantes; e para este 11m 
requeuo que o parecer volte ás commissões reuni-: 
das. O governo nada tem com este negocio. 

Sn me perguntarem, direi que a minha opinião é, 
que se conceda aos supplicantes o estabelecimento 
da companhia que pretendem. 

O Sn. VAscoNCELLOS :-Sr. presidente, a preten
ção destes homens não é sómente para estabelecer 
companhia. Isto seria o menos, porque o governo 
tem concedido já essa faculdade a alguns especula
dores com certas condições, e na província de Minas 
jã se a chão em acção. 
. Elles querem ainda outra mercê, e é que se não 
gaardem para com elles as leis relativas ás minas. 
Pela legislação actual as minas de metaes preciosos · 
pertencem. ao estado, e não aos proprietan.·osj da 
sul'erficie das terras em que ellas se achão. . . 

Pretendem os supplicantes ser senhores das mi
nas de ouro existentes na sua .fazenda, para só elles 
as lavrarem com exclusão . dos mais que jã alcan
çarão licença de as minerar. Isto é contra a legis• 
lação actual, e contra as ordens do governo, e . em 
damno do direito que outros jã adquirirão. 

Seria, pois, uma violação ás leis e um ataque 
formal ao direito de terceiras pessoas, conceder-se 
semelhante privilegio. Se se propuzesse esse caso a 
votos, eu certamente me opporia com todas as mi
nhas forças. Não. póde haver bem publico quando 
se_ .ataca_ a ~ropnedade ~e tantas pessoas, pois as 
mmas nao sao dos ~upphcantes sómente, são tam
bem de todos aquelles, que já obtiverão faculdade 
de as trabalhar.. . . . 

Portanto, ainda nessa hypothese não julgo atien. 
divel o requerimento. . . . -

o Sa. TEIXEIRA DE GoUVEA :~Eu soú • cie igual 
voto. · 
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O Sa. V:EaGUEIRO :-A. questão, .senhores, é com~ : 

plicada, e eu ainda não en~rei bem no e_spirito 
della. Por isso acho convemente que se adiasse · a 
sua decisão, para entrarmos no perfeito conheci-
mento do negocio. . 

O que tenho até agora entendido, é que estes ho
mens querem ser senhores exclusivamente d~s 
minas, querem ficar com todas ellas, para que nao 
só se . não faca a . distribuição, mas até .para que 
aquelles; que· nellas já têm datas, sejão inhibidos 
de lavrar, e priva dos da, sua propriedade. Creio que 
é isto o ponto principal, sobre que elles inst~o. Vêr:a 
então com o pretexto de formar companhias. Pois 
se elles têm Já faculdade de minerar, como con
fessão, não podem lavrar, como :. quizerem 'l Não 
podem fazel-o ou por si sós, ou por meio de so
ciedades, e de companhias '1 Creio que não ha pro
hibicão alguma, para qu'e seja precisa a licença do 
govêrno. Qualquer 'póde formar as sociedades par-. 
ticulares, que entender convenientes, ou seja de 
commercio, ou de lavoura, ou de mineração. O que 
se não póde fazer, e o que me parece que pretendem 
estes homens, é um privilegio exclusivo, e que se 
cassem as licenças concedidas áquellles, que jã as 
obtiverão para lavrar. Isto não póde ser: nesse caso 
eu lambem me opporia. Mas bom é examinar melhor 
o negocio, e '{lOr isso requeiro que fique adiado. 

O Sa. ALuEIDA E ALBUQUERQUE : -Pelo que 
tenho ouvido e comprehendido, a prctenção destes 
homens vai atacar o direito de outros, o que não se 
póde tolerar de maneira alguma. Como se ha de dar 
um privilegio exclusivo a um particularcontra o 
direito de · tantos outros cidadãos, que já têm pro
priadade · naquellas mi~as 'l . Isto de m~meira ne
nhuma. Não approvarei pms que se dispe~se nas 
leis, assim como acho que"não tem lugar dizer-se 
ao governo, que defira segundo a lei. O governo re
mettendo esse requerimento, de algum modo con
sultou o voto da camara, e por isso deve-se-lhe res
ponder, que a camara entende, que a pretenção dos 
supplicantes é contraria á legislação, que não 
convém alterar. Isto é o que me parece. 

Veio a este tempo á mesa, e foi lida pelo Sr. se
cretario Costa Aguiar esta 

« EMENDA 

u Proponho que volte á com missão para interpôr 
o seu parecer, se convém ou não conceder aos sup
plicantes a concessão, que permitte de estabele
cerem as companhias, que pretendem.-Clemente 
Pereira)). · 

Foi apoiada · segundo · o regimento, mas impu.; 
gnada por esta maneira pelo ... . . . . 

SR. TEIXEIR.\ DE Gouvb : - Eu entendo que 
não deve voltar á cómmissão, para semelhante fim. 
O caso é simples, estes homens querem dispensa de 
lei contra o que serei sempre. Julgo portanto que 
de;e ser já indeferido _o r~querimento. 

O SR. VBRGUEIRO: ~Se , se determina que vá de 
novo á commissão, vem a verificar-se o adiamento 
que pedi. E' a mesma cousa. · .. ·. · · •. · ·. . ... . . · " 

O SR. CLEMENTE PERBmA :.· . ....-Eu quero. que, vá ã 
commissão, par~ que élla pense ~elh.or so~re .o caso, 
para que a camara ta~bem se mte1re, e Óossa. d~
cidir. com todo. o conhectmen to de ca!:'sa. negocto 
não é tão insignifiçante, . ~ . ~soluçao da ~~a 
sobre elle v~ .tl~c:idir_~a sorte :de uma f~mtba .. tn~: 
teira. Se ; p<J~o;t • se . uao . adaptar . esta mm}Ja. pro:-

posta, então votarei pelo adiamento.requerido. O 
que . pretendo é que se não decida hoje. (Apoiado), 

O Sll. LINO CouTINHO: -Eu me opponbo á emen
da do Sr. Clemente Pereira. Aqui se mostrou que 
estes pretendentes querião apossar-se das datas mi
neraes, que . jã pertencião a outros homens, com o 
subterfngio de estabelecer uma companhia. Ora, 
Sr. presidente, mandar-se este negocio á commissão, 
para examinar, se é justo ou não dar a Pedro o que 
é de Paulo, parece bein escusado. Isto é contra o · 
direito natural, é contra tudo quanto ha de mais sa
grado 1· As datas estão )á divididas, cada uma tem o • 
seu proprietario, o guarda.;.mór já fez a distribuição, 
como se-vê dos documentos. logo como se ha de pôr 
uma prohibicão a estes proprietarios, para favorecer 
tão sómente" aos supplicantes'l Pôr isto em duvida 
é o mesmo que perguntar, se se deve tirar o que 
é de Pedro, Sancho e Martinho, só para dar-se a 
Paulo. Não póde ser. Por consequencia não admitto 
semelhante · proposta, não ha necessidade de se ouvir 
de novo a commissão. 

O Sa. MAu :-Não ha prohibição alguma para 
que quaesquer sociedades possão trabalhar . nas 
minas dos metaes preciosos, nem a isso se oppõe o 
regimento das minas, com tanto que se guardem as 
condicões do mesmo regimento. Devo comtudo 
lembrar que a nação q~and_o concede datas mine
raes, não fica privada mteiramente da sua pro
priedade, comosuccede nas doações entre os cidadãos 
em particular, ella fica sempre com o duminio di
recto, pois o que concede é tão sómente a admi
nistração, ou o domínio util. Isto é o que ~: :mpre 
se observou, e o que as nossas leis tem estabelecido 
sobre a natureza dos bens chamados da corôa, ou 
do direito real. Digo isto só para modificar algumas 
proposições, que aqui se tem avançado. 

O SR. BAPTISTA PEnEIRA :-Toda esta questão se 
teria evitado, se acaso se tivesse attendido melhor 
á mataria do requerimento, e ao parecer das com
missões reunidas. Estes homens pedirão licença 
para minerar na sua fazenda, e outros igualmente 
a pedirão. Que pretendem agora '1 Pretendem que a 
elfes só seja concedido o direito de minerar, querem 
formar uma companhia · com privilegio exclusivo. 
Isto não tem lugar, Sr. presidente, porque outros 
tambem pedirão, e obtiverão concessão de minerar 
naquelle sitio. Que devia pois fazer o governo '1 In
deferil-os. Mas não o fez, e remetteu-nos o reque
rimento. Que diz a com missão? Que volte ao go
verno, para que defira na fórma da lei. Logo parece. 
que · entendeu, o melhor, ' porque a pretenção é 
contraria ás leis, . as quaes se ·.não podem !'e vogar 
pelo interesse de un: só. O . governo sabe. mmto be!D 
disto, e podia defenr. como entendesse JUSto, podia 
muito bem conceder a formação da companhia, se 
para isso fosse necessaria _li~ença, e i~deferir . na
quillo que fosse ~ontra o ~.r.etto. Mas nao praticou 
assim remetteu o negocio a esta camara, e para 
que? 'pàra fazer uma lei 'l Não, . !lind_a que ella fos~e 
necessaria não era este . o meto de a propô r. E1s 
porque di~se a commissão.~ Volte ao ministro, 
para deferir na fórma da lei.- E' muito bem lan
çado · o parec. e r .• · tudo o mais ... m. ostra não estar ao . 
facto do negocio. . . . . . . . 

E' justo disse-se, que volte ás c.ommissões 1 ••• 
Para· que.?: Que vai . lá fazer? As' commissões já 
derão o seu parecer~ · se é máo, despreze-se..t porém 
voltar de novo ás commissões! A que fim? rara in
terpôr . p~~cer sobre o. que se tem dito sem ter lia-
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vido votacão? Reprove-se embora. o parecer, mas\ ponho ao adiamento, por dêsnecessari.o. Decida-se 
não se d1ga que deve voltar ás ~ommissões. As já isto._. Não gastemos mais tempo, pois jâ se tem 
commissões já expozerão o que entendem sobre . fallado muito sobre a materia. 
este negocio, se não são boas as razões, em qne se O SR. BAPTISTA P.EREIRA; --Eu tambein me op
fundarão, se não são verd~dei~as, des_truão-se, m~s ponho ao adiamtn\o. A materia está discutida. Ou 
não se lhes po!lha a ob!1gaçao de dizer o qtte n_ao passa o parecer, ou não: no 1 o caso a marcha está de
entendem. Porem eu digo que o parecer e mmto terminda no 2o determinará a camara. O adiamento 
hem fundado, reconheceu-se o dir~ito, que ~em os é de ordi~ario uma tactica de paralysar os negocias. 
supplica~os ás datas, q!le lhes forao conced1das, e Não approvo tal medida, tome-se uma decisão, I! 
de quo nao devem ser_pnvados,_ e allegando-se ale- conclua-se 0 negocio. 
gislaçã<! sobre a_ ma.tena, conclmo-se que ao governo Ainda algumas reflexões se fizerão relativamen~e 
compe_tta defe~1r por ella. O governo deve_ saber de á ordem, e como afinal se julgasse ult~mada a d~s
tud? Isto, ass~m como conhece q.ua~s _sao os, ne- cussão, propoz o Sr. presidente a mataria â votaçao 
goctos gue estao dentro ~e suas attnbu1çoes. A ca- pela maneira seguinte : 
mara nao pertence defenr em casos desta natureza. Propoz primeiro, se o parecer devia voltar âs 
Concluo portanto_ que ou se a~prove, ou se :eprove commissões, segundo a emenda do Sr. Clemen~e 
o parecer. Com.tsto fic~~;termm~~:da_aquestao. Mas Pereira, decidio-se que não. Segundo se ficarta 
voltar o rcquertmento as commtssoes I.·· De ne- adiado: houve a mesma decisão. Terceiro, se se 
nhuma sorte. . . approvava tal, qual fôia organisado pelas commis-

0 SR. TEIXEIRA DE GouvEA : - Eu acho toda a sões, resolveu-se pela negativa. Quarto finalmente, 
razão no illutre preopinante, quando se oppõe á se se approvava a emenda do Sr. Teixeira de Gou
prop?sta do Sr. Çlement~ P~reira, !?ara que o re- vêa : -venceu-se que sim, 
q!:lefii;Dento volte as comm1ssoes. Porem outro tant<? Deu então parte o Sr. secretario Costa Aguiar 
nao d1go, quando pretende mos~rar que o parecer e de haver recebido, e leu este . 
bem formado. Como se póde dtzer que o parecer é 
hem deduzido, quando elle se funda em uma lei s~m 1·-0FFICIO 

vigor, co?.lo é ,o alvará de ~803 '! O que as com~1s- « lllm. e Exm. Sr._ Em resposta ao officio de 
sões devtao d1~er, para ev1~ar todas _est~s questoes v. Ex. da data de hontem, tenho a honra de par
é que a pretençao dos supphcantes nao tmha lugar. ticipar a V. Ex., para 0 levar ao conhecimento da 

O Sn.. BAP:!IS~A PEREIRA:--: O que as commis- camara dos deputa.dos, que forão nomea!ios para a 
sões pr!'puzerao e segundo as le1s .exlstenJes, e ~ara commissão do reg~mento commum o _v_1~conde ~e 
que o seu parecer fosse exammado e que ficou _t\.y.acaty, . ~arã.Q _. _deAlc.a)].~J:ª, I!l_~_r~!!f,~ . de . S. Joao 
adiada esta discussão. ~~.alma, ~Q_t1de_ de_Mariç_ã, e v~~f!o_nded~ Bar:-

0 Sn. TEIXF..IRA DE GouvÊA:- L4a-se o relatorio bacenª .• -Deus guarde a V. Ex. ·· _ 
das com missões, e ver-se-ha que elle se funda em -~ .. t; · -p~ço do ~enado, 12 de Julho ,de 1826.---Jo~o 
uma lei que não teve execução. Antonw Rodrtgues. de Cat·valho. -Sr .. José Rt-

0 SR. BAPTISTA PEREIRA:_ o illustre membro cardo ~a Çosta Agu1ar de Andrada ».-Ficou a ca
diz que as commissões citão uma lei, que não mara mtetrada. 
existe, porque se a~rma que não t7ve ex~cução. Cosultou entã~ o Sr. presi?e~te o voto da camara 
Sr. presidente eu Ignoro, se ella fo1, ou nao exe- para a nomeaçao dacommzssao, segundo o q.ue se 
cutada. Basta-~1e saber que ella foi promulgada, e havia resolvido, e foi deliberado, em conformidade 
que até hoje não fo~ derogada, ao _!Denos ail!_da I!le de um_a ~roposta v~rbal do_ Sr. Paula e Souza, g:ue a 
não constou autenticamente. A nao execuçao nao co~mtssao doreg1mento mterno, ~ugmentadacom 
tira a sua existencia. mais dous membros que o Sr. presidente houvesse 

Sa. TEIXEIRA DE GouvÊA : _ Sr. presidente, de _nomear, fo~se encarregada · da o:ganisação do 
queira v. Ex. fazer lêr 0 parecer das commissões. • • proJecto d_o reg1.ment~ commum, reunida á 9ue o se. 
r Lêu-se ). Segundo a minha logica 0 governo póde n~do_ hav1a ele!to. E ~endo composta a d~ta co~
conceder naquelle caso que a lei não menciona ••• m1s~ao do regimen~o mterno dos. Srs. Ma!!1 V r-

. · · §ue1ro e Costa Agmar, o Sr. pres1dente nomeou os 
O SR. B~PTis:rA PEREIRA ( mterromp~ndo ) - - rs. Marcõs:-Antõíiíõ, e Cunha Barbqza, para com

"Ye_!lha a let, veJa-se_ o seu contexto, e á vtsta .delle pletaro-·numerode cincomeoibros, igualao ~a 
ttrao-se todas as duvtdas. Se o honrado membiO.-•• , commissão. do . senado, ficando 0 Sr. lo secretariO 

O SR. LtNO CouTINHO : ( interrompendo ) - encarregado de fazer a competente partiCipação 
Sr. presidente, os illustr~s deputados estão Jallando áqnella camara. . . · . .·. . 
fóra da ordem. Eu requetro que V. Ex. a mantenha. Ii:nmediaiamente o Sr. Ledo pedio ' a palavrá, na 

· O Sa. _ ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - E.u c.erta- qualidade de relator di,i commissão de fazenda, para 
mente nao approvo o parecer. Que quer dizer offi~ lêr com preferencia o seguinte 
ciar-se ao governo dizendo-se-lhe, que defira ,aos 
supplicantes conforme a lei ? Portanto ou volte o 
parecer ~s commissões, como se propoz jâ ã camara 
ou fique adiado para ser melhor examinado estefle;. 
gocio. A camara deve dar uma decisão definitiva 
sobre a msteria, mas não é decoroso dizer-se ao 
governo, que despache este requerimento conforme 
a lei. Deve-se -pat:tici'par ao govet:no qual' é o ~oto 
da camara; o que é que ella entende sobre a pre:.. 
tenção·de~tes homens. ··. 

o ~R. Som;,\ FRANÇA:- Sr. presidente; á ma..: 
teria tem sido bastanteniente discutida~ Eu: me op• 

(( PARECER 

t'( A commissão de . fazenda exàminan:do o relato rio 
do ministro da fazenda e os mais .Papeis com .. que 
veio instruido a esta carnara, é de parecer, · que não 
póde fazer uma exposiÇão :legal dest11. IDate.ria com 
todos · ·os apontamentos · que ·são · necessanos, se
gundo o systema 'constitucional;; a·· qu~ o mesmo 
relatorio diz respeito, sem que ·mande, . aó : menos . 
por um calc~lo~ aproxi':Jladó,' ·~ . or~men~o d~s des-' 
peza~_ que se ' hao ~e fazer n~ ·prODIJlO·fU:turo anno 
·ae l8Z7, como lhe mcumbe pelo art~ l'i2 do cap. 3° 
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da constituicão: o que é materia urgentíssima pela 
dependencia· que tem as despezas futuras do the
souro, da approvação desta camara. Entretanto fica 
a commis:;;ão continuando nos seus trabalhos, ,para 
satisfazer condignamente á expectação desta ca
mara. 

« Paço da camara dos deputados, 12 de Julho de 
1826.-J. G. Ledo.-M. J. de Souza França.-J. 
B. Baptista Pereira.-Nicoláo Herrera.- .Marcos 
Antonio B1·icio.-João Bmulio .Jfuniz.-José de 
Rezende Costa.>i 

Sendo lido igualmente pelo Sr; secretario Costa 
Aguiar, foi posto á discussão, e logo disse 

0 SR. VASCONCELLOS :-A com missão devia de
clarar que se pedisse ao ministro este orcamento 
com urgencia. Na verdade, a camara naaa póde 
deliberar sem ter presente o calculo das despezas 
do anuo futuro. A constituição é bem clara e por 
isso é indispensavel este orçamento, e como a pre
sente sessão está tão adiantada, devemol-o' exigir 
com toda a urgencia. 

O SR. LEDO:- Sr. presidente, cumpre-me dar 
alguns esclarecimentos a esta camara. A co~mis
são, Sr. presidente, examinou os papeis remettidos 
do thesouro e nelles achou diversos documentos re
lativos á receita e despeza do anno preterito e um 
orçamento de despezas de 1826, parecendo o mi
nistro entender o presente anno que corre, pelo 
futuro, de que trata a constituição, que lhe incumbe 
apresentar este orçamento á camara, para ser dis
cutido, examinado e decretado. 

Analisemos este procedimento para vêr se está 
cumprida a obrigação imposta pela constituição. 

Os documentos relativos a 1825 são o balanco de 
receita e despeza deste dito anno da provinda do 
Rio de Janeiro e de poucas outras províncias, e os 
balancetes de todas as outras pertencentes a diver
sos e deseneontrados annos. 

Daqui se segue que não póde a commissão de
vidamente examinar, nem conhecer dessas receitas 
e despezas; porque, sendo quasi todas apresentadas 
em glcbo e pertencentes, como digo, a annos des
encontrados, nem é possível entrar na sua analyse, 
para bem avaliar o legal ou illegal emprego, nem 
dizer que seja a somma, que resulta do seu com
plexo, o total das rendas e das despezas do imperio 
em tal anno: vindo antes a ser a fusão de diversos 
balanços, do que o balanço geral da receita· e des
peza do impE~rio no anno v.reterito. O processo que 
o thesouro seguió á respeito da divida activa e pas
siva é o . mesmo; e por consequencia tambem não 
se póde conhecer qual é o seu estado verdadeiro, 
por isso que essas relações heterogeneas,para assim 
dizer, abraçando os ditrerentes espaços de tres, 
quatro e cinco annos, podem ter sotTrido notaveis 
alterações. 

'Quanto ao orçamento do anno futur6, apenas en
co_ntr~u a commis_são uma relaçãQ das despezas que 
p()dena fazer o R10 de Janeiro no anno de 1826. 

_Parece que de nenhu,m .modo póde ser este o or
çamento de que trata a constituição. Para que fim 
vem este orçamento ã camara 'l E' para ser discu
tido, approvado e decretado. . , 

Ora, chegando elle em os fins de Julho, jã depois 
de passados. seis mezes e feita grande parte dessas 
dcspazas, de que aproveitao seu exame 1 Como re
futal-as se ellas jã estão feitas ' Como coarctal-as se 
ellas já estão pagas 'l . 

Outro absurdo além deste tambem se seguiria e 
é que só decretaria esta camara as despezas de seis 
m~z~s e deixaria sempre a arbítrio as dos outros 
se1s mezes. 

.A: vista disso, que fez a commissão 'l . Querendo 
adiantar os seus trabalhos, emquanto se occupa do 
exame das despezas do anno de 1825, pede que se 
officie ao ministro exigindo-lhe o orcamento de 
1827. Devêra ella exigir que este orçamento abran
gesse as despezas de todo o imperio e não só as da 
província do Rio de Janeiro, pois que é bastante 
inconstitucional fixar e d'3cretar as de uma parte 
do grande todo e deixar ao capricho do!l presidentes 
e es_crivães de juntas as das outras partes desse 
mesmo todo; mas emfim, reconhecendo a difficul
dade pela estreiteza do tempo, limita-se a pedir o 
orçamento do Rio de Janeiro; esperando mais or
dem para o futuro e mais constitucionalidade entre 
todos os encarregados da administração da fazenda. 

O Sn. VAsCONCELLOS :-Eu só tenho a accrescen
tar uma observação. Se a commissão confessa que 
o proprio orçamento e as contas que recebeu são 
imperfeitas, julgo que se deve declarar isso ao mi~ 
nistro, exigindo-se um relatorio que possa satisfazer 
á camara. 

Deve portanto voltar o parecer á commissão para 
indicar as faltas, que acha naquelles papeis e que 
devem ser suppridas, para que se possa ajuizar so
bre o estado das nossas finanças. . 

Deve-se em conclusão, exigir do ministro não só 
o orcamento do anno de 1827, mas a conta exacta 
do estado da fazenda em todo o imperio; pois a mesma 
commissão confessa que pelos papeis que vierão não 
póde preencher o seu fim. Isto é o que me parece 
pelo que tenho ouvido do illustre deputado e pelo 
que diz o parecer da commissão. 

O SR. LEno :-A commissão bem claro se expli
ca. Achou o balanço do anno preterito e não achou 
o orcarnento do anno futuro. O presente não é fu
turo; deste mesmo presente já são passados mais 
de seis mezes. As despezas de 1826 hão de ser exa
minadas em 182'7, ao mesmo passo que se decreta
rem as de 1828. De5te modo não ficão lacunas : 
entretanto que se finalisão umas, decretão-se ou
tras. A commissão fica tratando das despeias de 
1825. E porque se guardasse a exigencia do orça
mento de 182'7 para quando emittisse o seu juizo 
ácerca daquellas, poderia o ministro dizer que era 
tarde e já o não podia apresentar, por isso. adian
tou-se a fazer esta reclamação. 

O · SR BAPTISTA. PEREIRA. :-Sr. presidente, nada 
é mais simples, claro e urgente do que a indicação 
da commissão. Observou esta que o ministro da 
fazenda entendendo satisfazer ao art. 72 da consti
tuicão, enviára a esta camara a conta das despezas 
feitas e o orcamento para as do anno corrente; mas 
porque o an·no futuro, de que trata o artigo citado, 
jámais se poderá reputar o presente, porque a ser 
assim ficaria sempre ao arbítrio do ministro o fazer 
as despezas de oito mezes, eis a razão porque pro
põe que se lhe .requeira o orçamento do anno de 
1827; dizendo a commissão, que no int(>rim ella. se 
occupará em examinar as despezas passadas. 

A não tomarmos já esta medida, virá acontecer, 
que nos falte-o tempo, porque a ma teria é extrema
mente espinhosa e o seu exame exige demasiada 
reflexão e v~ar: e porque o que se pede não tem 
ligação c~msiderav~l com os papeis qu~ nos ficão, 
não acho mconvemente algum para se nao proceder 

38 
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segundo expõe a commissão. Ueflicta a camara e 
não hesitará um momento. 

O SR. LINO CouTiNHO :-Primeiro se dev<<m ap
provar as despezas feitas no anno precedP-nte, para 
depois se decretarem as do anno futuro. O ministro 
da fazenda manda a conta do anno passado e não 
manda o orçamento do que se segue, para á vista 
delle a camara decretar. Isto é o que expõe a com
missão. 

Porém, além disto, tenho a reflectir, que os annos 
para esta operação não se podem contar civilmente 
de Janeiro a Janeiro, mas de 1\Iaio a 1\laio, con
forme as sessões do cor;po legislativo; porque de ou
tra sorte, o ministro ficará sempre com quatro mezes 
de despezas não decretadas e inhibido de as fazer se 
se não quizet· arriscar á responsabilidade da con
stituicão. 

Outrosim, desejava saber de que annos vierão as 
contas das províncias, porqne sem ellas e pelo me
nos de tres anno:i, não se póde calcular a despeza 
média actual, nem formar o censo da futura. Ouvi 
dizer que não têm vindo das províncias essas con
tas; e como se ha de fazer o calculo geral sem cal
culos particulares ? · 

O Sn. LEDO :-Não me parece necessario fazer a 
alteração que indica o honrado deputado, porque 
seguindo-se a ordinaria contagem do anno, não 
existe a lacuna de ficarem quatro mezes de despc-
2as não decretadas. Eu desenvolvo a materia. 

Supponhamos que o ministro, depois de reunida 
a assembléa, tinha apresentado á camara, como 
devia, o balanço do annode 1825 preterito e o orça
mento de 1827 calculado de Janeiro a Dezembro. 
A camara examinava o primeiro e decretava o se
gundo: decretadas que fossem já,., todas as despezas 
que se fizessf'm, desde o 1 o de _Janeiro, devião ser 
em perfeita conformidade com o decreto. Em l\laio 
de 1827, quando nos tornarmos a reunir, exami
não-se as despezas de 1826; e entretanto que o mi
nistro vai fazendo as desse anno agora decretadas, 
decretão-se as de 1828, desde Janeiro a Dezembro. 

Deste modo não ha lacuna, não ba vacuo ; nada 
fica a arbítrio, nem ha risco de paralisação do ex-
pediente. . 

Quanto, porém, ás relações de que falia o illustre 
membro, tenho a dizer, que não s6 o ministro não 
mandou relacões de despeza e receita de tres annos 
consecutivos' de cada uma das províncias, mas nem 
mesmo as que mandou, são todas ao menos de um 
anno, porquanto já disse, que são de seis differentes 
annos; e seguramente com taes elementos não se 
p6de1bem calcular,nem mesmo aproximadamente o 
estado da fazenda publica do Brazil. 

O Sn. LINO Cou'IINliO: -Eu não fallo das des
pezas passadas, porque essas, assim como a receita 
s6 se devem Iancar em conta pelo correr dos annos 
civis; porém, quãnt.Q ás que se fizerem do tempo da 
legislatura por diante, cuido que o melhor é areal-as 
contando-se o anno de Maio por diante. • 

Segundo a informação que nos dá o illustre de
putado, a camara não póde saber de maneira al
guma do verdadeiro estado das finanças da nação~ 
Pois as contas do tbesouro limitão-se ao Rio de Ja
neiro ! Eu não sei como isso possa ser. Isso pare
ce-me uma especie de mofa. Pois o ministro da 
fazenda não sabe o que o imperio despende 'l E é mi
nistro da fazenda I Por semelhante maneira qual
quer o póde ser. Pois o chefe da repartição do the
souro de toda a nação não tem uma conta da receita 

e despeza de toda a nação '1 Como é que pela receita 
e desJ>eza de um ou outro ponto deste grande todo 
se póde saber da receita e despeza do imperio in. 
teiro? E sem o saber como so podem calcular os 
tributos, dispôr dos fundos e rendas do estado, jul
gar da despeza, dirigir as correspondencias entre 
as províncias e as remessas de umas para as outras, 
etc., etc. 

Pede-se o balanco geral de todo o imperio, assim 
como o orçamentó da receita e despeza futura ; e 
manda-se-nos um complexo de relações desconcer
tadas de diversas províncias ! 

Uma de duas : ou o ministro não contava com a 
abertura das camaras, ou se contava elle não tem 
cumprido com a sua obrigacão. O certo é que eu 
não sei o que a camara ha dé fazer em semelhante 
caso. 

O Sn. REZE"NDE E CosTA :-Já do tempo do mi
nisterio de Martim Francisco se mandárão vir esses 
balanços e orçamentos de todas as províncias. 

O actual ministro tem repetido as mesmas ordens; 
nada tem vindo satisfactoriamente. Elle organisou 
o balanço pelas relações recebidas até agora e se 
não mandou de algumas províncias, é porque não 
Yierão desde 1819. Isto não procede de falta do mi
nistro, que pelo contrario, tem feito a maior dili
gencia para apresentar um relatorio completo para 
instrucção da asscmbléa; porém, as suas ordens 
não têm sido executadas, como cumpria. Sendo 
assim, não se póde arguir o ministro da fazenda: 
os culpados são os escrivães das juntas de fazenda 
das províncias. 

O Sn. LtNO CoUTtNuo :-Se o ministro da fazenda 
dá ordens e estas se não cumprem, é porque o mi
nistro se mostra satisfeito com os escrivães das jun
tas, que não fazem caso dessas ordens; porque do 
contrario elles não mangarião. Como o ministro 
não os faz punir, segundo as leis, por isso os seus 
delegados não fazem caso das ordens do ministerio. 
E não deve ser arguido o ministro 'l Se elle não 
deve ser accusado por commissão, deve rigorosa
mente sel-o por omissão, por essas contemplações 
para com os seus subalternos. 

Eu agora é que sei des~as ordens, e _que nenhum 
dos escrivães tem feito caso dellas. Mas eu ainda 
não vi, nem me consta que escrivão algum fosse 
deposto, nem castigado. Logo é o ministro que deve 
responder por uma falta tão es~ndalosa. 

O Sa. REZENDE CosTA :-Senhores, .não se diga 
que o ministro ·é culpado desta falta. Elle principiou 
estes trabalhos logo que tomou conta da pasta, e 
não tem cessado de o promover. No thesouro á 
muito tempo se trabalha de dia e de noite: eu tenho 
observado, e até tenho asSistido ao ministro nestes 
trabalhos, e algumas vezes até ás lO horas da 
noite. 

O Sr. LEno :-Como é possivel, Sr. presidente, 
que as razões apresentadas pelo illustre preopinante 
possãu salvar os ministros do thezouro da ignoran
cia, em que estão ácerca do estado actual da admi
nistração publica no Brazil 't E' crível que um es.;. 
cri vão de junta não faça caso das ordens do minis
tro, de quem é subalterno, e que' póde depôl-o, e 
chamai-o á responsabilidade 'l Poder-se-ba dizer que 
o estado de revolução, e vertigem de algumas pro .. 
vincias-são a causal desta falta de contas; concedo: 
mas têm estado todas as províncias em revolução t 
Aquellas, onde appareceu esta hydra não estão livres 
della á tempo sUfliciente para haverem cumprido 
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com seus deveres 't E' por ventura toleravel a espe
cie de federalismo, em que estão as juntas· da fa
zenda? Crer-se-ha na Europa, que na côrte do im
perio do Brazil não ha contas exactas da arr~cada
cão, e despeza de suas rendas, e que as nao ha, 
porque as administrações parciaes não dão cumpri
mento ás ordens da administracão central? E como 
póde esta contar, e dispôr ·dos recursos, que 
aquellas podem subministrar-lhe, se não sabe , 
qual seja o estado acti v o ou passivo de suas caixas 't 
Estas são razões, que não devem expender-se, por 
que em vez de defesa empeiorão a condição do de
fendido. 

O que é certo, Sr. presidente, é, que já outr'ora 
foi nomeada uma commissão para conhecer das 
cousas do thezouro, e que essa achou-se nos mes
mos embaraços, em que nós nos achamos agora. 
O mal é antigo, e as desculpas forão as mesmas, 
que hoje se dão. 

O SR. REzENDE CosTA : -A com missão não 
examinou o thezouro como devia ; se o tivesse feito 
entendo eu, que ella não faria semelhante conceito. 

O SR. SouZA FRANÇA:- Sr. presidente, tem-s~ 
fallado, e se está fallando fóra da ordem. O caso e 
este : a commissão de fazenda diz que para poder 
concluir o seu trabalho é urgentíssimo que lhe seja 
presente o orcamento das despezas do anno de 
1827. Portantó deve rolar a discussão sobre este 
ponto ; o~ se ha de satisfazer, ou n~o a. este p~dido 
da comm1ssão. No systema constltucwnal nao se 
impõe tributos, nem se gasta o dinheiro da nação a 
bel-prazer do governo : isto é proprio dos governos 
absolutos. 

Os povos não se governão assim ; os seus dinhei
ros não devem ser o patrimonio de um ou outro 
ministro : ha de haver systema, ha de haver me
tbodo : ha de se saber em que são empregados. Por
tanto se acaso se quer que o systema constitucional 
não seja só de palavra, é preciso que os ministros o 
sejão, e cumprão e fação cumprir exactamente o 
que a constituicão e as leis determinão. 

E' necessario· pois que tenhamos diante dos olhos 
esse orcamento de despeza, e da receita do anno 
que veni; e isto é o que pede a commissão. Quanto 
ao ma1s ainda não é occasião de fallar. Quando a 
commissão fizer o seu relatorio, cada um dos se
nhores dirá o que lhe parecer acertado, e proporá o 
que entender ; pois o· negocio é muito complicado, 
e só com a penna na mão é que se póde calcular. 

cubro inconveniente algum em que o orcamento, 
que se pede, seja formado de Janeiro a Dêzembro. 
O illustre deputado o Sr. Lino Coutinho descobre
lhe defeito, e está persuadido de que ficará·uma la
cuna. 

Não fica semelhante lacuna; porque neste anno 
vem o orçamento do anno de 1827 por inteiro, as- -
sim como nós já temos por inteiro o do resto do 
anno corrente. Na sessão seguinte virá o orc..amento 
de 23, e assim sucessivamente. Como póde haver 
essa lacuna dos quatro mezes da sessão ? Demais o 
ministro ha de dirigir-se segundo a pratica até 
agora seguida nos balanços annuaes, e não póde 
ser obrigado a fazer uma alteração tão repentina. 

Quanto ao estado do<:: papeis, pelo que nos infor
ma a commissão, tambem por ora nada podemos 
dizer, porque ainda ella nos não apresentou o seu 
parecer final. Comtudo á vista do pouco que se nos 
descobre, se eu não formo arguições contra o mi
nistro da fazenda, tambem não posso ouvir defen
dei-o. Diz-se que desde o tempo do ministerio de 
.Martim Francisco estão dadas essas ordens : eu o 
não posso acreditar; e se assim é, devia-se ter 
obrigado a sua execução. 

Concedo que desde esse tempo se tenhão passado 
essas ordens, e que nada se tem conseguido : em 
tal caso eu não sei como se possa ser ministro da
quella repartição, nem como nella se tenha servido 
em todo este tempo. Qual é pois o systema das 
nossas financas ? Que faz um ministro da fazenda 'l 
Se elle nadá sabe do que passa nas províncias, se 
elle é desconhecido nas províncias, e nellas "'e pra
tica sómente o arbilrio dos presidentes e das juntas 
de fazenda, então o ministro de fazenda entre nós é 
propriamente um presidente do thezouro do Rio de 
Janeiro. 

Portanto a camara deverá já tomar algumas me
didas, não só para melhor acerto das deliberacões, 
que tem de tomar sobre este objecto, mas tanibem 
para que a nação possa julgar do estado desgraçado 
em que se acha a administração dos seus fundos, e 
rendas, e attribu\r a culpa aos verdadeiros causa
dores de tal desordem e dissipação. Pois não faltará 
quem para descredito dSlsta camara, e aniquilacào 
do systema, pretenda attribuir ao corpo legislativo 
os atreitos, que se seguirem de semelhante desordem 
de finanças. Não é só a commissão, que necessita 
ter presentes essas contas : cada um dos membros 
desta camara tem de votar sobre as providencias, 
que são indispensaveis ; e por isso deve instruir-se 
com tempo. Portanto tenho a propô r esta indicação. 

Dito isto, leu, e enviou á mesa esta 
Se o ministro, que está ao facto destes negocios, 

levou tanto tempo para concluir a sua obra, como 
affirmou o illustre deputado, ninguem se deve ad-
mirar da demora que tiver a com missão para dizer <c INDICAÇÃO 
sobre este importante objecto. Peça-se portanto 
este orçamento guardem-se as obsef!aç_?es, que se « Requeiro que se imprima o relatorio, e balanço 
quizerem fazer, para quando a comm1ssao aprcsen- do ministro da fazenda.- Vergueiro. » 
tar o seu relatorio. . Sendo lida pelo Sr. 1° .secretario, continuou a 

o orçamento não póde deixar de fazer-se pelo discussão sobre a materia do parecer, tendo a pala
anuo civil, pois essa era a marcha até agora se- vra 
guida. Nas repartições de fazenda sempre se fechá- O Sa. CUNHA MATTos :-Sr. presidente, eu que-
rão as contas no fim de Dezembro. Porém se fôr ria dizer quasi o mesmo, que acabou de dizer o Sr. 
preciso alterar-se essa pratica, propor-se-ha e dis- Vergueiro .. Se as ordens tivessem sido bastante.
cutir-se-ha depois: agora. trata-se deste requeri- mente energicas, os presidentes das juntas terião 
mento, q11e faz a commissão. Eu o julgo muito olhado Jlara ellas com mais consideração. Na fa- · 
razoavel e justo, nem vejo motivo para se demorar zenda, Sr. presidente, succede o mesmo que 
a approvação da camara. · aconteceu na repartição da guerra. 

O SR. VERGUEIRO :-Eu me conformo com opa- As ordens forão repetidas, Sr. presidente, mas 
recer da corumissão, e não acho motivo para se lhe tiverão o resultado que se sabe. As despezas milita
negar a approvação da camara. Tambem não des-.., es, que nos são patentes, reduzem-se sómente a 
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quatro províncias ; e ' os ministros da fazenda e 
guerra não sabem o que nos hão de dizer; pois 
nem as juntas nem os governadores das armas ob
servarão as ordens, que se lhes enviárão. Os es
crivães das juntas olhão mais para os seus commo
dos, do que para o bem do serwiço: elles têm me
nor activídade do que relaxação. 

O ministro deve saber, quaes são as despezas, 
que se fizerão em todo o imperio ; e se os escrivães 
das juntas tê~ ;;ido descui(iados, m~is descuid~~o 
tem sido o mmtStro em os chamar a responsablh
dade, pois elles têm leis, a que devem viver sujeitos. 
Os subalternos já não fazem caso de palavras, e o 
ministro é disso culpado, por não castigai-os. Con
cluo o meu discurso votando pelo parecer da com-

Vergueiro, em mim, e nos Srs. l\larcos Antonio de 
Souza e Januaüo da Cunha Barbosa. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da camara dos de
putados em 12 de Julho de 1826.- José Ricardo 
da Costa Aguiar de Andrad-a.- Sr. João Antonio 
Rodrigues de Carvalho. 

A camara dos deputados envia ao senado o seu 
projecto sobre a naturalisação dos estrangeiros, com 
as emendas juntas, e pensa que com· ellas tem lu
gar pedir-se ao imperador a sancção imperial. 

EMENDAS APPROVADAS PELA CAlllARA. DOS DEPUTADOS 
AO PR01ECTO DE LEI PARA NATURALISAC.ÃO DOS ES
TRANGEIROS, ENVIADO PELA CAMARA DOS SENADO
RES. 

missão. Ao artigo 1 o 

O Sa. ALMEIDA E ALBUQUERQUE • - Ou os mi-
nistros não entendem a constituição, ou a não que- Poderá obter carta de naturalisação o estrangeiro 

que, não se tendo opposto de qualquer modo á inde
rem entender : os erros não são sómente na repar- peudencia do imperio, ou á fórma de seu governo 
ticão da fazenda ; nas outras tambem andão as 
cõusas como Deus é servido. Porém agora não é monarchico constitucional representativo, justifi-
occasião de se fazerem essas arguicões. O mal está car legalmente perante, 0 juiz do domicílio, ouvido 
passado: nós com estas declamações nada podemos 0 procurador da corôa, e soberania nacional, os se
fazer ••. (Apoiado.) O mal está feito: tratemos do guintes requisitos: 
presente, e do futuro ••. (Apoiado, apoiado.) Faça Lo Ter declarado, depois de maior idade, na 
a camara o que está de sua parte, que se tivermos camara do districto a vontade de fixar domicilio no 
um ministro que pratique do mesmo modo, e trate imperio. 
com patriotismo de ajudar-nos na salvacão do es- 2.o Residencia continua por lO annos, depois 
tado, tudo se ha de remediar ••• (Apoiado geral.) de feita a declaração; ou por 7. sendo casado com 
As nossas finanças hão de se pôr em ordem. mulher brazileira. 

· d. ~ · 3.0 Bom J>rocedimento. 
Julgando-se sufficlente a lscussão, 01 proposto e O poder legislativo, quando o bem do estado o 

approvado o P<!!ecer. exigir, dispensará nesta lei, a favor de pessoas dis-
Pedio então o Sr. Vergueiro urgencia para a sua tinct'as em alguma sciencia ou arte; ou que tenhão 

indicacão, e sendo apoiada e approvada, entrou feito relevantes serviços á nação. 
logo êm segunda leitura. Dec.i"io-se que não fosse 
remettida a alguma commissão, julgando-se obje- Ao art. 2 .0 ' 

elo de deliberacão ; e requerendo o seu illustre au
tor segunda urgencia para ser a indicação logo dis
cutida, foi apoiado competentemente; e abrio o 
Sr. presidente discussão sobre esta segunda urgen
cia : porém dando a hora de se tP.rminar a sessão, 
ficou adiada. 

O SR. PRESIDENTE assignou para ordem do dia 
seguinte : 1 o a terceira discussão do projecto de lei 
da responsabilidade dos ministros e const•lheiros de 
estado : 2° primeira discussão do projecto de lei 
sobre as instrucções dó recrutamento publicadas 
em 10 de Julho de 1822: 3o pareceres adiados, e 
leitura de novos. -

Levantou-se a sessão depois das 3 horas da tarde. 
- José _ Rica1·do da Costa Aguiar de And·rada, se
cretario.- F·rancisco Gomes de Campos, o redigio. 

RESOLUÇÕES DA CAMARA 

· Illm. e Ex:m. Sr.- Em resposta ao officio que 
V. Ex. , me dirigio hoje, sobre o numero dos 
membros que compoem acommissão do senado para 
a . organisação. do regimento commum a ambas as 
camaras, cumpre-me participar a V. Ex., para 
oJ~Uer presente .no mesmo senado, que tenho leva
do . o conteúdo ao conhecimento da camara dos de
putados, procedeu-se . nesta immediatamente á no:. 
meação da commissão rE>spectiva na conformidade 
da resolução, que communiqüei a V. Ex. no meu 
officio de liontem, recahindo a eleicão nos Srs. José 
Antonio da · Silva Maia, Nicolão Péreira de Campos 

Suppressão. 
Paço da camara dos deputados, em 10 de Julho 

de 1826.-Lui.z Pe1·eira da Nobrega de Sou.za Cou
tinho. presidente.- José Ricardo da Costa Aguiar 
de Andrada, 1° secretario.- José Antonio da Silva 
Maia, 2° secretario. 

Illm. e Exm. Sr. - Por ordem da camara dos 
deputados, passo ás mãos de V. Ex. inclusa a re
solução da dita camara, tomada sobre o projecto 
de lei _enviado pelo senado sobre a naturalisação 
dos estrangeiros, afim de que seja apresentada f.or 
V. Ex. no mesmo senado com o projecto origina , e 
com as emendas que o acompanhão.-Deus guarde 
a _ V. Ex. Paco da camara dos deputados, 12 de 
Julho de 1826:- José Ricardo da Costa Aguiar de 
Andrada. -Sr. J:oão-.Antonio Rodrigues de Car
valho. 

Sessão em ~ 3 de Julho de~ 828 

PRESIDENCIA DO SR. NOBREGA 

Reunidos os Srs. deputadós ás 10 horas proce
det1-se á · chamad~. e acbarão-se prese~tes 6'7;.'fal-:
tando com partiCipação de causa os · Srs. uosta 
Aguiar, Almeida Castro, Castro Vianna e ,Seixas. 

O Sr. presidente a brio a sessão; e Üda a a c ta da 
antecedente foi approvada.' . · -- · · 

Por não . haver expediente, entrou-se na ordem 
do dia, a aa discussão da lei aa~esponsabilidàde dos 
ministros e conselheiros de estado; e lido o art. lo, 
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novamente redigido pela commissão na fórma se
guinte: 

u A assembléa geral legislativa do imperio de-
creta: · 

TITULO UNJCO 

« Da responsabilidade dos ministros secretarias de 
estado, . e dos conselheiros de estado e da maneira 
de proceder contra elles. 

CAPITULO I 

<< Da natureza dos delictos, porque são responsaveis 
os ministros secretarias de estado 

<< Art. 1,:'r> Os ministros secretarias de estado são 
responsaveis: 1°, por traicão. 

« ~ 1.0 Atientando por "qualquer maneira: 
<< l.o Contra a fórma estabelecida de governo. 

. « 2.° Contr~ o livre exercício dos poderes poli
ttcos reconhectdos pela cqnstituição do imperio. 

« 3.~ C~ntra a i!ldependencia, integridade, de
fesa, dtgmdade ou mteresses da nação. 

<< 4.~ Contra a pessoa ou vida do imperador, im
Jleratt:Iz ou d~ _algum dos príncipes ou princezas da 
1mpenal famdia. 

« § 2. o Usurpando qualquer das attribuições do 
poder legislativo ou judiciario. 

« § 3.0 Em todos os casos dos paragraphos ante
cedentes incorrerá o ré o na pena de perda de honras 
e mercê~ : e segundo o gráo de imputação incor
rerã mats na pena de morte, ou inhabilidade per
petua sómentê. · 

<< § 4.0 A omissão em nenhum destes casos sal
varã os ministros secretarios de estado da responsa
bilidade. » 

O Sr. presidente o declarou em discussão; e im
mediatamente disse, havendo a palavra 

O Sa. MA.acos ANTONIO: - Eu desejo saber se 
se podem fazer reflexões sobre a doutrina, ou se 
serã só sobre a redacção. 
· O SR. PRESIDENTE: - Podem-se fazer sobre a re

dacção e sobre a doutrina. 
· · O Sa. MAacos ANTONIO:- Pois, Sr. presidente, 
eu de nenhum modo convenho na pena de morte, 
parece-me isto uma pena mui grave ••• 

porqu~ collocad_o neste art. 1 o se conclue, que não 
é. dehcto a omiSsão, senão neste caso do a_rt. 1 o e 
nao nos_ outros; e a querer fazer-se esta·" mes~a 
declaraçao em o_utros casos, é fastidiosa repetição, 
que se póde evttar, adoptando-se a minha emenda 
p~a ser collocado este paragrapho, formando um 
a~tlgo. e_ntre o art. 6• e o art~ 7° da lei, isto é, nas 
dispostçoes geraes. Portanto opponbo-me á estes 
dous paragraphos da redacção. 

_O SR. MAIA. : - Eu como membro da com missão 
nao me proponho a defender a rcdacção ; porém em
quanto á primeira duvida do illustre deputado no 
2° !lumero § Io (leu), redigio-se assim, porque 
havta emendas que ••• (Não foi mais ouvido.) 

O .sa. VAsCONCELLOS: - Eu não acho compre
hendldo no 1 o numero o caso, em que o ministro de 
es~a~o se opponha á convocação das camaras: o 
m1mstro póde oppôr-se não passtndo o diploma 
aos senadores, póde oppÔr-se á que não venhão os 
deputados, etc. A lei não declara nada á este res
P~!to; o ministrq póde oppôr-se como já disse á reu
mao da assemblea, e se não se declarar isto podem 
os ministros empregar todos os meios para não se 
convocar !i a~sembléa; e assim ficão if!!punes, por
que a lm nao declara nada, e não se1 como esteja 
comprehendido no 1 o numero isto, que acaba de 
dizer o illustre deputado. Quanto ao 4.o numero 
parece-me lambem que não está comprehcndido 
no art.- 4°, IJUe só tral!l das omissões em não 
cumpnr a le1 : esta · omissão que se pretende pre
venir neste numero é muito diversa, e consiste em 
não acautelar os delictos, empregando os meios que 
e~tiverem ao seu alcance e para que se achão auto
risadas, não pela lei, mas pelo poder discricionario 
qu~ e~ta lhes conferio. Deve-se pois reflectir que a 
o~mssao, de que se trata neste art. 1 o, é muito 
dlfferente da do art. 4°: porque esta omissão póde 
ter lugar não só no art. lo, mas tàmbem no So e 6~> 
e talvez em outros ; convém que fique para a~ dis
posições geraes, afim de ser comprehensiva de todos 
os casos. Portanto sou de opinião que o numero 
quatro . deste art. 1 o passe a formar um novo artigo 
entre o 6° e o 7.0 

Terminando o illustre orador mandou á mesa a se
guinte 

<<EMENDA . o· Sa. PRESIDENTE:- Sobre a pena de morte já 
houve uma emenda, que não foi apoiada. 
· · Assentancro-se então 0 illustre deputado, obteve « Proponho que se conceba o art; 2° desta fórma 

a palavra, e pelos termos segnintes motivou a dis- -Contra o exercício de algum dos poderes poli
cussão . ticos ou privando-os da liberdade no desempenho 

O Sa. VAscoNCELLOS:- Sr. presidente, eu me 
de suas funcções. )) . · · · 

opponho ao§ 2o deste artigo; parece-me que diz... Sendo lida e apoiada, novamente se levantou e 
(leu-o) e assim concebido não comprehende tudo disse o mesmo illustre deputado 
quanto de~eria comprehender. Os mmistros de es- O Sa. VASCONCELLOS: -Isto é uma ilxplicação 
tado podem embaracar o exercício dos poderes po- que vou fazer sobre o n. 4. A commissão entende 
liti~os1 ' e po~em tanibem tirar a liberdade aos que que não salva aos ministros da responsabilidade, a 
estão mveshdos destes poderes: e não deve passar omissão em prevenir os deliCtos, ainda que os 

. o paragrapho na fórma. em que e~~ redigido; por- casos não snjão expressos .na lei. Não se quiz pois 
~e trata sómente do livre exercrcro, e suppõe que F.ntender, por omissão a falta de observancia da 
na o póde haver outra hypot.hese, quando 0 ministro lei,lporque ·dessas omissões tratá o art. 4. o Quanto 
póde embaraçar totalmente esse exercício: por á minha emenda nada mais accrescentarei, porque 
exemplo : oppondo-se á convocação da asl!embléa. ella ó: bem clara e não se póde duvidar de sua ne-
Pergunta~se: o ministro é neste caso respo.nsavel 'l cessidade. ··· ' · 
E'.· Logo parece-me que a redacção não está exacta, O Sa. Luu) CotJTINHo : - .A doutrina . deste para~ 
pois que deveria co~prehender todasashypotheses, grapho está approvada, Sr. presidente, por conse
e~ que qual~~er m1mstro se possa oppôr á algum dos · quencia, o CJ..Ue ·me .. parece é que V . . Ex. deve pôr á 
direitos · pohttcos. Tambem me opponho . a outro votação, se e occasião de tratar desta collocacão, ou 
paragrapho, que. me parece ser o 4° da redacção se bastará Jio;ifim do capitulo. • 

39 
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HESSIO EM 13 DE JuLHO DE 1826 
Disse o Sr. presidente, que devia isto entrar na 

votação geral ~obre o artigo quando afinal se jul
gasse discutido. 

O Sa. CLEMENTE PEREIRA :-Nada tenho que dizer 
contra a doutrina do artigo : quizera porém que a 
sua reda~ção fosse m~t5 bem concebida, porque 
acho a hnguagem pouco correcta; e parecia que 
em lugar da expressão -incorrerá o réo na pena 
de perda de honras e mercês - se dissesse -serão 
os réos condemnados na perda de todas as suas 
honras e mercês - para evitar a repetição das pa
lal·ras -incorrerá na pena de-e incorrerá na pena 
de.- repetição, que sôa mal e que portanto deve 
evitar-se. Igualmente me parece que se deve sup
primir o adverbio - mais - porque quem soffre a 
pena de morte perde ao mesmo tempo as suas honras 
e mercês, e por isso o adverbio -mais - para este 
caso é redundante. Parece-me -finalmente que se 
deve empregar as palavras - na de - para melhor 
especificação das penas, devendo dizer-se - ou na 
de inhabilidade perpetua sómente-, porque sendo 
diversos os gr<íos de pena, é necessario que a re
dacção da lei os cxprim1t bem e bem. Este é o meu 
modo de entender, talvez seja escrupulo de mais; 
porém sempre quero mandar a minha emenda á 
mesa. 

O SR. LIYO CouTINHO : - Queira V. Ex. mandar 
l~r a emenda do Sr. Vasconcellos (leu-se.) Sr. pre
Sidente, eu opino pela expressão-livre exercício~. 
Pois debaixo desta expressão não se entende tudo t 
~ara que é preciso fa1.er distincção 'l Quando se diz 
hvre, se entende liberdade, quando se diz exercício 
se entende exercício em geral: o que diz o illustre 
deputado é que é contra a liberdade. Supponhamos 
q~e nós nos chegamos a reunir; como é que o mi
nistro ha de fazer com que o exercicio não seja 
livre; por ventura elle nos póde tapar a boca? Só 
se o deputado não quizer ser livre, uma vez que 
elle esteja aqui reunido: o ministro não lhe póde fazer 
nada; por consequencia o artigo tal qual está redi
g~do (leu-o) está. muito bem : porque, torno a dizer, 
nao conheço mews nenhuns pelos quaes o ministro 
nos possa coarctar a nossa liberdade, e de mais não 
~stamos nas circumstancias de prevenir isso, que o 
1 Ilustre deputado quer, porque a constituicão já disse 
q~o o chefe da nação póde fazer dissolver a assem
blea por um simples decreto. 

O SR. Y A,scoscELLos: :-p illust.re deputado pa
rece que esta em contrad1cçao coms1go mesmo. Diz 
que não póde conceber como o ministro prive algum 
dos poderes politicos de sua liberdade, e entretanto 
convém que passe a declaracão de quando attentar 
contra o livre exerci cio. de afgum dos poderes; Jogo 
~ uma . co~ tradicção . Jllanüesta, porque . quem diz 
l~vre ~xercicio suppõe que existe algum forçado; 
exs o xllustre deputado negando c admittindo ao 
mesmo tempo a coacção neste exercicio. Ora que a 
minha emenda é muit_o necessaria, está claro: quem 
diz livre exerci cio, suppõe a existencia de • outro 
exercic!o. não livre, ma~ sim forçado; quem diz contra· 
o exerci CIO em geral, como a minha · em~!lda, ~uppõe 
que nenhum se dá, ou se consente, á que · o mmjstro 
se possa oppôr: isto é mais · claro do que a luz do 
meio-dia. Disse o illustre deputado que não 'sabe 
como os ministros podem -privar da liberdade qual
quer dos poderes: -pois bem; . ignora uma co usa que 
todo o mundo sabe ; tenha o. trabalho de retlectir 
á este respeito; e á vista do que tem acontecido 
em outras assembléas, conhecera a possibilidade ou 

facilid!lde de se verificarem as bypotheses que eu 
figurei. _ 

SR. LINo CoUTINHO:- Se eu sou contradictorie 
comm~go t,nesmo, então a emenda do illustre ·depu
t~do nao deve passar, porque é tambem contradicto
ria colll o seu argumento; pois o illustre deputado 
parece ~uerer uma cousa, que não póde existir. 
Sr. presidente, quando digo livre exercício, não digo 
que a reunião dos deputados seja liwre; pois quando 
qualquer é nomeado deputado e vem reunir-se a seu 
corpo, os ~ínistros podem obstar á este movimento, 
e podem tirar a liberdade ao deputado de vir reunir
se nesta c_asa ; _mas o que eu disse f'!i, que depois 
d~l~e reumdo, nmguem lhe pó de impedtr o livre exer.,. 
CICIO desde o momento em que elle entra nas suas 
funcções. Diz o íllustre deputado que ha muitos 
e~emplos em toda~ as nacões, de que os ministros 
tem coarctado a hberdade, etc. ; mas como é que 
elles lêm coarctado, Sr. presidente'? E' impondo 
medo, atterrando os animos, e isto de atterrar os 
animos, Sr. presidente, é para deputados cobardes, 
porque a liberdade nunca se atterra, a liberdade e 
filha do espírito, o homem ainda debaixo de ferros 
é livre, debaixo de quantos terrores se possão in
v~ntar, sempre póde ser livre o espírito ; temos 
vtsto os martyres opprimidos debaixo Jie grandes tor
mentos proclamar sempre a santidade da doutrina 
que professa vão. O ministre só nos póde coarctar a 
nossa liberdade tapando-nos a bocca, de outra fórma 
não sei como o faca. 

O SR. VERGUEI~o :-Eu entendo que deve ficar 
a expressão, como se acha, ou que se deve conservar 
a palavra-livre.- Ouvi argumentar em contrario, 
e_ ouvi dizer qne a liberdade é filha do espírito : e 
nao soffre coacção : nós não tratamos da liberdade 
de acção, que póde ser constrangida; tambem não 
d~'!emos con~iderar o deputado dotadt? da impassi
bllzdade estozca, que afronta os perigos os mais 
gravt:s. Não póde entrar em duvida que apezar de 
reun1da a assembléa, pó de ser attacada a sua liber- · 
dade: o ministro póde corromper um dos seus roem:. 
bros e attenar outros para que· não exprimão as 
suas opiniões : e quando uma assembléa se acha 
neste caso será livre nas suas deliberacões? . Certa
mente não. E portanto, claro é que "os ministros 
podem oppor-se á reunião das pessoas que devem 
~xercitar o_s .Poderes pol!ticos e tambem. impedir o 
bvre exerc1C1o delles, amda que a reumão se effe
ctue : e. por isso sustento que não se supprima a pa
lavr~-hvre-conservando:se como está no projecto. 
Porem, se se quer para maxs clareza separar as duas 
idéas, supprimindo-se aqui esta palavra para depois 
e~primir esta idéa em outra proposiçãp, como parece 
dizer a emenda; nisso concordarei eu~ mas nunca 
poderei convir que se deixe de expressar o caso-em 
que se pozer obstaculos á liberdade do exercicio; 

Achando-se, entretanto, na mesa a emenda do 
Sr. Clemente Pereira e uma outra do Sr. Odorico 
o Sr. secretario as leu e íorão apoiadas. ' 

- EMENDAS 

D~ Sr. Cle~ente Pereira:-« Proponho que acre- 
dacçao ~ do artigo se faça pela fórma seguinte: -Em 
todos os casos dos artigos precedentes, serão os réos 
condemnados·-na perda de todas as suas honras e : 
mer~ês: e segundo o grão de imputação, incorreráõ . 
na pena de morte ou na de inhabilidade perpetua de 
adquirir empregos e prisão-por dous.annos; ou na 
de inhabilidade perpetua sómente. » 
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Do Sr. Odorico :- « Contra a convocacão ou reu

nião e livre exercício · de poderes políticos. » 
Terminada a leitura disse immediatamente. 
O Sa. V ASCONCELLOE- :_-V. Ex. queira mandar ler 

~utra _vez a miD;ha emenda, pois me parece que ellà 
e mais expressiva do -que esta que agora se apre
senta. (Leu.;se.) 

seguido effeito, unicamente. na multa do triplo do 
que houverem assim extorquido ou exigido. » 

Sendo lido e declarado em discussão, como se 
ach.asse t.ambem na mesa a seguinte emenda do Sr. 
Mata. 

U EliENDA 

O Sa. MA.u:-Na emenda do Sr. Clemente Pe- «Art. 2.o Por peita, suborno ou concussão. 
reira não acho motivo algum no qual ella seja pre- . « § 1. o · ~or peita, aceitando dadiva ou promessa 
ferida ao que está na redacção, porque emqtianto ao d1recta ou mdirectamente, para se decidir em qual-

fl
rimeiro pe!iodo diz_ a redacção (leu) : diz a eme-nda quer acto do seu ministerio. 

leu). Ora, ISto é conforme. No segundo período _ « § 2.o Qu~ndo ~a aceitação da dadh·a ou promessa 
le~-o) h~ sómente a di!ferença de _declarar empregos nao se segou effeito ou este fôr conforme á lei in

e nao set para que seJa necessarta esta declaração, correrá o réo na pena do triplo da peita e perda do 
pois nunca ~ expressão -inhabilidade- se póde en- emprego. . . . 
ten~er, senao para os empregos: portanto não acho « § 3.o Se o_ effetto ~on~tver mfracção deJet ou 
motivo algum para que tenha a emenda preferencia abuso de poder mcorrera alem das referidas na pena 
á redacção. ' dt> prisão de um á dous annos. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA:- O illustre secretario• . << §_ 4 .o P~r subo~no, deix~_tnd<?-se corromp~r ou 
q~e acaba de fallar, diz que não alcança razão de mdu~1r por mfluenCJa ou pedit~rJO de alguem· para 
d1fferença, para que a minha redacção deva_ ser pre-1 obrat contra o que deve ou detxar de obrar o que 
ferida á redacção da commissão ; e notou algumas deve. - o · . , , 
pequenas alterações que ba naquella. Talvez eu me I .« _§ '->. Neste caso n~correra . o reo na pena de 
não explicasse bem; porque eu entendo que a minha ptlsao por tres mezes a um anno e perda do em-
emenda contém algumas differenças que se fazem prego. · 0 - • • • 

dignas de attencão. A reforma da expressão -in- << . § ~· Por co~cuss~Q, extorqu~ndo ou ex1gmdo 
correrá o réo na ·pena de perda, etc.-, pela que eu o q~e nao fôr deVIdo, amda que seJa para a fazenda 
lhe quiz substituir -serão os réos condemnados na naciOnal~ . . _ . 
perda-não me pareceindift'erente para que se não «, § 7. Venfica~dQ-se o rece~Iment9? mcorrerã 
adopte ; porque acho má linguagem a repetição, o reo na pen!l do tnplo da quantia rece~tda, e . de
incorrerá na pena de-uma vez quo se segue imme- gredo para for!l da côrte po~ espaç~ de_ Cinco annos; 
diatamente-de-como já notei.; 0 mesmo digo do e quando se nao tenha ~egmdo effetto mcorrerã uni
addicionamento das palavras-ou na de-porque ca~ente na pena do tr1plo, do que pretender extor-
para mim o sentido por outra fórma fica imperfeito quu, e de perda do emprego. _ . 
e direi que é máo por_ tuguez. Entretanto, eu dei 0 F_?i igualmente lid_a_ e apoiada, e immediatamente 
meu parecer; decida-se como quizerem. pedmdo a palavra d1sse 

Concluindo-se então o debate, foi a materiajul- O Sn. VASCONCELLOS :-Diz o art, 2°: Peiia, su- . 
gada sufficientemente discutida; e propondo 0 Sr. borno, concus~ão; deve ser por peita, etc., isto fica . 
presidente o artigo á votação, foi approvado em todos para a comm1ssão de r~dacção. Fallarei agora do 
o~ seus paragraphos, numeros; se!lilo, porém, o § 4o n. 3o do § 1 • deste . _a~t1go. Neste numero se esta
somente approvado . emquanto a doutrina, reser- be!ece a pena de pnsao de 1 a 2 annos, quando a 
vando-se determinar o lugar em que deve ser collo- p~tta co!lt1ver abuso de poder ou falta de observan-
c.ado para depois de discutir-se o art. 6•. cta de le1. Eu, ~r. presidente, não soud~sta opinião; 

Forão portanto rejeitadas todas as emendas . ~enho para mtm que n~ste c~so deve o ministro ser 
' . ' . . . • JUlgadoper_petuamente mhabil p_ara todo e qualquer 

Passô~-se a dzscutlr o art. 2. o Pe1ta, suborno, emprego . . o . que se deixa peitar é dominado pela 
concussao. . .. _ . sêde do dinheiro, e a pena mais propria é atacar 

. « §. 1. o Por peita, aceitando dadiva ou promessa o principio do delicto; declare:..se, pois, inbabil para 
dtrecta ou indirecta.m.ente.para se decidir em qual~ sempre o ministro que assim se peita; esta pena 0 
quer acto do seu mmtsteriO. arredará do delieto ; e deste modo-combina-se este 

« Quando da acejtação da dadiva ou promessa art. 2°. com o ao e se adopta o que tão sabiamente 
não se seguir effeito, ··ou este fôr conforme á lei se prattca entre os inglezes. O. § 2: tambem me· não 
incotTeráõ na multa do ·triplo da peita e perda d~ parece exacto, pois não acho bem definido o. suborno 
emprego. _ _ _ · · que pelo modo da enunciação se póde confundir com 

« Se o effeitocontiver infraccão de lei ou · abuso a ~pen~. Quanto _ á_ mim, ~r. presidente, o suborno 
de poder, soffreráõ, •aié1_11 das pênas referidas, mais nao d1ffere, d~ pe1ta senao em que aq~elle é feit() 
a pena de prisão de um a dous annos. - . - para a nomeaçao de emp_rega4os,_ e esta e para todos 
• << §_ 2.o P'?r subor.no, deh~nd9-:se corromper 00 os outros .actos do oft!.cJo ~e quaJ,quer empreg~do. 
IDduzir por ~ntluenc1a ·ou pedttono de-alguem para Sendo, ,pots, esta a umca dtfferença entre ~pe1ta e . 
obrar _ ou de1xar de obrar contra 0 que deve. · suborno, eJ!~ndo que . a pena do subo_rno n~o _ dev;e 

N 
- - . . -- · · · _ · · · · · · .. -· . _ . . . ser a de priSao ; mas a mesma da petta, p01s que-é 

« e~te caso tnCI)rrerão na pena de pru11o por tres uma verdadeira' peita co Di _a .. unica differença que 
mezes a ~m anno. ··_, __ .. . ·· . . · _, . .·: .• . • lembrei. O 3<> §é, sobre a conc~ssão. Sr. preSidente, 

« § 3_. Por cop.cuss.ao, e~torq~ndo. 911 engmdo. ainda haoutras especies de C()ncussão, que não estão 
o q~e nao fôr devzdo, atnda que seJa para a fazend~t coniprehendidas no§ ~o; nem neste art'. '2o, neni -nó 
nac10na!· _ . . . . . . . . _ ,_ .. _-- .• ·.· , 6~, quando se falia tfa. ~issip~Ç~9 do~be11s publicas;· 

« ~ enfieando-s~ recebu:!lento, mcorrerao na multa ,e vem a ser .q~andq .~s mmiStros de_. e~tado 'nà(), 
do. trtplo da quantta recebida e degredo p_ara Jóra_ ~-: fazem os p~g~mentos no t_empo devido, sem que para 
côrte por espaço de 5 .annos; e qua_ndo se não teiilia tal ~alta-haJa motivo attendi~el. Este ,delic\0 preju-
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dica principalmente aos · empregados, porque vi• 
vendo de seus ordenados, e não lhes sendo pagos, 
os recebem de especuladores com grandes rebates ; 
e porque deixão os ministros de fazer estes paga
mentos'! E' porque têm em vista servirem-se dos 
dinheiros publicos, e opprimirem os povos. Ha lam
bem outra especie, e e quando os ministros empre
gão na percepção dos impostos meios mais gravosos 
do que os permit tidos pela lei. Estas especies per
tencem â concussão na opinião dos melhores crimi
nalistas, e parece-me que a camara deve dar alguma 
attenção ao que deixa ponderado. 

O SR. MAIA :- O que me parece necessario é de
clarar nestes§§ 2° e 3.0 (Não foi mais ouvido). 

Veio então ã mesa a seguinte 
EMENDA 

Do Sr Paula Souza :-«Que se declare o crime de 
suborno activo, ficando a commissão encarre~ada de 
redigir o artigo com este crime. ))-Foi apotada. 

O SR. SouzA FRANCA :-0 suborno, peita e con
cussão são entre si delictos de diversa impuLação, e 
que suppõe no delinquente differente gráo de per
versidade, talvez o que se deixa subornar não é 
capaz de commetter uma concussão. O suborno com
prehende toda a sorte de meio que se emprega para 
chamar o empregado p'ublico ou qualquer outrá 
pessoa ao partido de obrar segundo o interesse de 
um terceiro. Princípios de falsa honra se confundem 
ás vezes no mesmo suborno : a peita é um suborno 
vil que trafica o favor ; a concussão é um acto do 
empregado publico que põe á contribuição odes
pacno, dimcultando o expediente que se deve â jus
tica da parte para o converter em mercê ; e convidar 
a -peita. 

E' pois por estes prindpios que eu voto pela dou
trina do projecto que distingue a criminalidade 
nestes actos de corrupção. Quanto á emenda do Sr. 
Maia, que aggrava a pena destes delictos com a dis
tincção do emprego, parece-me consentanea. Seria 
assás indecoroso para a nação brazileira que se con
servasse no ministerio do seu goTerno um cidadão 
convencido de peita ou concussão. 

O ministro, quesoffre qualquer pena pela convic
ção de delictos de tão baixa esphera, que lhe attra
hem por si mesmo o desprezo, é indigno de continuar 
a· exercer funcções tão augustas do poder nacional. 
E' necessario não só satisfazer â justiça neste caso, 
mas tambem interessa á política. . . · · . 

O ministro póde seguir o trilho da honra, e toda
via · ser subornado por alguma consideração de 
respeito humano : aquelle porém que se deixa peitar 
ou promove a peita como funccionario, é . sempre 
indigno do alto emprego que occupa. 

nados, não acontece assim ao suborno, que elles 
podem fazer, esse sim tem lugar muitas e repetidas 
vezes, e são tão frequentes, e -de tanto momento, 
quanto a dependencia, em que estão para com elle 
os subalternos empregados, cujos actos podem não 
só prejudicar á sociedade em gE:raJ, como ao cida-
dão em particular. . 

Eu tinha Sr. presidente, exemplos mui salientes 
á produzir, e de proposito os omittirtli, servindo-me 
de um menos chocante. Diz um nobre deputado, 
que se não dá subo mo actil'o, porque ·o ministro 
nunca mandará uma ordem, ou portaria para esse 
fim. . 

Ora, Sr. presidente, acaso não será bastante o 
respeito, e influencia do ministro? Não basta rã 
uma expressão, uma indicação indirecta? Uma 
carta não produzirá esse cffeito 'l Olhemos para os 
homens taes, quaes elles são, e não para o que de
verião ser. Vamos á hypothese. . 

Um ministro de justiça escreve a um juiz de fóra, 
e lhe diz- Pedro é pessoa de minha intima ami
zade, é sujeito de vm-dade, um velhaco intenta 
contra elle uma demanda no seu juizo; e eu desejo 
que você olhe para a sua causa com attenção, ella 
é justa, e elle digno de consideração.- Aqui não 
ha ordem; porém o que acontece? Tal juiz de fóra 
não terá em conta essa carta, porém outros (e não 
poucos) que pretendem logo ser ouvidores, desem
bargadores etc., e que se lembrão quo nas mãos do 
ministro está o seu despacho. olharãõ para a causa 
do recommendado, como fundada em rigorosa jus
tica, ainda que ella seja uma verdadeira ladroeira, 
e ã sentenca, que é filha da consideracão, e respeito 
para com Õ ministro, se ressentirá do· suborno, bem 
que rebuçado. 

E não se diga que o juiz de fóra tem dianLe a lei, 
que tambem o responsabilisa, porque mui inepto 
será elle, que não saiba dourar a pillula alisando 
com Pegas, com um caso julgado, e textos, que 
corroborem os seus-vistos estes autos- porque a 
chicana tem duas chaves, uma com que abre,·e 
outra com""'que fecha, e a lei que agora absolve, 
logo . condemna, ellas têm a applicaç.io, que lhe 
queremos dar. Esta linguagem é franca, e filha do 
coração humano. 

Por outro lado, Sr. presidente, será possível 
dar-se este suborno 'l Sem duvida; haverá incon
venientes em acautelarmos as suas pessimas conse
quencias 'l Não o · vejo : logo que razão nos prohibirá 
de o fazermos 'l . 

Sr. presidente, a lei deve sempre olhar para os 
casos, que podem accontecer: serã difiicultoso, eu 
convenho que se descubra esse suborno, o qual 
quando tiver lugar, será sempre ·acompanhado de 
grande cautella; mas não é impossível o seu co-
nhecimento, e isso basta para nos decidirmos á 
providencial-o, e tanto. mais que não estamos me
dindo, e contando os termos, . de que se compõe a 
lei. . . . . · ·· · . · 

Os ministros são homens, susceptíveis de erros 
desta especie, e quando se trata de os remediar, 
nada se deve poupar; o que fôr honrado, e ·cumprir 
com os seus deveres, estará sempre a coberto, e em 
segurança; . e o que abusar da confiança publica, 
soffra a pena, que lhe impõe a lei. Voto portanto á 
favor da emenda. · ··· · . 

O Sá. BA.PTISTA PEREIRA:- Quando na segunda 
discussão se tratou deste artigo, eu ·mandei uma 
emenda á mesa, exigindo, que se declarasse que os 
ministros erão responsaveis pelo crime de suborno 
tanto àctivo como passivo; foi des{lrczada então, e 
eu calei-me bem a meu pezar; hoJe porém que a 
vejo reproduzida;- qsforçar-me":"bei em fazer as refle
xões que me occor.rerem, bem que a prudencia me 
ensina que devendo ser mui éomedido; ine prohibe 
tambem ·calar a exposição dé factos, que muito 
~oncorr.eria por . ventura para elucidar a ma teria. 

Sr. presidente, o suborno passivo deve merecer
nos p~uco , susto, e quasi nenhum cUidado ; rara! 
vezes. élle apparecerá, porque os ministros estão em: 
üma -esphera mui elevada para poderem:ser snbor-

O Sa. VASCONCELLOs: -Sr. presidente, ·só uma 
palavra~ · O · illustre deputado não · res\)ondeu . aos 
meus·argumentos, .mostrou só gue um Juiz de .. fóra 
tendo recebido · uma carta do-ministro, o ~e ha de 
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fazer? E' verdade que em outro tempo nãci se veri
ficava a responsabilidade dos ministr.os de estado, 
senão quando elles se dirigiã11 contra a pessoa do 
monarcba, então os reis · manda vão prender e en
forcar como bem querião; mas agora que a respon· 
sabilidade, dos mtnistros se ha de verificar, o juiz 
de, fóra, que commetter . taes delietos, ha de ser 
punido conforme a lei, e elle vendo que o crime é 
grave, e que o póde levar ã forca, não ha de querer 
expôr-se só para servir ao ministro. Portanto eu 
voto contra a emenda de suborno activo. 

Ultimando o_ seu disc~rso o illustre deputado, 
mandou o Sr. Baptista Pereira á mesa esta ou· 
tra 

u EMENDA 

" § 2.0 Por subo~no,corrompendo ou deixando-se 
corromper. » 

E sendo lida disse o mesmo 
Sa. BAPTISTA PEnEIRA :-Fiz esta emenda, e não 

foi vencida, agora se acaba de fazer · uma semelhante 
e é apoiada, eu tenho portanto o direito de fallar 
sobre ella. 

0 Sn. VASCONCELLOS:- 0 regimento diz que 
quando uma materia é desprezada, não póde entrar 
outra vez em discussão. 

O Sa. BAPTISTA PEREIRA: - Eu remetlí essa 
emenda para a commissão, ella a não adoptou; po
rém espero que ainda se vença esta materia. 

O Sa. ALMEIDA ALBUQUERQUE:- Tudo quanto se 
tem dito será muito bom, mas a emenda é materia 
inteiramente estranha. Desde que as nações civili
sadas se lembrarão de fazer lei a que chamarão de 
responsabilidade, nunca creu alguem, que nessas 
leis entrassem aquillo, que provém de actos particu
lares dos empregados publicas; a rE>sponsabilidade 
provém só de abuso do poderlegitimo. 

O ministro de estado póde obrar mal, como ho· 
mem particular, e se alguem quer propôr que J)Orque 
assim obra o ministro . de estado se comprehenda 
nesta lei, que aliás é de responsalidade pelos actos 
públicos, e administrativos, digo que é muito mal 
concebida-esta idéa, e tudo quanto·se tem dito im
proprio para esta lei~ 

O SR. PAULA Souu: ~(Não se ouviu.) 
O SR. SouzA FRANÇA :-Se se olhar com indü

ferença para o suborno activo dos .ministros ficamos 
reduzidos a poucos passos a cahir por. terra: a hy· 
pôth~se que se apresentou do suborno dos ministros 
não · e pouco concludente, nós vamos estabelecer o 
systema dos -jurados, e na . hypothese de . poderem 
os ministros subornar este corpo e mesmo o corpo 
legislativo na sua origem, se se lhes deixa a porta 
aberta para fazer . depuiados da sua affeição, que 
serã . da liberdade . dos . povos? Teremos vis creaturas 
no ministerio; que brevemente darão com o sys· 
tema em terra; por consequencia não posso • ouvir 
dizer,que nãohalug!lr nesta lei para se _,tratardo 
subor.no activo. .. . . . · 

,Em todos os s;rstemas repr~sentativos, e conslitu· 
cionaes .. é ·o. pnmeiro . objecto de fiscalisação, que 
não influa semelhante cousa, e de certo sempre.ha 
de,intluir; se acaso· sec deixa aberta aos ministros 
esta porta. Eu · chamo a attenção da camara sobre 
este. objecto. . ·. . · . . : . . . 

deputados da sua facção : -e necessario estarmos 
muito em guarda, quando se trata de um systema 
novo, e estranho aos nossos .costumes. 

Disse-se já que o ministro de estado, quando 
manda uma carta deve ter sempre bom exito, de 
certo todos têm uma vangloria de receber uma carta 
do ministro de estado, homens mesmo que muitas 
vezes o não conhecem; todo o cidadão é amigo, e 
parente dos ministros de estado, e até se lhes levao
tão da terl a parentes que elles nunca ti verão: o -
ministro de estado é amigo de todos, é amigo do 
mundo inteiro, porconsequencia a sua carta, o sim· 
pies subscripto della é um presente que não póde 
deixar de lisongear aquelle, a quem o ministro a 
escrever, J'edindo·lhe para nomear Pedro ou San
cho; isto por ventura não é bem conhecido nas as. 
sembléas representativas 1 Não o vemos mesmo na 
Inglaterra presentemente na camara dos communs'l 

Como- é então que se diz que não importa ao 
nosso systcma e nossa felicidade? lm porta mui to 
que o ministerio não possa ter a menor ingcrencia 
no corpo leg;slativo, a qual por força ~a de ter, se 
acaso se abre a porta ao suborno acllvo; por isso 
devemos tratar desta materia, aliás veremos que o 
ministro de estado terá adeptos, que grangêem , vo
tos para este ou aquelle dos seus amigos7 que tem 
talentos, que é eloquen te; e quanto pengoso será 
se houver um tal deputado que arraste os outros 
pela força do seu discurso I Consequentemente voto 
pela emenda. 

o sit. DIAS :-o illustre orador que me precedeu 
tem expressado no seu discurso tudo, quanto eu 
poderia dizer, entretanto quero ainda pondérar,que 
o suborno activo é o peior mal, que os ministros de 
estado podem fazer, e tambem que é a arma mais 
ordinaria de que elles se hão de scx·vir, porque como 
ministros não deixão do ser homens, e hão de em
pregar todos os meios de cevar as suas paixões, ou 
promover os seus interesses; e basta -uma· carta, 
como se ponderou, para obterem lodos esses rP.sul· 
ta dos, se estes não se evitarem. 

Eu poderia apontar factos, e muitos teria-que 
apontar, porém o illustre deputado que me precedell 
já lembrou alguns das nações estrangeiras; e estes 
factos hão de necessariamente verificar-se entre nós, 
porque os ministros não perderáõ occasião de os 
pôr em pratica, uma ''ez que lhes não sejão impe
didos. Eu accrescentarei ainda que o modo de ·su
bornar, e ser subornado não é só com ,-·dinheiro e 
com palavras; é mesmo com uma especie ·de injus
tiça; 

Portanto essa .emenda deve necessariamente pas
sar, porque é muito proveitosà. 

6. Sa. Mouru:- (Niio foi o~1vido.) 
O Sa. SouzA FRANÇ.\:-Eis aqui um facto, que 

refere o illustre deputado, e qu.e acaba de roborar, 
o que eu disse, e CJUando agora · nos acontece isto, 
quanto mais daqm a pouros tempos? Que será en
tão o corpo legislativo do Brazil? Não será mais 
que uma união para com o executivo_. . _ 

Sr. presidente, eu chal!lO . a consideração desla 
camara sobre este objecto, como. uma doutrina de 
muita.: ti:anscendencia, e é neces~ario -tratar nesta 
lei da . iriflúericia, que póde ter o ministerio nas 
eleições do corpo legislativo. . , . · .. . · _ 

Na· França sabeoo:se como. são. compostas as .cama· 
ras~· e veremos, como serão-compostas_ as nossas,- sé 
acaso · ~ão _ acautellamos que o_ mioisterio possa ter 

O , Sa~ LtNO CouTINHO : ~ Sr~ presidente, eu fui -
um, dos, membros: da commissão, que fiz esse projecto 
da . ·responsabilidade dos : ministros :.de ' estado, e 
então fui de parecer que o suborno-dos :ministros de. 

40 
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estado, de que se devia tratar na lei fosse unica
mente o suborno passivo: mas emlim reflectindo 
commigo mesmo, e ouvindo alguns discursos sobre 
esta materia, tenho mudado. de opinião. e a minha 
franqueza é tal que quando erro confesso que er
rei. 

As autoridades subalternas, Sr. presidente, peccão 
mais pelo suborno passivo, quando o suborno nos 
ministros é sempre activo; porqu~ o ministr~ se 
considera em uma esphera supenor, e por 1sso 
muito póde influir, para haver suborno act.-~'0 esta 
circumstancía : o ministro de estado está ac1ma de 
todos, e sendo um agente immediato do imperador 
póde obrar sobre as maiores autcridades, como aca
bou de explicar um illustre deputado. • 

Todo o homem, que depende do ministro de es
tado, faz-se seu amigo, e é preciso ter uma rigeza 
grande de caracter para não fazer, o que ped~ ~ seu 
superior; todos querem ter relacões com o m1mstro 
de estado ; todos querem ter a homa de ter sobre a 
sua mesa uma carta du ministro de estado. Porcon
sequencia a responsabilidade passiva nos subalter
nos póde encontrar-se facilmente : porém n'uma 
grande autoridade não se conhece tão ordinaria-
mente. · 

O suborno activo é aquella arma de que o mi
nistro se ha de servir sempre para seus fins sinis
tros; com ella pó de fazer, com que os eleitores 
nomêem taes deputados da sua amisade, e da sua 
faccão. Nós somos homens, e ha muitos homens 
fraêos, que podem cegar-se com a amizade de um 
ministro, e porisso o ministro póde obrar activa
mente não só na eleição, mas ainda sobre os depu
tados depois de estarem dentro desta camara; e que 
males não se seguiráõ á nação deste suborno? Ao 
menos a destruicão total deste systema; e se deste 
suborno activo, que o ministro maneja póde resul
tar a. destruicão total do systema constitucional, e 
póde resultar a destruiçã.o total da nação, como não 
havemos nós de apresentar nesta lei o suborno 
activo, unico caminho por onde o ministro póde 
manejar para taes fins 1 

Portanto não se póde deixar de declarar nesta lei 
e é mais essencial declarar o suborno activo nos 
ministros do que nas outras autoridades o passivo. 

Como ninguem mais fallasse sobre a materia,jul
gando-se discutida, propoz o Sr. presidente á vo
tacão o artigo e foi approvado o 1° §,com a emen
dá do Sr. Maia, que a palavra -multa- se sub
stitua a de -pena;- o 2° e 3° igualmente, com a 
emenda do Sr. Maia, para se accrescentar ás penas 
mais a de -perda do emprego;- adaptadas t.am
bem as dos Srs. Paula e Souza e Baptista Pereira, 
quanto ao suborno activo: e remetteu-se o artigo ã 
commissão para novamente o redigir segundo o 
vencido. . 

Em seguida leu o Sr. secretario estes officios que 
se acha vão sobre a mesa.; 

Primeiro 

« Jllm. e Exm. Sr.-O governo, a quem causára 
sensacão a noticia de ter sido para esta côrte re
mettido da província de Minas-Geraes ·um corpo de 
tropa, por aquella maneira descripta no officio que 
V. Ex. me dirigio em 16 de Junho proximo passado, 
da parte da camara dos deputados, por assim ter 
sido informado por um dos seus membros, mandou 
logo exp_edir ordem . para obter exacta · informação 
sobre semelhante facto, e como ella agora cbegasse, 
apresso-me em transmittir por copia á V. Ex.; t~flm 

de que a haja de levar ao conhecimento da camara 
dos . deputados. 

<< Deus guarde á V. Ex. Paço, 13 de Julho de 
1826.-Barão de Lages.-Sr. José Ricardo da Costa 
Aguiar de Andrada. » 

« Copia da informação junta 
<< Illm. e Exm. Sr.-E' com incxplicavel estra

nheza que acabo de receber o aviso de V. Ex. e a 
determinacão de Sua 1\lagestade o Imperador, em 
que se me· ordena, haja de enviar quanto antes á 
essa secretaria de estado uma exacta informacão 
sobre o ter mandado sorprehender, carregar de fer
ros e remetter para essa côrte a um corpo de. tropa 
da 2a linha, composto de lavradores, fazendetros e 
proprietarios: e ~com igual estr<;tnheza e co~ sm~
ma admiracão mmha, que o mot1vo desta e.XIgenc1a 
tivesse a súa origem na camara dos augustos de
putados, aontle _com f?loria de to_do o imperio d_o
mina a sabedona, a cucumspecçao e a prudenc1a, 
pois vejo, que só pela informacão de um de seus 
membros procedeu a uma formal e decidida delibe
racão, como se o facto fosse de evidencia e estivesse 
inteiramente comprovado: todavia, nada ha mais 
falso, como eu passo a mostrar á Y. Ex, para assim 
o fazer constar á Sua Magestade. 

« Sem duvida já V. Ex. presentemente estará 
convencido, de quesouberão illudir ao Sr. deputado 
informante e de qne um tal acontecimento só teve 
lugar na imaginacão do inventor, como dos docu
mentos, que vou â produzir plenamente se conhe
cerá, bem como quanto foi temeraria e injusta tão 
dissonante imputação. 

<< Tendo-me sido declarado por aviso de V. Ex .. 
de 4 de Fevereiro, que remetto por copia n. 1, a 
vontade de Sua Magestade, em que me ordenava 
fizesse descer com a mais prompta celeridade um 
batalhão de caçadores, para irem s11bstituir _aos 
destacados nessa côrte; e não Jme sendo posstvel 
cumprir de prompto uma tal determinação pela re
pugnancia, escusa e total aversão, que declarada
mente mostrão todos os indivíduos da 2• linha, e 
com particularidade os que compoem os batalhões; 
representei em officio de 18 de Fevereiro, n . 2, di
rigido á V. Ex., a difficuldade de fazer immediata
mente uma semelhante remessa e os motivos que 
occorrião para espaçar até o dia de Corpus-Christi 
o concluir a expedicão da gente requisitada, decla
rando no mesmo m·eu officio á V . Ex., que, como 
tinhão. de se juntar e comparecer nesse dia, era oc
casião opportuna, dos que então comparecessem, 
escolher os menos pensionados e que menos falta 
fizessem; e para confirmação ·de que procedi em 
regra e de que o silencio de V. Ex; pôz o cunho á 
minha deliberação, concluía assim o meu offiicio : 
-e para que se possa concluir esta diligencia da 
maneira que levo dito, julgo necessario não se pu
blicar nos Diarios o aviso, que por V. Ex. me foi 
expqdido.- Decorrendo, pois, quasi tres mezes, 
desde 18 de Fevereiro a 25 de Maio, era de suppôr 
estar approvado o meu arbítrio, mui principal
mente não ignorando V. Ex., que, a não ser a!:-sim, 
nenhum outro meio havia para mandar tropas da 
2a linha. 

« No meu dj.to officio de 18 de Fe\'ereiro indi
cava á V. Ex. as pessoas a quem tinha encarregado 
esta diligencia em Sabará e em S. João d'El-Rei, e 
nelle dizia que tinha reservado para mim .l\Jariann:a 
e o Ouro-Preto. Fez~se com effeito a escolha no dia 
aprazado, e no omcio de :U:de Maio, n. 3, dei parte ·. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 02/01/2015 16:55- Página 8 de 10 

SESSI<r-El\1 13 DE J IJLHO DE 1826 159 
á V. Ex., de Uí3 praças, queoremettia desta impe- recimentos sobre o objecto do officio do vice-presi
rial cidade, declarando que não . designava as que dente encarregado da · presidencia da província de 
tinhão sabido de Sabará e S. João, porque os otfi- S. Paulo e mais papeis que o acompanhárão, todos 
ciaes encarregados da diligencia, m'o não tinhão concernentes ao estabelecimento de uma adminis
ainda participado. tração methodica com privativo regulamento e co-

« Assoalhar que de S. João sahirão carregados fre competente no arsenal da marinha do porto da 
de ferros, é uma solemnissima impostura, nem de villa de Santos; ordenonu-me o mesmo augusto 
S. João, nem de Sabará sahio algum, que levasse senhor, respond~ssc á V. Ex .• para o fazer presente 
ferros, sómente desta cidade sahirão cinco encor- á camara dos deputados, que a intendencia que alli 
rentados, tres, que erão desertores dessa côrte e existe, foi creada em virtude do alvará de 12 de 
dous soldados do 5° regimento de cavallaria, offere- Agosto de 1797 com um intendente, que ao mesmo 
cidos pelo seu coronel, por serem revoltosos e per- tempo era membro da junta da fazr.nda da provin
turbadores e com as qualidades expressadas nos cia, como o são os das mais proYincias e sem algum 
documentos ns. 4 e 5, que remetto á V. Ex.; cujos outro emprego (até 14 de Junho dP. 1813, em que 
documentos e officio de entrega do seu proprio co- foi nomeado um escrivão das matriculas, a quem 
ronel remetti ao Exm. governador das armas dessa se incumbirão igualmente as obrigações de apon
côrte e no officio endereçado á V. Ex., de 31 de tador do arsenal e de secretario do intendente) e 
Maio, n. 3, ião expressamente declarados os men- não se tendo dado regimento algum especial, es
cionados presos. tando aliás o seu systema essencialmente regulado 

cc A' vista pois, da narra~ão pura, clara e cir- pelo citado alvará e pelo de 3 de Março de 1770, e 
cumstanciada, que acabo de fazer á V. Ex., conhe- carta régia de 11 de Março de 1797, a quem aquelle 
cerá V. Ex., para assim o fazer constar na imperial se refere e que reconhecendo o governo o atrazo 
presença de Sua Magestade e na camara dos au- em que se achava o mencionado arsenal, entretanto 
gustos deputados, o como se torcem os factos, que era mui conveniente promover-se nelle a con
quando se quer menoscabar e macular os empre- struccão naval por ser o referido porto mui proprio 
gados, deduzindo do expendido, que os caracteres para Üm estabelecimento de marinha, deu as pre
desagradaveis e terrorisantes de que os revestirão, cisas providencias, nomeando ao capitão de fragata 
nem erão nascidos da boa intencão, nem filhos da Carlos Lourenco Danckwardt para dirigir alli os 
inteireza e da verdade. • trabalhos de cónstrucção, sendo tambem interina-

cc Mas pelo que respeita á asserção, de que as mente encarregado do lugar de intendente e m~
pracas enviadas erão lavradores, fazendeiros e pro- dando estabelecer córtes de madeiras naquella villa 
priêtarios, por isso nenhuma culpação podia e na ilha de S. Sebastiãt> (tendo este .sido 11\tima
motivar-se, nem mesmo admiraria, se o fossem, mente removido para as margens dos rios Bertioga 
pois é desfa classe que se escolhem os soldados da e Pilar) para cujas despezas, bem como para as de 
2• linha : mas por infelicidade dos mesmos indivi- construcção, se mandárão consignar mensalmente 
duos, pouco quinhão lhes coube da fortuna aos nu- pela intendencia da marinha desta côrte as quantias 
morados na ultima remessa. mdicadas . nos avisos juntos por copia, as quaes 

cc Conclúo, emfim, que os factos que causarão prefazem ·actualmente a de 1:5008 réis, de que o 
tanto desgosto e exaltação nos corações compade- referido capitão de fragata dá contas á intendencia 
cidos dos augustos deputados orão absolutamente da côrte; ordenando além disso, que pelas rendas 
falsos, que as ordenanças militares estabelecidas, da província se consignassem igualmente 4008 réis 
como necessarias á disciplina e recrutamento do mensaes para as obras do arsenal, e com effeito, 
exercito, sempre se coutinuárão no seu primitivo acha-se presentemente este em actividade, havP.n
vigor, como expressamente o declara a constituição do~se já lançado ao mar ·duas grandes barcas-ca
tit. 8, art. 179, § 10 e que por consequencia, não nhoneiras e não tardando a cahir uma terceira, de
tendo divergido; nem abusado da autoridade, que pois do · que se porá no estaleiro a corveta, para a 
Sua Magestade havia depositado nas minhas mãos, qual se acha jã apromptando a competente madeira, 
fica sem nota, antes plenamente illibado o meu occupando-se presentemente naquella repartição 
comportamento, no qual é constante á todo o im- os empregados constantes da relação que acompa
perio a . minha integridade e que sempre tive em nhou o officio, que á V. Ex; dirigi em data de 30 do 
vista o exacto desempenho das minhas obrigações, mez findo~ 
e a servir com zelo, amor e fidelidade, tanto á na- cc Deus guarde . ã V. Ex. Paço, em 12 de Julho 
ção, como á S. M. o Imperador. de 1826.-Visconde de Paranaguá.-Sr. José Ri-

cc Deus guarde ã V. Ex . . Imperial cidade do Ouro- cardo da Costa Aguiar de Andrada. » 
Preto, em 30 de Junho de 1826.-lllm. e Exm.- Sr. 
Barão de Lages.-Antonio José Dias Coelho.» -Foi remettido á commissão de marinha, depois 

Concluída esta leitura diss~:: de haver observado .o Sr. Hollanda Cavalcanti, que, 
sendo este officio em consequencia de uma requi-

0 Sa. LINO CoUTINHO :- Sr. presidente, queira sição da commissão, já não era necessario. . 
V. Ex. mandar lêr outra vez esse artigo do officio, 
em que diz -não se publicar nos Diarios-(leu-se) Terceiro 
sim, é porque elle era bom. 

Remetterão-se ambos os officios ãsconimissões de « lllm. e Exm. Sr.-Por ordem de S. M. 0 Im-
gu-err.a . e constituica.-. o,·. e·, cont.inuan.d. o . o Sr. secre- perador remetto á V. Ex., para serem presentes na 

camara ·· dos deputados, dous officios do presidente 
tario, leu os segllintes: · . . " da província de Goyaz, na data do lo de Junho pro-

Segundo ximo passado, em um dos quaes representa a ne-
cessidade 'da reincorporação dos territorios do 

• Illm. eExm. Sr.-Sendo presente áS~ .M. o Im- 'Ãrayá e Desemboque á dita província e a da erec
perador o officio que V. ~x .• "m~ dirigio com data de ção de uma comarca. no mesmo territorio ; e no ou
:26 do mez passado, pedmdo mform,ações e escla- tto remette"inclusa uma memoria, em que se mos-
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tra a possibilidade. de se tiràrem grandes. riquezas 
dos t.rabalnos do mmeração naquella provmc1a. 

u Deus guarde á V. Ex~ Paço, em 12 de Julho 
de 1826.-José l''eliciamw Ferna/lldCS Pinheiro.
Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. »
Remetteu-se á commissão de estatística e minas. 

Quarto 
<< lllm. e Exm. Sr.-Ficou Sua 1\lagestade o Im

perador inteirado de ter a camara dos de{lutados, 
procedido á eleição da mesa, que deve servu o mez 
que começou rio dia 8 do corrente e das pe~s~as 
que para P.sse fim forão nomeadas. O que parhctpo 
â V. Ex., em resposta ao seu officio da data de 7, 
para o fazer co-nstar na referida camara. 

« Deus guarde á V. Ex. Paço, em 12 de Julho 
de 1826.-José Feliciamw Fernandes Pinheiro.
Sr. José R.icardo da Costa Aguiar de Andrada.»
Ficou a caroara inteirada. 

..;:; Segub-se então a 2• parte da ordem do dia, a 1• 
discussão do pr<Jjecto de lei sobre as instrucções 
para o recrutamento, apresentado coro o parecer da 
respectiva commissão á este respeito, na sessão de 
19 de Junho; e sendo lido e declarado t:>m discus
são, veio imroediatarnente á mesa, offerecida pelo 
Sr. Cavalcanti, a seguinte 

t< E)lENDA 

<< Addicionando ás palavras -supprimidos os §§ 
1° e.2o- e accommodados ás autoridades provin
ciaes os §§ 15, 16 e 17, na fórma seguinte: 

« § 15. Os commandantes de districtos irão re
metlendo ao quartel-general (na côrte) e aos presi
dentes (nas províncias) successivamente os recrutas 
que forem aptuando, acompanhados da competente 
escolta para sua guarda, sem que jâmais empre
guem correntes, algemas ou manilhas. 

« § 16. Os recr-utas viráõ a·companhados das duas 
relacões (na côrte), · e uma (nasprovincias), in
dica"tivas de suas circumstancias, e assignadas pelos 
respectivos commandantes de districtos, (na côrte) 
uma para a secretaria de estado da guerra, e outra 
entregue no quartel general, e nesta declarem o 
dia, em que as escoltas partem do districto : (nas 
províncias) será a relação circumstanciada, di-

que forão particulares ao Rio de Janeiro, quando 
Sua . Magestade Imperial achou que era necessario 
facilitar os meios de recrutamento pelo referido de
creto no comeco da lucta do Brazil. .Este decreto 
foi mandado prórogarero tantos de Janeiro doanno 
passado, que mandou que · esta fórma de recruta
mento se conse1·vasse, isto é, que os alistados na 
íórma do 1° decreto se conservassem até o reco
nhecimento da independencia. Portanto o primeiro, 
e o segundo tem expirado, e por consequencia as 
instrucções devem ter expirado, e como queremos 
pois fazer vogar estas instrucções, que não podem 
estar mais em vigor? 

Desta fórma considero que o projecto pecca á 
priori, e digo que pecca á posteriori, porque não 
descubro fim urgente, pois que sabemos que temos 
leis mais interessantes á tratar, temos alvarás, 
muitas ordens, e instrucções, pelas quaes se está 
regulando o recrutamento do Brazil, ou bem, ou 
mal. Mesmo este meio ·não póde ser applícavel 
a todas as províncias, porque esta maneira de pro
ceder ao recrutamento nas províncias ha de causar 
uma confusão immensa, que ora já existe, e não me 
parece que st>ja conveniente augmentar-se mais com 
novas instrucções. Eu achava conveniente que isto 
fosse objecto de uma lei particular, em que se es
tabelecesse a fórma de proceder no recrutamento 
no Brazíl. Dir-se-ha que À difficil fazer esta lei em 
pouco tempo, mas pergunto eu, por este meio vamos 
tirar os inconvenientes? Eu vejo que se estabele
cem doutdnas, que estão adoptadas nestas, e outras 
instrucções, e leis, que estão em vigor, por exemplo, 
que são isentos os casados, os fazendeiros, etc. 
etc •• tudojsto já é prohibido pelas leis, que existem 
e que são praticadas. Para que pois havemos de 
mandar pôr em execucão as · instruc~ões por este 
·decreto'! E' dar uma medida imperfe1ta, ao passo 
que poderíamos discutir uma lei de imperiosa ne~ 
cessidade, sobre uma circumstancia, ã que se não 
houvesse ainda dado remedio. Disse-seque era pre
ciso que alguns destes artigos passassem, e que 
sobre isto se dessem providencias, como por ext:m
plo, para que não sejão presos, e conduzidos á 
côrte carregados de ferros, correntes, algemas etc., 
mas ·isto podia ser objecto de uma lei, e não de in
struccões, que não podem estar em vig()r. 

rigida ao presidente. . -
<< § 1'7. A cada uma das praças, de que se com-:

pozer a escolta, se abo~ará pela thesouraria geral 
dali tropas (na cõrte ) , e pagadoria nas províncias, 
oitenta réis diarios contados, etc., o final deste 
paragrapho ,,. 

· Eu" mesmo não sei, se esta medida, que foi feita 
para o , Rio de Jaraeiro, póde ter lugar em todas as 
provincias do Brazil. Recrutas, que são conduzidos 
por 30, · 40, e. mais leguas, e por lugares desertos, 
devem. vir com aJguma segurança. Acho portanto 
que não póde · passar a segunda discussão, 
porque por esta maneira augmentamos a legislação 
a . pedaços, como se tem feito até agora, e o re
sultado será ainda maior confusão. Estes são os ar
gumentos, que me ·parecem convenientes. : 

Sendo apoiada, pedio a palavra, e nos ~nnos se~ 
guintes abrio a discu:;são. 1 . 

O Sa. SouzA MELLO:- Sr. presidente, tendo re
corrido á escripturação dos trabalhos desta camara 
do mez de Julho, em que foi apresentado o pro
jacto em questão, afim de colher as razões, em que 
se fundou, nada consegui porque apenas temos 
Diarios até a 19 de Maio. Entretanto apezar de não 
saberasrazões, em quese funda, sou de opinião que 
se rejeite, e que não passe ã segunda, discussão, e 
expenderei as minhas razões. Eu digo que não deve 
passar, não porque a maLeria das instrucções, que 
o acompanhà(), não seja ;;audavel, mas. porque este 
projecto pecea á priori, e á. pos\eriori, p~cca á 
-prioi'i, . porque o . projecto nada, tem de novo, ou de
seu, . porque não faz mais, doque reviver umas in7 
strp.cçõ~s. que foriio mandadas exec.utar em con
seq~encia do decreto de 30.deJaoeiro de 1822, e 

O Sa. VAscoNcELLos: - Pelas razões do illustre 
deputado devia passar o . projecto a segunda dis
cussão, se elle diz, que não lía lei não póde negar 
que seja _precisa uma lei, . e segtw-se que deve 
passar a segunda . discussão. O mesmo ministro. 
quando falla á este respeito no seu offic~o, disse que 
não havia outras,. se não -estas. Trata-se de 'exa
minar se devem ou não merecer aapprovacão da 
camara estas instrucções. Eu creio que é necêssario 
uma lei, mas tenho varias duvidas. Uma é que nós 
não sabemos, ~e ha necessidade deste recrutamen~o.
outra , é ' que estas leis não . devem :ser fixas, e " per
manentes, e . sempre deyem ser accommodadas ,âs 
circumstancias, em que · nos -:podemos . âchar, "se 
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forem necessarios 10,000 homens ha de ser accom
modada a esta circumstancia, mas se fôr mais, . por 
exemplo 20,000 homens, ha de accommodar-se 
tambem ás circnmstancias, por isso -julgava que, 
posto que seja de muita importancia, deve ficar 
adiado, para quando o ministro da guerra cumprir 
com o que a constituição determina, informando a 
esta camara o numero de forças existentes, e a que 
é necessaria. . 

Depois que a camara tiver estas informaçõec;, ella 
decretará se deve haver recrutamento, o que se não 
póde iazer, por uma lei, como esta,.porque torno a 
dizer, deve ser accommodada ás circumstancias. 
Portanto sou de voto que deve ficar adiado até que 
o ministro de estado, cumprindo o seu dever, como 
lhe ordena a constituição do imperio, informe 
sobre as forças existentes, e as que são necessarias. 

O Sa. - CuNHA MATTOS : -E' . necessario saber, 
Sr. presidente, que no Brazil não havia lei de re
crutamento. As g_ue tratão do de Portugal são os 
alvarás de 24 de Fevereiro e de 7 de Julho de 1764, 
que -positivamente marcão os differentes districtos, 
para cada um dos corpos7 e o systema, porque se 
deve proceder ao sorteamento, o que prova que os 
alvarás não farão feitos para o Brazil. Nenhum destes 
alvarás teve aqui execucão, nem podia ser literal
mente executado. A maneira de se fazer o recruta
mento no Brazil era darem os governadores ordens, 
para prender a todos os homens, e ordinariamente 
escolhião a noite do natal, festa do espírito santo 
etc., para fazer estas prisões, em que pegavão a 
todo o mundo, como homens casados, fazendeiros 
etc., os quaes erão mettidos em ('-asas fechadas, e á 
medida da protecção, que havia, ou amizade com os 
ajudantes de ordens, uns sahião para a rua, e os 
mais infelizes, e desgraçados, que muitas vezes não 
estavão em circumstancias de serem recrutados, 
erão os que fica vão alistados. Estas arbitrariedades, 
despotismos, ' e · violencias contra as leis .da huma
nidade durarão até que o Senhor D. João VI fez ex
pedir o celebre decreto, e a provisão para haverem 
segundos cadetes, e soldados particulares, tendo em 
vista augmentar o numero das tropas. -

culares, e pouco applicaveis ao Brazil; porque ellas 
marcão os districtos, em que devem certos corpos 
ser recrutados. Seria de desejar que se estabele
cesse uma lei de recrutamento, mas, Sr. presi
dente, que tempo não levará para ella se fazer, e 
entretanto que não apparece, que infelicidades. que 
desgraças não sotrreráõ os brazileiros? As instruc
ções, quo agora se hão de debater dão providen
cias muito uteis, mui:.o santas, e muitas justas, a 
unica cousa, que lhe falta, é dizer que se observe 
nesta ou naquella província, e nada mais. Estas 
instruccões, e todas, as que farão dadas pelo gover
no são boas, e devem por ora regular, visto que não 
podemos . ainda apresentar uma lei tal, qual exigem 
as circumstancias do Brazil. Nós não sabemos ainda 
se se fará o recrutamento por premios, se por 
sortes, se haverá uma conscripção militar, em tudo 
ha incerteza. Portanto entendo que o projecto deve 
entrar em segunda discussão. 

-Depois da retirada do SenhorD. João VI determi
nou .o ,governo que todos aquelles, que quizesFem 
offerecer-se voluntariamente, ficassem servindo só
mente pelo espaço de 3 annos, isto com effeito pra
tícou-se, mas não se conseguia o fim, ,que se de
sejava. Logo depois apparecerão as instrucções 
de 10 da Julho de 1822, fundadas em princípios mui 
sabios, as quaes se fizei:'ão extensivas ás províncias 
de S. Paulo, e Minas Geraes, de sua observancia 
resultarão grandes beneficios, e livrarão a muitos 
homens da oppressão, do flagello, e ainda melhor 
etreito terião, litteralmente praticadas. Nós ainda 
não sabemos se o nosso recrutamento será p·or sorte, 
se será por engajamento, se existiráõ os capitães 
mdres, se aos corpos de :milicias ficará pertencendo 
o fazer as recrutas, nós , ainda não sabemos que 
quantidade de tropa ha~ e qual ·éa que·deveexistir. 
Eu fui .que tive a honra de apresentara ,indicação, 
para . se formar este projecto de lei. O motivo, que 
tivet.. foi. p. ara obsta . .r que o. s de. sg. raçados ci.dadãos 
do .Hrazil fossem tratados como-escravos, quando
são remettidos para esta côrte, pois vêm aécorren
tados, e de g~rgalheira, não ha lei 'mais santa, mais 
justa, mas saudavel, do. ~e a destas instrucções. 

Torno a dizer Sr. presidente, que as leis de 1764: 
e outras expedidas para o recrutamento do exercito 
de Portugal, e brigada de marinha_, são leis parti-

O Sa. Ul'(O CouTINHO : - O primeiro · honrado 
membro que fallou, pretende que se rejeite o pro
jacto in limine, porque a seu ver elle claudica á 
priori emquanto á materia, e á posteriori em
quanto a seus resultados finaes, e outro illustre de
putado, posto que nãó rejeitasse a materi_a, com 
tudo propôz o adiamento della dizendo que o re
crutamento, sendo filho das circumstancias even
tuaes, a lei não podia ser fixa, e permanente. Eu 
me encarrego de responder a ambos, e começarei 
pelo2°. 

E' · facto que circumstancias eventuaes podem 
trazer differllntes modos de recrutamento, aber
rantes de uma norma geral, mas Sr. presidente, 
nem por isso podemo-nos dispensar de ter uma se
melhante lei, que regule o recrutamento nos casos 
ordinarios. Não é só · em tempo de guerra, e em 
casos apertados, que se recrutão homens, a camara 
dos deputados decreta a força armada de cada anno, 
e o exercito, sendo formado de viventes experimen
tará todos os dias mortes, que produziráõ vasios 
na tropa, além daquelle dos reformados, e deser
tores, e -sendo assim pertence ao governo encher 
estas lacunas, para ter sempre çompleta a forca de
cretada, e como as preencherá elle, a não sei· pelo 
recrutamento vagaroso, e parcial? 

Daqui pois infiro , que deve haver uma lei geral 
fixa, e permanente, que regule o preenchimento da 
força · ·armada no tempo de paz, e' nos casos ordi
narios •. Pelo . que pertence aos argumentos do pri
meiro:illustre depntado, que fallou, digo IJUe o pro
jecto rião claudica á priori, e nem á poster10ri. Disse 
o honrado membro qne · claudicava á priori, por 
que o.projecto nada-tinha de novo, ou de seu, pois 
que não fazia ~ais, do que reviver uinas instruccõcs, 
que já haviã<l caducado, e que não podião ser ap-
plicaveis ao resto do imperio, visto haverem sido 
feitas só para o Rio de Janeiro. Uma lei, Sr. pre
sidente, ·Ou póde ordenar doutrinas novas, ou póde 
estender o valimerit.o,de outra, quesendo ephemera 
havia , caducado, ou que sendo parcial não obrava 
em toda . a parte, e não será isto uma causa po
sitiva, e não ·será esta uma lei tão boa, e tão justa 
como aquella, que encerra materia nova 't Quando 
certas ordens :pragmaticas, ou ordenanças tem ex.; 
pirado, o corpo legislativo as póde fazer reviver por 
um decreto, que as ponha de novo em actividade, 
e é isso que faz a , comniissào de guerra, emquanto 
não apresentar uma lei completa sobre o recruta
mento, porque, a fallar a verdade, uma lei desta 
nrureza depende de um exacto c~rihecimento da 



Câmara dos Deputados- Impresso em 07/01/2015 14:11 - Página 1 de 13 

162 SESSÃ.O E~I 14 DE JULHO DE 1826 
estatística do paiz, principalmente na parte da po
pulacão, porque assim como para se impôr tributos, 
e contribuicões se precisa conhecer a riqueZ\, e os 
productos êontribuivcis, assim o recmtamento é 
uma contribuição de gente. 

Emquanto a não serem taes instrucções appli
caveis a todo o imporia, o honrado membro fica 
descoberto, e inerme por esse lado, porque as in
strucções nada mais tem, do que propos~ções geraes, 
e philantropicas, que podem ser extenstvà.s a todo o 
mundo. Não será por ventura applicavel á todo o 
imperio, que. o f!lho d~ vi uva não possa ser !ecr:_u
tado, que o 1rmao umco, que sustenta suas umas, 
seja isento da tropa, que o boieiro, o feitor de pre
dios rusticos etc., o sejão igualmente '! Não será 
applicavel a todo o Brazil, que o recruta con
duzido ao . deposito não venha debaixo de furos, 
como um facinoroso? De certo que ninguem avan
cará o contrario. 

sidente da província do Rio Grande do Sul, e o re
guerimento, que o acompanha, de Rodrigo Iosé de 
Figueiredo Moreira, e outros remettidos por V. Ex;, 
em officio de 15 do mez proximo passado, relativos 
ao direito de minerar exclusivamente nos terrenos 
auriferos. que os supplicantes dizem possuir na~ 
quella província : E cumpre-me participar a V. Ex., 
para sua intelligencia, que a sobredita camara 
julgo11 uão ter lugar a pretcnção dos supplicantes. 
Deus guarde a V. Ex. 

Paço da camara dos deputados em 13de Julho de 
1826.-José Antonio da Silva Maia.- Sr. Jo!;é Fe
licianno Fernandes Pinheiro. 

Sessão em ~4 de Julho de~ 8~8 

PRESIDENCIA DO SR. PEREIRA DA NOBREGA 

Reunidos os Srs. deputados, procedeu-se á 
chamada ás 10 horas, e acharão~se presentes•62, 
faltando com participacâo de causa os Srs. Maia, 
Miranda Ribeiro, Barcos" Leite,. Almeida Albuquer
que, Castro Vianna, Queiroz Carreira, e Seixas; e· 
sem participação, os Srs. Souza França, e Lobo. · 

O SR. PRESlDENTE abrio a sessão, e o Sr. Feijó 
leu a acta da antecedente, que foi approvada depois 
de uma breve observação, 

Não havendo expediente, passou-se á ordem do 
dia, e o Sr. presidente offereceu á discussão o 
art. 3° do projecto de lei sobre a responsabilidade (
dos ministros secretarias de estado, e conselheiros 
de estado deste theor : 

« ARTIGO III 

« Abuso de poder 

• Pelo que pertence aos argumentos á posteriori, 
disse o illustre deputado, que não descobria fim ur
gente no projecto, que havendo tantas leis interes
santes, não se devia cuidar desta, porque os recru
tamenlOs sempre se fazião ou mais assim, ou 
assado, sem maiores inconvenientes, e que havião 
alvarás, pelos quaes se seguião os recrutamentos. 
Oh 1 Sr. presidente, pois um negocio de tanta pon
deracão deve ser encarado com uma tão criminosa 
indeirereaca '! Um negocio, em que se acha compro
mettida tão de perto a segurança individual do ci
dadão, não merecerá os cuidados dos representantes 
da nação? Deixaremos que esses capitães móres, 
governadores de lugnres, e mesmo de armas, con
tinuem no arbitraria exercicio do opprimir os des
graçados cidadãos, agarrando a torto e direito os 
casados, os filhos de vi uvas, os irmãos de orphãs, e « § 1.0 Abusa do poder o ministro, que nos actos 
que vergados debaixo de ferros, sejão peiores do não especificados na lei usa mal da sua autoridade. 
que bestas, enviados ao deposito 't Não de certo. « O miniatro, que abusar do poder nos casos não 
Cuidemos quanto antes com os nossos decretos em comprehendidos no art. 1° desta lei, incorrerá 
reprimir a maldade, e o atrevimento de semelhantes !'legundo o gráu de culpa na destituição do emprego, 
recrutamentos, façamol-os responsaveis pela trans- degredo para fóra da côrte por cinco annos, ou 
gressão da lei, que elles até agora nãoêonhecem, inhabilidade perpetua para todos os em.pregos. )) 
quando se trata de recrutamento. e mostremos aos Como ninguem se propozesse a fallar, sujeito á 
nossos concidadãos; que punimos por seus direitos, votacão, passou tal qual. Advertindo-se porém que 
entre portanto o projecto em 2"' discussão. estava na mesa uma emenda do Sr. Maia relativa ao 

O Sa. CRuz FERREIRA :-Sr. presidente, eu acho artigo, e que ·não havia ·entrado em discussão, e 
justa esta lei sobre as instrucções para o recruta- dizendo · 
mento da força armada, esta força deve por nós ser 0 SR. LINO CoUTINHO :-Sr. presidente, pois jâ 
decretada, mas nós não sabemos ainda, o que será está approvado este artigo em todos os seus para .. 
preciso, e nem se ha de igualmente entrar nella a graphos ? Eu tambem queria ver se se podia 
guarda civiea, por isso eu acho justa esta lei actual.: su~stitu.ir por outra a redacç:ão. do 1 o l_laragrapho, 
mente, e que devemos adoptar :essas instrucções pOls que esta me parece mUito unpropna. Eu acho 
para o recrutamento, ou que então fique adiada para que se poderia dizer assim·.. • 
quando se decretar a força armada, o que por ora O. Sn. VAs_coNCELLOS :-Por causa da orde.m, uma 
não pó de ter lugar. Este é o meu parecer. . . . · . 

Sendo dada a hora, . ficou a discussão adiada, e só palavra. Não está já approvado este artigo, 
o Sr. presidente determinou para a ordem do dia: Sr. presidente? · ; 
1° continuacão da discussão sobre o projecto da lei O SR. PRESIDENTE :-0 Sr. deputado reclama, e 
da responsabilidade dos ministros. 2° continuação eu puz só o artigo em discussão, porque não me 
da discussão sobre as instrucções para o rec.:rúta- lembrava a emenda do Sr. Maia, se. acamar~ asse!lta 
mento;· ,3° pareceres das commissões com preferen-: que tem lugar, deve outra vez abnr-se a discussao. 
cia o da de commercio sobre o projec.to de compa- j Resolvendo-se a maioria da camara pela afllr· 
nhia para a agricultura, e povoação, adiado. 1 mativa, ·tornou o artigo á· discussão, e leu-:-se a 

Levantou-se a sessão depois das 3 horas.- José 1 emen_da do Sr. Maia, concebida nestes termos.· 
Atftonio da Silva Maia. . . i ~ (( EMENDA r . 

l 
RESOLUÇÃO DA CAMARA j 

Illm. é Exm. Sr.- Por ordem da eamara dos de- l 
putados revertem á v_. Ex. o officio incluso do pre-

« ARTIGO UI 

« Por. abuso do poder 
« § 1.0 Usando da sua autoridade para praticar 
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actos illegaes, ou_ não comprehendidos nas suas é, q~a~do ·o ministro obra contra o espírito da lei. 
a ttn buições. O mm1stro tem em certos casos o poder da suspensão 

« § 2.0 O ministro secretario de estado, que abusar do-habeas-corpus-mas não o tem· em todos os 
do poder· nos casos não comprehendidos no art. 1 o caso~, e se o · fi~~ r co~mette um · abuso de poder, é 
desta lei, incorre.rá segundo o gráu de culpa na. prec1so que nós expliquemos bem, . o 'lue é abuso 
perda do emprego sómente, d~ degredo para fóra da de poder, e o que é infraccão de .le1. Foi neste 
côrte por 5 . annos, ou . inhabilidade perpetua para sentido que offereci a minha emenda, 
todos os empregos. » . O Sa. CLEMENTE PEREIRA :-Levanto-me para 

Foi apoiada~ e havendo a palavra disse imme- fallar contra a emenda do Sr. Maia, e apoiar a do 
diatamente Sr. Lino Coutinho. Quando esta materia esteve em 

primeira discussão, eu offereci á este artigQ uma 
O SR.. VASCONCELLOS :-Sr. presidente esta emenda emenda no sentido da do Sr. Lino Coutinho, mas 

não tem lugar, esta emenda contém abuso de poder supposto merecesse alguma consideração, não foi 
com infracção de lei. O que é abuso de poder 1 E' o approvada, e o mesmo illustre deputado, que hoje 
que diz exactamente o artigo. ( Leu-o ) : a emenda offerece a sua em igual sentido, se oppoz a ella : 
diz que abusa do poder o ministro que commette como porém seja proprio do homem sabio mudar de 
actos contrarias á lei, mas isto é proprio do art. 4°, parecer, folgo muito de ver a minha emenda repro
que é aonde se trata da responsabilidade dos mi- duzida por outra semelhante, e devo fallar em favor 
nistros por taes actos : portanto a emenda que della. E' impossível que a Jei marque com precisa 
propõe o illustre deputado não tem lugar, e eu me i ndividuação todos os actos dos ministros de estado. 
opponho á ella. A emenda, que talvez se poderia por isso ella confi~ muito á sua discripção. Temos 
admittir, era ajuntar-se ao n. }o estas palavras um exemplo termmante no § 35 do art. 179 da 
do 2°-e nos casos não comprehendidos no art. 1 o constituição. Prevendo _esta que póde dar-se caso, 
-, porque assim fazia-se bem a distincção entre em que a segurança ~o estado exija, que se dispensem 
abuso de poder e traição, conforme quer . a con- algumas das formalidades, que garantem a liberdada 
stituição. Esta seria talvez a emen<la, que se poderia individual, e podendo acontecer que se não ache 
adoptar ; mas julgo que o melhor é ficar para a reunida a assembléa geral para fazer esta dispensa, 
redacção, e não se gastar o tempo com isso. autorisa aos ministros do governo para poderem 

O Sa. ARAUJO BASTO :~Eu tambem, Sr. presi- empregar esta medida. Mas a lei que é sempre justa,o 
dente, não concordô com o artigo na parte, em que e que não quer se não, o que é justo, quando assim 
estabelece as penas contra o· abuso ·do poder : eu autorisa .os ministros quer que elles se conduzão no 
desejava que esta lei fosse bem clara, neste artigo desempenhodosactos deixados á s.ua discripcno pelos 
se estabelece uma pena, que não estã _em proporção princípios da justiça, e da equidade, quer que não 
com as J:lenas, que se tem estabelecido pos outros dispensem as formalidades, que garantem a liber
artigos. No art. 2o §ao diz-se-que se o effeito dade individual, senão quando realmente perigue a 
contiver infraccão, . ou abuso de poder, incorrerá segurança do estado; e que o cidadão innocente não 
além das penas· referidas mais na de prizão de um seja perseguido : e se o ministro sahir fóra desta 
á dous annos-e estas penas são perda de emprego, linha de conducta, abusa, é responsa,•el, e deve ser 
e · multa, ou prizão; donde se vê que se julga o punido. · 
crime de J?eita muito maior do que o abuso do O mesmo acontece na nomeação de empregados 
poder. Aqm no art. ao se impõe uma :pena, que não publicas. A lei autorisa os mini!Lrosparaexercerem 
tem •·elaçãonenhuma,comaqueestájádeterminada os actos destas nomeações, e o que quer alei? Que 
para caso semelhante, porque aqui se trata do abpso os ministros nomêem para os lugares . l;>Ublicos 
do poder. Portanto ou a pima estabelecida no sujeitos, que reunão as qualidades necessanas para 
art. 2° § ao se deve augmentar, porque é l!luito otz servirem bem : e se fizerem o contrario, dando 
p~quena, ·ou se deve diminuir a do artigo em empregos ãquelles, que os não merecerem, abusão, 
questão; Isto se deve reformar, e pôr em harmonia. são responsaveis, e devem ser punidos. Eu entendo 

Veio enta-o á mesa a segu1"nte em· enda do Sr L•no assim o que é abuso de noder ; não me parec. e que 
Coutinho. . . · . . • • o artigo como · está redigido desempenhe pedeila-

.« EMEl\TDA 

<< Abusa do poder o ministro, que nos · actos 
discricionarios concedidos pela ·lei, obra contra o 
espírito, on contra. o fim da meslilll Jei. » 

Sendo lida, e apoiada, disse o mesmo 
O Sa. LINO CoUTINO :-Sr. :presidente, .eu me 

admiro que nesta camara; se confunda ainda o abuso 
de poder com infraccão de .lei: . por esta . minha 
emenda eu distingo liem, o que .é abuso: de poder. 
Uma .lei dá o direito á um ministro para fazer certas 
cousas, se este mims. · tr.o us.ando. da a.'\t.oridàde da. 
lei não faz essas . cousas, mas outt:as, jmtão isto é 
abuso : a lei por exemplo dá ao ministro. a autoridade 
de . fazer aquillo, .. que_. fôr . a -bem . da . na cão, se o 
nnnistro faz o contrario,- dó que detêrmína aleil 
commette uma infracção; se poréni se'serve dalet 
para fins, que ·não são 'aquelles, que-ella tem em 
vista, mas outros quaesquer~ ' abusa da· lei, islQ são 
cousas muito differentes : · emfim ·· abuso de· poder 
' . 

mente, o que se quer, porque a expressão-actos 
especificados na lei-pód•~ comprehender a falta de 
observancia da· lei, opor ser evidente, que póde um 
caso não ser especificado na lei, (nem a lei os póde 
especificar todos ainda quando fosse infinitamente 
casuística que não deve ser ) e entretanto ser com
prehendido na sua .· generalidade~ o que . terá de 
-acontecer muitas vezes; porque eu entendo que.as 
leis _devem ser concebidas em termos geraés, o 
mais . que pó de ·ser : e . na hypotbese figurada, se () ._ 
ministro usar mal de sua autoridade nos actos não 
especificados na lei, será responsavel por falta de 

~
bservancia da lei, e ficará comprehendido no 
t; '4.° F ... a.llando agora .da .em.en.da do S .. r. Maia, di·.·go e ella . não ·. póde por · nenhuma maneira passar ; 
rque· a lei não aulorisa nunca os ministros para 

azerem actos· illegaes, . como ella suppõe, -qliando 
diz-nos actos ill~aes etc.-e por co~seguinte 
quando os ministros commettem actos illegaes não 
abusão, obrão com infracção das leis, e estes crimes 
fazem uma classificação á parte~ Portanto voto contra 
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a emenda do Sr. Maia, e á favor da do Sr. Lino portanto não direi mais Iiada sobJ;"e isto porque hon-
Coutinho; tem já fallei neste mesmo sentido. . 

O Sa. LINo CouTINHO - As reflexões, que o 
jjlustre deputado acaba de fazer á meu res~eito, não 
me servem, pois que ninguem é mais franco do 
que eu. 

O Sa. VASCONCELLos :-Eu penso que os illustres 
deputados, quo tem mand;ad? as ~uas emendas, 
approvão todos o art. ao, e so dtscordao em palavras. 
Disse um illustre deputado que o abuso do poder 
consistia em usar mal da sua autoridade, quando a 
lei confere um poder discricionario, isto estã aqui 
na lei {Leu ). 

O Sa. LINO CouTINHO :-Mande V. Ex. ler a 
minha emenda, não é como o illustre deplltado 
diz. ( Leu-se ) 

O Sa. VASCONCELLOs : - Pois bem, é isto mesmo 
que está aqui na lei, com a differença que a lei 
marca e distingue melhor; porque a constituição 
trata da responsabilidade por traição, por .abuso de 
JIOder, etc., e como na traição tambem ha abuso de 
poder, tomado em sentido lato; a commissão das leis 
regulamentares tratou de distinguir estas especies 
denominando traição o abuso de poder contra a 
nação ou algum dos poderes políticos, e abuso de 
poder o que não era comJ>rehendido na traição. Eis 
pois a difierença, que fez a commissão, que é a 
mesma da constituicão. Eis aqui a razão, porque eu 
digo que as palavras-abuso de poder-estão muito 
melhor aqui na lei, do que nessa emenda, que diz, 
que o abuso do poder tem lugar nos actos discricio
narios, e assim vem a com prehender tambem a 
traicão generica contra a constituição. A alteração, 
que"talvez tiYesse lugar, eu já disse seria a das pa
lavras do numero segundo>"'se a)nstassemos estas 
palavras ao numero primeiro e o lessem os assim
Abusa do poder o ministro, que nos actos'não es
.pecificados na lei nem comprehendidos no art. 1°, 
etc.-Assim ficava fóra do duvida a distinccão entre 
abuso do poder e traição. Assim quandó os mi
nistros usão mal de sua autoridade contra os di
reitos particulares, temos abuso de poder, etc., 
mas tem o nome de tr.tição quando ataca o estado. 
Tudo isto se podia conceber em poucas palavras; 
mas a constitmção fez essa differença, e nós geve
mos cingir-nos ao que ella . prescreve ; pois que esta 
é uma lei regulamentar. A' vista disto a emenda do 
Sr. Lino <cCoutinho é mais geral, e por isso não se 
conforma com a constituição; portanto eu julgo que 
a · differença que se acha na lei, se acha na consti
tuição: a emenda do Sr. Maia não póde passar, por
que trata .dos actos illegaes que nunca pertencem ao 
abuso de poder. Diz o illustre deputado o Sr. Basto 
que é preciso pôr este art. ao em harmonia . com o 
que se venceu no ·art. 2", e que no abuso de poder 
e infraccão de lei-ha penas mais asperas, do que 
quando La peiUl l!om essa infracção e abuso : o il
lustre deputado tem toda a razão; eu quando em 
outra sessão fallei a respeito do art. 2° pedi aatten
ção da camara, não só para combinar comeste art.3°, 
mas porque a inhabilidade perpetua era mais .pro., 
pria do crime de peita, do que dous annos de prisão; 
pois o ministro que chega a commetter este delicto 
deseja · continuar a . servir para continuar a tirar 
lucro do seu ministerio, e c> inhabilital-o é o maior 

· castigo que se lhe póde dar. Eu disse que em In
glaterra era · esta a pena que se impunha, porque 
assim se julgou . mais acertado, não fui attendido, 

O Sn. LINO CouTINHO : - Sr. presidente, rêspon
dendo ao Sr; Vasconcellos, digo que a minha emenda 
não é tão geral como pensa o honrado membro; ella 
não faz entrar os abusos de poder como'traição: se 
assim fosse tinha razão o illustre deputado, e a 
emenda não deveria passar. Emquanto ao que se 
disse comparando as penas deste artigo com as es
tabelecidas no crime de peita ••• (Não se entendeu 
mais o tachigrapho.) . 

O Sn. VERGUEIRO :.,-Parece-me que o artigo está 
bem enunciado; pelo menos as emendas não o estão 
melhor. Para os casos de infracção de lei temos o 
art. 4. o ; porém ha casos não expressos na lei, em 
que o ministro póde abusar do poder, e é destes que 
falia o presente artigo. E' sem duvida que a lei não 
póde marcar todos os actos do empregado publico, 
ha de necessariamente deixar mmtos á sua discri
cão, ou seja na substancia ou no modo; por isso 
quando faz ou deixa de fazer o que a lei expressa
mente determina, viola a lei; nos casos ommissos 
abusa do poder quando obra, ou deixa de obrar contra 
o que lhe incumbe a natureza do seu emprego. 
Tem-se já produzido para exemplo o má o uso da sus
pensão das garantias dos direitos individuaes; ha 
outros muitos casos. O ministro que declarou a guerra 
sem motivo, o que comprometteu os interesses na
cionaes em tratados, não havendo uma lei que fixe 
as circumstancias, em que a guerra ha de ser de
clarada, nem os termos em que hão de ser concebi
dos os tratados, tem abusado do poder sem violar 
a lei. 

Sobre as penas, já em outra sessão exprimi as mi
nhas idéas. O ministro só póde commetter crime 
abusando do poder ou violando a lei : em cada um 
destes casos tem uma certa . pena; porém se com 
abuso ·do poder ou vjolação da ·lei concorreu peita, 
suborno ou concussão, cada uma destas qualidades 
induz um augmento de. pena, que o projecto temes
pecificado : desta regra só sabe a peita á que não se 
seguio effeito, ou este foi conforme a lei: e só neste 
caso é · que ·o ministro nem viola alei nem obra 
contra o que lhe incumbe seu officio, só vende o que 
deve dar, e por isso deve soffrer uma pena ainda: 
que inferior. , · 

Terminando o illustre orador, mandou o Sr. Basto 
á mesa a seguinte 

('(EMENDA 

<< Proponho que o art. ao em discussão torne á 
commissão na parte relativa ã pena, para a mesma 
illustre commissão pôr em harmonia a pena com a 
do art. 2.0 »-Foi apoiada. 

O"'BR. VERGUEIRO-:- co-mo membro da commis
são-então peço que se declare como é que se ba de 
fazl'lr essa alteração. . · 

O· ·.Sa. 'VASCONCELLos : - Por·força se ha de fazer 
aàlteração, mas eu julgo que ella . deve ser simples
mente, como tenho dito, e assim escusa de ir á com
missão; aqui mesmo ·na camara se póde decidir; e 
se conclue isto. 

O Sa. ÂRAU.JO BA.STO : - Está conhecida a neces
sidade da minha emenda. 

O Sa. CLEMENTE PEREIRA: ~Todos os honrados 
deputados que têm fallado contra . a emenda do 
Sr. Lino Coutinho, concordão que ha um poder dis-
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cricionario, que a lei confia aos ministros, de fórma 
que a questão reduz-se á redacção, para escolher a 
melhor fórma de enunciar o que se quer. Tem-se 
dito que a constituição nos poz neste embaraço, fa
zendo uma classe de crimes particular contra os mi
nistros com a designação de abuso do poder, o que 
não era necessario, porque os ministros abusão do 
poder sempre que faltão ás suas obrigações. Eu já 
fui tambem dessa opinião; mas reflectindo melhor 
sobre este negocio, sou hoje de parecer que a ~las
sificação de abuso do poder em um artigo separado 
é muito bem entendida e necessaria, porque quando 
o ministro falta aos seus deveres, infringindo as 
leis, vendendo a justiça, dissipando os bens da nação, 
etc., não abusa do poder; porque a lei nenhum poder 
lhe deu para commetter taes actos: para se poder 
dar abuso de autoridade é necessario que se possa 
dar uso da mesma autoridade; e porque este só pó de 
dar-se nos actos que a lei confia á discripção dos 
ministros, pois que deixa á sua consciencia e juizo 
o obrar deste ou daquello modo, segue-se que lam
bem só neste caso se póde dar abuso : e que estas 
forão as vistas da constituição, se infere do art. 179 
S) 35, que declara responsaveis as autoridades, que 
tiverem mandado proceder a prisões nos casos do 
mesmo paragrapho-pelos abusos que tiverem pra
ticado a esse respeito. -Os meus argumentos ainda 
se não destruirão; e, pvrtan to, continúo a votar 
pela emenda do Sr. Lino Coutinho, salva a suare
daccão, que me parece ficará melhor dizendo-se
AbÜsa do poder o ministro que usa mal da sua au
toridade no exercício dos ftctos que a lei confia á sua 
discrição.-

0 SR. BAPTISTA PEREIRA: -Sr. presidente, eu 
apoio o artigo tal qual se a~ha redigido, pois diz 
elle (leu). Em nenhuma lei se podem especificar 
todos os casos e hypotheses possíveis; é uma das 
faltas da natureza e obra dos homens; avanço mais, 
é impossível o contrario ; não concluo daqui que 
nas leis, que estamos formando,não possa apparecer 
tal ou qual perfeição; porém, essa possibilidade não 
exclue. a regra firmada. Diz um nobre deputado: e 
como accusar o ministro por abuso de sua autori
dade quando a lei é omissa, ou não especifica os 
actos do seu dever? Sr. presidente, se a lei marca 
todos os casos em que se emprega o abuso, então 
não haverá duvida; nós outros, digo eu, que o mi
nistro sempre deve ter em "Vista o bem geral da 
nação, e obrando o contrario vai de encontro com 
os fins para que foi creado. O ministro da guerra, 
por exemplo, que deixa de empregar toda a sua acti
vidade em examinar ou fazer examinar em tempo de 
guerra, afim de que não faltem ·os petrechos neces
sarios- para a defeza, omissão da qual procedeu a 
perda de uma batalha, a entrega de uma praça, etc., 
incorre em uma omissão culpavel. Emquanto á 
emenda proposta, diz outro honrado membro que 
ella não póde ter lugar, porque quando o ministm 
commette varios crimes, soffre a pena correspon
dente a todos,. e eu, Sr. presidente, creio que elle 
se engana; l •, porque a lei não trata dessa especie; 
2•, porque quando um réo commette.varios crimes, 
soffre a pena da maior culpa e não dous castigos; 
portanto, julgo indispensavel essa especificação. 

Concluo, pois, que é falso o argumen"to e mal tirada 
a conclusão ; e que muito cumpre fazermos todas 
as declarações afim de evitarmos mterpretações, que 
por desgraça já priilcipião entro os mesmos legisla
dores, e que cresceráõ quando fôr preciso applicar'a 
lekaos factos.' 

O SR. PRESIDENTE :-Tem a palavra o Sr. Ver
gueiro. 

O Sn. _V ERGUEIRO :-Se V. Ex. propõe que vá a 
commissao eu cedo a palavra. 

O SR. ARAUJO BASTO :-Pela ordem. A minha 
emenda é sô relativa á pena; emquanto a primeira 
parte do artigo V. Ex. póde propôr á votação. 

Julgando-se então sufficientemente discutida a 
materia do artigo e suas emendas, o Sr. presidente 
poz a votos esta parte. 

« ARTIGO 3. 0 

« Abuso do poder 

« § I. o Abusa do poder o ministro que nos actos 
não especificados na lei, usa mal da sua autori
dade. ,, 

Foi approvada e se resolveu que a parte penal 
voltasse á commissão de leis regulamentares para 
pôr em harmonia as p~n.as na fórma da proposta do 
Sr. Basto : ficando reJeitadas as emendas dos Sr~. 
Maia e Lino Coutinho. " 

Seguio-se a discussão do 

« ARTIGO 4. 0 

« Falta de obse1·vancia de lei 

« § I.o Falta á observancia da lei o mmistro que 
não cumpre á lei ou faz o contrario do que ella 
ordena. 

« § 2. o Não fazendo effectiva a responsabilidade 
dos seus subalternos. 

« Os incursos neste artigo soffreráõ a pena do 
art. 3. 0

" 

Achava-se na mesa a seguinte emenda do Sr. 
Maia 

EMENDA 

« ARTIGO 4. 0 

cc Por falta de observancia de lei 

cc § 1.0 Não cumprindo a lei ou fazendo o con
trario do que ella ordena. 

« § 2. o Não fazendo effectiva a responsabilidade 
dos seus subalternos. 

« § 3. 0 Nestes casos incorrerá o réo nas penas 
estabelecidas no art. 3o, § 2°, conforme a gravidade 
do delicto. Y> 

Sendo lida e apoiada entrou tambem em discus~ão, 
e di~endo 

O SR. OnoRICO :-Eu tambem acho que emquanto 
ás penas deve ir este artigo á com missão. 

O SR. VAscONCELLOS : -Isto não é preciso ir á 
commissão, póde-se já decidir. Este crime não en
trou na constituição senão para dizer que elle deve 
ser accusado pela camara dos deputados. Eu julgo 
que não precisa de ir á commissão. 

Como t!Ínguem mais fallasse, julgando-se discu
tida a ma teria, forão approvados os §§ lo e zo do 
artigo. E quanto ás penas voltou á commissào na 
fórma do que se praticou com o art. 3. 0 A emenda 
do Sr. Maia não foi attendida. 

Passou- se ao 
« Art. 5.• Nas mesmas penas dos artigos antece

'dentes incorreráõ os que obrarem contra os direitos 
individuaes do cidadão,que têm por base a liberdade, 

42 
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segurança ou propriedade, marcados na constituição 
artigo 179, ou contra os direitos individuaes de que 
devem gozar os estrangeiros. " 

Leu-se lambem a emenda do Sr. Maia r elativa a 
este artigo, a qual se achava na mesa. 

CC E~!El'IDA 

cc Art. 5. 0 Pelo que obrarem contra a liberdad e, 
segurança ou propriedade dos cidadãos. 

" § l. o Obrando contra os direitos individuaes 
dos cidadãos que t êm por base a liberdade, segu
rança ou propriedade, marcados na constitui••ão 
art. 1'79; ou contra os direitos individuaes de que 
devem gozar os estrangeiros. 

" § 2. 0 Em qualquer destes casos incorrerá o réo 
nas mesmas penas do art. 3°, § 2. 0

" 

Sendo apoiada, disse imm ediatamente 
O Sn. Cusron1o DIAS :-A doutrina deste artigo 

é da maior im portancia, e por isso deve ter uma 
pena muito hem especificada, pois de ordinario o 
ministro não se importa com os direitos individuacs: 
temos sabido de muitos cidadãos que existem nas 
prisões ha dous annos e mais sem antes terem sido 
julgados, como se no calabouço estivessem muito 
bem accommudados. Não deixemos agonisar es tes 
desgraçados; o homem soffre com valor ainda uma 
morte violenta, porém estal-os a matar de vagar é a 
maior de todas as barbaridades; portanto, é preciso 
que mostremos que somos representantes de uma 
nação livre, e que acautelemos, quanto fôr possível, 
tudo que puder atacur os direitos do cidadão. Eu 
peço a atlenção da camara sobre este objecto, que é 
de muita ponderação. 

O Sn. CLEMENTE PEREIRA :-Eu estou pela materia 
do artigo; mas parecia-me que o seu lugar não é 
aqui, e que devia ser depois do art. 3° porque a con
stituição autorisa obrar contra o cidadão, quando 
assim o exigir o bem do estado; portanto, approvo 
a doutrina do artigo ; mas acho que deve ser collo
cado depois do art. 3. o 

E ultimando-se a discussão, posto o artigo a votos, 
Yenceu-se, salva a redacção, ficando a emenda do 
Sr. Maia para ser attendida na respectiva .:ommis
.são se a julgar util. 

Pedia então a palavra, e sendo-lhe concedida, 
disse 

O Sn. PAULA E SouzA :-Parecia-me que aqui era 
o lugar proprio para marcar-se, ou declarar-se que 
as duas camaras podião recommendar ao ministro 
aquillo que fosse conveniente e util para o bom des
empenho dos dous artigos antecedentes. E' sabido 
que a essencia do governo representativo está no 
equilibrio dos poderes; mas este equilibrio quando 
se perturba não se póde obter senão pela ingerencia 
de um dos poderes sobre os outros. O governo in
gere-se no poder legislativo ou pela dissolução ou 
pelo adiamento do exercício de suas funcç.ões, póde 
tambem ingerir-se no poder judiciario: isto é in
çontestavel e sabido, e não se póde conhecer com 
tanta facilidade quando elle abusa desta prerogativa 
para se fazer a accusação dos ministros, por isso 
raras vezes esta se verifica, ou seja por qualquer 
outra razão ; o certo é que raras vezes tem tido 
lugar a accusação dos_ ministros . O exemplo está 
mesmo na Inglaterra; mas alli antes de se proceder á 
accnsação do ministro lembra-se-lhe o que convém; 
ha o d1reito de se fazer o exame da administração, 

quando se julgue conveniente, e h a o direito de se 
pedir a demissão do ministerio antes da accusação. 
Se se lembrasse ao ministro o que lhe cumpria 
fazer, se se podesse pedir a demissão do ministerio, 
resultaria muito bem, porque a accusaç~o é um tra
balho difficil, cujo n>sultado nem sempre é certo ; 
mas ha o meio de advertir ao ministro, que talvez 
por ignorancia, indifferença ou inhabilidade deixa 
de cumprir uma cousa justa. Isto não é cousa que 
se opponha a determinação de decretar-se a accusa
ção quando seja indispensavel; é antes uma causa 
que necessita a boa marcha do governo representa
tivo. Parecia-me, pois, que se devia dizer que as penas 
impostas aos réos cumplices dos delictos dos dous 
artigos antecedentes se aggravaráõ toda a vez que 
a es te respeito tenha precedido recomme~dação de 
ambas as camaras; deste modo se segura as carnaras 
este direito e livrarmo-nos de propôr em muitos 
casos a accusacão, que nem sempre póde ser bem 
fundada, suppÔsto que ainda não estamos acostu
mados com u andamento de um governo novo ; e que 
necessariamente u ministro, por mais bem inten
cionado que seja, não póde dei)Car de encontrar em 
sua marcha muitos obstaculos, e de commetter 
muitas faltas, que sendo advertidas pela camara, se 
podem evitar satisfazendo assim a necessidade da 
accusação . Por isso quizera que V. Ex. me conce
desse licença para apresentar uma emenda ou artigo 
addicional, salva a redacção. 

Mandando-o á mesa o artigo foi lido neste theor: 
c( As penas impostas aos delictos dos dous artigos 

antecedentes se aggra varáõ todas as vezes que a tal 
respeito tiver precedido recommendação de alguma 
das camaras. l> 

Sendo apoiado e offerecido á discussão, disse 

O Sn. VAscoKCEJ.LOs :-Sr. presidente, apoiei a 
emenda; mas não approvo em tudo. Primeiramente 
é muito restricta, porque só se refere. aos dous ar
tigos antecedentes, que sno estes, segundo me pa
rece. (Leu). Os artigos 4° e 5. o Eu queria que o 
illustre deputado tivesse a bondade de me explicar 
para eu poder fallar. 

O SR. PAULA E SouzA: -Eu entendia que devião 
ser estes dous artigos, porque me parece que todo~ 
os outros tratão unicameQte de abuso de poder. 

0 Sa. VASCONCELLOS .-Eu julgo que em todo e 
qualquer caso em que o ministro delinquir, tendo 
precedido recommendação da camara para fazer o 
seu dever, deve-se aggravar a pena ou que este 
augmento seja geral para todos os de!ictos. Quero 
ainda outra causa, Sr. presidente, e é que a camara 
do senado não possa recommendar ao ministro ; isto 
deve ser privativo da camara dos deputados: a razão 
que tenho para isto é j uridica. A camara dos sena
dores é quem ha de conhecer dos de!ictos; é quem 
ha de impôr a pena . Se a camara dos senadores re
commendar ao ministro de estado qualquer negocio, 
e o ministro não fizer caso da recommendação, bem 
se vê que a camara fica indisposta contra o ministro, 
e quando o fôr julgar, vai por assim dizer julgar a 
causa propria, porque se acha empenhada naquelle 
negocio, e por isso vem a ser um juiz suspeito: 
portanto, a recommendação não póde ser feita 
senão pela camara dos deputados; porque ainda que 
seja quem accuse, não importa, o accusador póde ser 
suspeito, o que se quer é um juiz im~arcial. Por 
isso me parece que a approvar-se o art1go addicio
nal do Sr. Paula e Souza, deve ser reformado neste 
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sentido-que, quando a camara dos deputados re
commendar alguma causa ao ministro, e elle obrar 
contra o que manda a lei, se exceder aos poderes 
que lhe farão confiados, neste caso deve-se aggravar 
a pena no gráo immediato, ao que devia soffrer-é 
assim que eu concebia a emenda do Sr. Paula Souza. 
Torno a dizer que nunca convirei em que a camara 
do senado possa fazer taes recommendações, porque 
vai interessar-se no caso e dar o seu voto antes de 
seu tença, e é bem sabido em direito que fica res
ponsa vel todo o juiz que assim manifesta a sua 
opinião; por isso não póde de sorte alguma com
petir ao senado o direito de fazer estas recommen
dações ao ministro de estado, até porque isto induz 
a urna incohereneia. Supponhamos que o ministro 
de estado não cumprindo com o que lhe recom
menda a camara dos senadores, a camara dos depu
ta dos julga que não é caso de accusação o que h a 
de fazer· á camara dos senadores? Não lhe vejo 
senão um unico meio, e é que faça uma participação 
á camara dos deputados; para que esta, tomando 
em consideração o negocio, haja de fazer a accusa
ção. E' um juiz que convida a parte para accusar o 
réo, e isto não é conforme com os principias de di
reito. Portanto, approvo a emenda neste sentido: 
que em todos os casos desta lei, havendo recommen
dação anterior, seja aggravada a pena; mas que só 
pertença á camara dos deputados o direito privativo 
de fazer estas recommendações. 

O SR. PAULA E SouzA:- Sr. presidente, eu pro
ponho o adiamento da materia para se tratar della 
quando se tiver classificado as penas, porque então 
veremos o sentido em que se deve tomar. 

Propondo o Sr. presidente o adiamento, foi 
apoiado, e como ninguern se propozesse a fallar 
sobre elle, foi immediatamente approvado, sendo 
sujeito á votação, para se tratar da materia depois 
de discutido o art. 6°. · 

Entrou, portanto, em discussão este artigo. 
« Art. 6. o São responsaveis por dissipação : 
« § l. o Os que ordenarem ou de qualquer modo 

concorrerem para despezas não autorisadas por lei, 
ou contra a fórma nella estabelecida, ou para se fa
zerem contractos lesivos. 

« § 2. 0 Os que não pozerem todos os meios ao 
seu alcance para a arrecadação e conservação dos 
bens moveis e ímmoveis e rendas publicas. 

« § 3. 0 Os que não pozerem ou não conservarem 
em bom estado a contabilidade de sua repartição. 

« Os comprehendidos neste artigo, além da in
demnisação pelos bens que possuírem ao tempo da 
pronuncia, incorreráõ, segundo o gráo de culpa, 
na destituição do emprego ou inhabilídade per
petua. » 

Sendo lido, como tambem a seguinte emenda do 
Sr. Maia. 

«EMENDA 

" Art. 6. o Por dissipação dos bens publicas: 
" § 1. o Ordenando ou concorrendo de qualquer 

modo para despezas não autorisadas por lei, ou 
contra a fórma nella estabelecida, ou para se fazerem 
contractos lesivos. 

« § 2. o Não pondo todos os meios ao seu alcance 
para a arrecadação e conservação dos bens mo v eis 
e immoveis e rendas da nação. 

« § 3. 0 Não pondo ou não conservando em bom 
estado a contabilidade de sua repartição. 

(( § 4. 0 O comprehendido neste artigo, além da 
indemnisação pelos bens que possuir ao trmpo da 
pronuncia, incorrerá, segundo o gráo de culpa, na 
perda do emprego, ou inhabilidade perpetua. " 

E sendo esta apoiada a declarou o Sr. presidente 
em discussão com o artigo ; e, havendo a palavra, 
disse: 

O SR. VAsCONCELLOS:- Concebendo-se o artigo, 
como vem na emenda, fica mais conforme ao modo 
porque se tem concebido os artigos ant('Cedcntes. 
A emenda da commissão foi, que este artigo se con
cebesse assim-Os que não pozorem todos os meios 
ao seu alcance para a arrecadação e consrrvação 
dos bens moveis e immoveis, ou rendas publico.s
porque em qua !quer destes casos o ministro é rcs
ponsavel: o que arrecada mal, o que não conserva os 
bens da nação, é responsavel; mas, como vem no 
projecto, parece que é preciso que concorrão ambos 
estes dous casos, a falta de mTecad'lção de bens e 
a não conservação delles: parece, pois, quo se deve 
conceber como está na emenda. 

O SR. CLEMENTE PEREIRA :-0 que acaba de dizer 
o nobre deputado é questão de mera redacção. (Lw.) 
Quando na za discussão fallei sobre este nurnero, 
propuz a sua suppressão, porque entendo qLie o 
facto de não conservar em bom estado a contabili
dado do thesouro nacional, sendo grande eno na 
verdade, não póde todavia ser considerado como 
prova de dissipação dos dinheiros publicas feita 
pelos ministros. Hoje não proporei a suppressão e 
direi só que este crime não está bem classificado 
neste artigo. Eu vejo a lei da creação do 1 Lr•som·o 
publico determinar a fórma, por que a contabilidade 
do mesmo thesouro deve ser feita; os livros, que 
devem haver nelle, e como se ha de fazer a escrip
turação ; sendo assim, temos que existe uma lei 
que determina o modo porque os ministros da fo.
zenda devem ordenar a contabiliclade elo thesonro 
publico; e, por consequencia, parece que todas as 
vezes que a escripturação não estiver conforme a 
esta lei, temos infracção de lei ; por isso, queria que 
a ter de se approvar este numero, po.sse para o 
art. 4°, porque me parece que fica melhor collocado 
nesse lugar. 

O SR. VASCONCELLOS:- Apoio a lembrança do 
Sr. Clemente Pereira, porque aquelle, que não tiver 
em bom estado a contabilidade da sua repartição, é 
aquelle, que está incurso na lei, o ministro deve 
conformar-se o mais ~ossivel com a lei, que está 
estabelecida. Portanto e desnecessario este n. 3°; e 
a querer-se conservar deve-se então fazer a mu
dança, que o nobre depu ta do propõe. 

O SR. VERGUEIRO: -As razões; que se produ
zirão, não me satisfazem; o artigo deve passar as
sim como está : se valem estas razões, risque-se en
tão todo o artigo, porque em tudo o mais, que ha 
infracç.ão de lei, ou abuso de poder já está regulado. 
A razão, porque vem este artigo, e porque vem o 
precedente foi para desenvolver os principias da 
constituiÇão; se não estivesse determinado na con
stituicão, e se a constituicão não tivesse feito 
aquelfa classificação, era desnecessario o art. 5• 
e 6°, porque na verdade os delictos comprehendidos 
nestes artigos entrão no abuso de poder, ou na in
fração da lei: o ministro, que commetter algum dos 
delictos declarados nestes artigos não póde ser se
não abusando do poder ou infringindo a lei, não 
ha duvida; mas a commissão teve que desenvolver 
estes delictos para seguir á letra a constituição, e 
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visto que a· constituição se tinha lembrado destes 
dous delictos, era necessario dar-lhe algum desen
volvimento. 

Este numero a respeito da contabilidade é neces
sario, porque sem contabilidade não ha administra
cão, nem póde haver responsabilidade alguma nos 
lunccionarios publicos dos fundos, de que estão en
carregados. Portanto por estar comprehendido este 
numero na infracção da lei, ou abuso do poder, 
não é moLivo para deixar. .de vir aqui, e se é, então 
risquem-se todas as especies aqui indicadas, pois 
tambem estão comprehendidas no art. 3• e 4•. 

Tendo vindo entretanto á mesa um emenda do 
Sr. Clemente Pereira co ncebida nestes termos: 

« E&!RNDA 

I' Proponho, que o n ,. 3• deste a r tigo se colloque 
depois do i1 . 2• do art. 4·• » 

Leu-se ; e sendo proposta não foi apoiada. 
O SR. PAULA E SouzA: -Sr. presidente, lenho 

que fazor uma refl exão . O systema deste projecto 
é estabelecer sempre tres penas, e eu não vejo ·aqui 
senão · ·duas: apresento esta reflexão para a ca
mara a tomar em consideração . Talvez seja neces
sario voltar á commissão (como se tem praticado 
com os · outros) para o organisar melhor nesta 
parte. 

Ultimando-se a discussão, sujeitou o Sr. presi
dente á votação a materia, e passarão os§§ l•, 2•, 
e 3• do artigo, sal v a a redacção . 

Em seguida consultou á camara o Sr. presidente 
se o n. 7• do art. 1.•- A omissão não salva os 
ministros da responsabilidade-devia ser collocado 
depois do art. 6• uma vez que na ·sessão antece
dente se reservára para este lugar o tratar-se de tal 
objeclo. Decidio-se que este n. 7• formasse um ar
tigo distincto depois do art. 6. • 

Passou-se ao art . 7• havendo ficado para outro 
dia a discussão do artigo addicional do Sr. Paula 
e Souza, por elle assim o querer. 

" Art. 7.• As multas impostas nesta lei são ap
plica v eis ás despezas geraes da nação, e recolhidas 
nos cofres. » . 

Veio imrnediatamente á mesa mandada p~lo Sr . 
Cuslodio Dias, a seguinte 

« EMENDA 

nistros e secretarios de estado incorrem pelos fa
ctos . 

« Quando porém ao conselho não se seguir ef
fei to, so!Trerão a pena no gráo immcdiato, nunca 
sendo menos que a perda do emprego. » 

· Sendo posto em discussão, pcdio a palavra, e por 
esta maneira disse 

O Sn. VASCONCELLOS : - Eu creio que este artigo 
precisa de uma emenda, porque diz, que quando se 
não seguir effeito, soffrerá a pena do gráo imme
diato, nunca menor que a de perda do emprego: quer 
dizer, que incorrem nas penas pelo conselho em 
que os ministros incorrem pelo facto; ora, a perda 
do emprego· de ministro de estado não tem compa
ração com· a do emprego de conselheiro, que é vi
ta\ició emquanto o outro é precario, pois que póde 
durar só tres, ou quatro dias, como se tem visto. 
Pois o conselheiro de esta do ha de perder o emprego 
de conselheiro, quando der um conselho; pelo qual 
se julgue criminoso, e o ministro de estadp ha de 
do mesmó modo por este facto perder o emprego, 
que não ·cem valor nenhum? E' pôr uma pena 
milito mais aspera ao conselho, do que ao facto, por 
·isso queria que ·se dissesse -suspensão de emprego 
de um a dez annos - parece-me ·que assim fica 
mais conforme. 

Terminando mandou á mesa a seguin te 

« E~IENDA 

" Proponho que se diga-suspensão do emprego 
de um a dez annos- em lugar de perda de em 
prego. »- Foi apoiada. 

O Sn. CLE~!ENTE PEREIRA: - Como se fez diffe
rença dos casos, em que se segue efieito dos conse
lhos, e daquelles, em que se não segue, differança, 
que eu não admittiria ; parecia-me, que quando, se 
não seguisse effeito, devem os conselheiros de es
tado soffrer a pena no gráo mínimo·, e não no gráo 
immediato, porque a fallar a verdade, quando o 
gráo immediato fosse segundo gráo, viria a pena 
ser muito grande; por isso devemos dizer, que seja 
o gráo minimo, porque já não são pequenas as pe
nas, que ficão estabelecidas para os ministros, que 
prevaricarem neste gráo . Por isso voto contra a 
emenda do Sr. Vasconcellos . 

Tambem mandou o illustre deputado esta 

« EMENDA 
« Proponho por emenda, que as multas sejão 

applicadas para 0 fundo do monte-pio.>> « Proponho, que em lugar de- gráo immediato 
Não foi apoiada. E como se não suscitasse ques- - se diga - gráo mínimo- e se supprima tudo o 

tão s.obre o artigo posto á votação, passou t.al qual, mais que se segue. » 
e ass1m tambem o Foi apoiada e disse em seguida 

« Art. 8. • Deci dindo o senado , que tem lugar a O Sn. VASCONCELLOS : -A emenda do Sr. Cle-
indernnisação, as partes lesadas poderáõ demandai-a mente Pereira, parece-me que é muito mais as pera 
aos réos perante os juizes do fôro commum. >> do que a que eu propuz, porque diz , que seja a 

Chegando-se ao cap . 2• sobre os delictos dos pena no gráo mínimo ; ora o grão mini mo é a das
conselheiros de estado, offereceu igualmente o Sr . tituição do emprego, logo apoiarão-se duas em eu
presidente á votação, por não haver quem sobre das contrarias uma á outra . Eu propuz a minha, 
elle fallasse o porque achei muito aspera, e muito desigual, que 

« Art. 9 .• São responsaveis os conselheiros de um ministro por um simples conselho soffresse mais 
estado pelos conselhos, que d-erem. do que um secretario de es tado por um facto. 

« l. • Sendo estes oppostos ás leis. Ora se ha caso em que o ministro de es tado iii-
" 2 .• Sendo contra rios · aos interesses do estado corre na destitmção do emprego, emprego, que não 

manifestamente dolosos . , tem comparação com o do conselheiro de estado. 
corno é que se quer, que por ter sido abraçado um 

Passou tal qual. Seguio-se o conselho, o conselheiro soffra uma pena mais as
" Art. lO.• Os conselheiros de estado incorrem ·pera do que o ministro· de estado? Por isso acho, 

pelos conselhos .nas mesmas penas, em que os mi- que foi este apoiamento inteiramente contrario ao 
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da , ininha emenda, e que não póde . admittir-se 
esmtdoutrina. · 

O Sa. ·Dus:- O castigo deve passar tal qual se 
acha. Não· approvo nem uma nem outra emenda. 
E' verdade, que o gráo mínimo já não era má pena ; 
mas melhor é, que vá assim mesmo. Aquelle que de 
todo foi máo conselheiro, que deu um conselho 
manifestamente doloso, é um homem muito per
verso, é peior do que a~sassino, porque póde fazer 
mil mortes de uma só vez, portanto passe o artigo, 
como está, que o acho muito hem concebido e a 
alter.ar-se então sou de opinião; se possível fôr, que 
se aggrave ainda alguma cousa. 

'O . Sa. CLEnENTE PEREJIU : - Retlectindo nas pe
nas, que se achão estabelecidas, é assim, como di~ 
o illustre deputado o Sr. Vasconcellos; e por esta 
razão já não estou pela minha emenda. Portanto 
quizera, que se praticasse á este respeito o mesmo 
que se tem praticado a respeito dos mais ar
tigos:. que voltasse o projecto á commissão para 
que esta proponha uma pena mais propria, porque 
acho muito grande a perda do em_prego, e mesmo a 
suspensão de um a dez anuos. No caso porém de 
não voltar á commissão, votarei pela emenda do 
Sr. Vasconcellos. 

_O . Sa. 0DORICO :-Não . se me dá de adoptar a 
emenda do Sr. Vasconcellos: mas tenho uma du
vida; parece-me que qualquer pena, que se propo
nha para o segundo caso, não póde satisfazer ao 
fim, porque não se póde pôr em pratica, pois se no 
conselho dous ou tres conselheiros derão um coit
selhÔ máo; não ha meio de o saber, porque segun
do a maioria é que se·ha de seguir o resultado; por 
isso creio, que nunca terá etfeito essa pena ; mas 
entretanto cederei, se a discussão mostrar que póde 
haver hypolhese, em que isto se verifique. 

O SR. M.~acos ANTONIO:;- Parece-me, que este 
artigo devia ser supprimido;porque é um embaraco 
qqe se faz a um conselheiro, de dizer francamenie 
a sua opinião, quando fôr consultado em qualquer 
objecto. · · 

Ad~ira-me, que o illustre deputado o Sr. Marcos 
Antomo o mesmo,· que ha poucos dias clamou com 
tantas forças contra a liberdade de escrever; agora, 
quando se trata de materias, . que podem compro-: 
mctter. o · estado, seja o mesmo, que propõe, que . 
não ba~a punição ~lguma. O illustre deputado, para 
o ~sc_nptor publ~c'?~ queria, que não fosse licito 
erotttlr a sua opmtao francamente ; que fosse cas
tigado com as penas as mais· atrozes, e quando se 
trata de matarias, que dizem respeito á salvação do 
estado ; fique livre o atraicoar á patria, isto é in
differente, é co usa de pouêa monta ! ! . . • )las . o 
escriptor deve ser punido : deve . ser probibido de 
escrever ! • • . • Isto é a contradiccão mais manifesta 
possível • 

Disse-se que se não póde verificar o crime ! ..•. 
O conde Strangforth, na Inglaterra, foi degollado 
por um crime desta natureza : não foi adoptado o 
conselho, mas enforcarão-n'o e cortarão-lhe a ca
beça. 

Disse-se mais, que não fazia mal nenhum o con
selho ã ·que se não seguisse effeito e por isso não 
podia ter pena l Não é assim ; porque gradúa-se a 
l>ena pelo mal que resultaria ao estado e pela má 
tntenção do conselheiro. O conselheiro iminediata
mente que deu o conselho, commetteu um delicto ; 
se não se executou, não foi por culpa sua, porque 
fez as diligencias que est.avão da sua parte, quando 
deu o conselho. 

0 ,SR; MARCOS ANTONIO :-Como se póde conhe
cer a intenção do ministro, .que dér o conselho 'l 
O exemplo que trouxe o honrado deputado do conde 
inglez Strangforth, não póde servir : isso foi no 
tempo de Carlos I, tempo em que não dominava a 
lei, mas a vontade de Cromwe1; se fosse em tempos 
pacíficos, talvez não acontecesse isso. 

O Sn. Onon1co :-Emquanto ao que me toca da 
increpação do illustre preopinante, parece-me que 
não tem muito fundamento; eu não asseverei, usei 
de uma phrase duvidosa: disse, que qualquer pena 
que se propuzesse para o segundo caso, isto é, 
quando o conselho não tivesse effeito, talvez não 
pudesse verificar-se; f' disse mais, que cederia da 
minha duvida, se a discussão me mostrasse o con-
trario. Portanto não t~m fundament_o a inerepação 
do nobre deputado . . · · · 

O Sa. VAsCONCELLos :- Eu quero respondex: ao 
nobre deputado, que não está bem.certo na historia 
da Inglàterra,-quem .levou o conde Strangforth 
ao cadafalso não foi Cromwel. O illustre deputado 
está muito enganado, foi muito antes, foi Carlos I, 
quem assignou o decreto, quando sahio . do parla-
mento. · 

Disse mais ·o . illustre deputado, que era difficil 
ou impossível que se soubesses intenção do conse
lheiro; é justamente o que é m~ito_fac~l: de~um 
voto mamfestamente doloso, fot com mtencao de 
fazér mal: eis já que se sabe, porque se , a süa in
tenção fosse boa, elle não aconselharia com dólo. . 

Deve haver plena liberdade de emittir-se a opi
nião, para que se possão combinar os pareceres di
versos, . . 13 escolher o mais · ;~.certado. ·Estabelecer-se 
uma pena . contra aquelle, que der um mão conselho 
ainda. que não seja posta em execucão, será um 
embaraço grande. Eu certámente nãÔ poderia dar 
nenhum conselho ; nestas circumstancias, ·não se 
deve tirar a liberdade á um homem de dizer o que 
entende francamente, porque depois de ouvir ó pa
recer de outro, ; se o seu é má o, elle mesmo póde 
mudar- Est hominis sapientis mutare oonsilium. 
~·.Póde errar da primeira ,vez, que der .a sua opi
nião ; mas .depois .. vendo ' as·razões, que apontarão 
os outros . ~onselheiros; ' mudará de parecer. Não 
tendo., ,effetto o ·· conselho, , q~e , mal póde resultar 'l 
N~o se segue mal nenhum • . Sempre se computa o 
crune pelo mal, que delle . pód~ resultar, como diz 
B.~~tha~. Po_r jsso ·não deve . ser puni~o. o conse
~etro, que ~1~ser francamunt~ asua opmtão, ·. .· 

O SR • . VÁscoNCELLOs. : ~ .Pareée-:me . que ·não .. se 
tem falladó muito conforriie fdetra~ óu espírito da 
constituição ; porque . se não : póde verifiéar à res
po~s~bili~ll4e · ~. 4!3~ ~ ê_i:n1·~e)pe!t:,os, · ··então .. segue-se, 
qüe o art1go ·daconst1tutçao e mepto, .d,e,ve:-se riscar 
dev~-se dar por nã~ escripto. F Claro; qúé o con...: 
selho de_ e.stado ha,de te.r um regimento para se ve
rificar• a : sua: · re~ponsabilidade> , para;se ver os·qne 
votão, e contàrem-se os que approvão, ou não. ' 

O Sn •. BAPTISTA · PEI{EJRA :-Disse o . nobre depu
tado, que se devia suppriniir o .artigo, porque coar
clava a liberdade de dar 'os conselhos.' Esta lei não 
coiucta ·(a in eu ,vêr) a liberdade ·dos ·· c.oíiselheiros, 
podem mui bem <e francaménte apresentar o seu 
parecer~ A · h~i, ·coarcta qixe' dêm pareceres dol9sos; 
oppostos á lei .e ao interesse'doestàdo,isto .é' o que 
coarcta. · Não · se · quer dizer, que· um eonselheh:o, 
consultado etn qualquer questão, não possa· desen
volver. os ~us. principies; póde-o faier tanto quanto 

43 
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julgar necessario, comtan to que não seja contrario 
á lei, q_ue de!e sabe!, á prosperidade e bem geral 
da naçao, umca razao por que forão nomeados. 

O Sn. P.tvLA E SouZA.:-Eu queria que se dis· 
sesse-commissão especial- para se entender, que 
se nomeará para este caso uma commissão: e é isso 
para que se não saiba quaes hão . de ser os seus 
membrt>s. 

E terminando mandou á mesa a seguinte 

11 EMENDA 

Disse-se, que de um máu conselho, que não teve 
effeito, não resulta mal nenhum : resulta muito 
grande mal : basta ser máu o conselho, basta a 
enunciação _de princípios contrarios á lei, para fazer 
um mal mu1to grande. Esse conselho vai influir nas 
idéas do povo no modo de pensar e obrar ; demais, 
o cons9lheiro fez o que estava ao seu aicanCé, se u Ao termo --commissão-ajunte-se-especial.,~ 
deu conselho, é porque não póde obrar e fez o que -Foi apoiada. · · 
podia. O Sa. L1xo CouTINHO :-Isso pertence á redac-

Disse-se, que não se póde conhecer a intencão ção. lá aqui se fallou a este respeito na outra dis
perversa f. • • Conhece-se pela maneira da exprés- cussão. 
são, ou por qualquer outra maneira. Demais, que _O SR. 1\lARcos ANTONIO :-E eu quizera, Sr. pre
duvida póde haver em conhecer as intencões dos s1deu~e, que houvesse o espaço de dez dias para! se 
conselheiros, que sabem qual é a lei. do paiz, ~ue exam1~at: be~ o objecto e que antes deste prazo a 
devem querer o bem geral da nação e dão um pare- _com1ms_sao nao apresentasse o seu parecer: é o que 
cer contrario a isto 'l Qual deverá ser a intenção tenho VIsto em algumas outras legislações. 
delles? O bem geral da nação? Não; ~orque nin- Tambem enviou á mesa o illustre deputado, esta 
guem póde aconselhar para mal com a mlenção de 
fazer bem. Por isso, digo que deve ficar; não só '' EliEl'o"D.l 
porque não coarcta a liberdade do conselheiro, 
como tambem, porque do máu conselho podem re
sul~ar muitos etreitos; e se conhecem quaes erão os 
meios ao seu alcance, para fazer o bem e não o fez; 
está claro que não tinha boas intenções, não fez 
mais porque não pôde. 

q SR. ~AULA E SouZA:-:-- ?arecia-m~ que este 
arllgo dev1a voltar á comro1ssao. 'Nós não podemos 
votar bem, sem primeiro vêr o systema que ella 
adopta. A pena, como e3tá, com effeito é alguma 
causa grande. 

Julgando-se terminada a discussão, . venceu-se tal 
qual, esta parte do art. 1 °; 

« Os conselheiros de estado incorrem pelos con
selhos nas mesmas penas, em que os ministros e 
secretarias de estado incorrem pelos factos.» 

A outra parte foi vencida com a emenda do Sr. 
Vasconcellos. 

Passou-se á discussão do capitulo 3° que trata do 
processo. · 

« ..\rt. 11. l'odo o cidadão póde denunciar O!Z mi
nistros e secretarias de estado e os conselheiros de 
estado, pelos delictos especificados nesta lei, e os 
~strangeiros tendo interesse proprio. 

« A.'s commissões da camara cumpre denunciar 
os delictos . que encontrarem no exame de quaes
quer negocio. >> 

E igualmente o 
« Art. 12. As denuncias devem •:onter a assigria

tura do denunciante e documentos, que fação acre-
ditar a existencia dos delictos, ou uma declaracão 
conc\udenle da impossibilidade de ·apresentar tães 
documentos.))-Forão approvados sem discussão. 

'' Art. 13. A camarl!- dos deputados, sendo-lhe 
presente uma denunc1a, mandará examinar por 
uma commissão: e sobre este exame, no caso .que a 
não rejeite, mal]dará, sendo necessario; juntar nó
yas provas · e proceder á formação dellas, que serão 
Igualmente ~xar:ninadas n~ commissãó ·e parecen
do-lhe attendiv-e1s, mandara responder o denuncia
do, remettendo-lhe copia de tudo e fixan_do o pra~o 
em que de':e dar a resposta . por es~npto. Este 
prazo podera ser prorogado á requerimento do res-
ponden te. » · · · · 
Sob~e este ··artigo posto em ~iscussão, disse . ·'I 

(< A commissão espec~l nomeada para apresen
tar o seu parecer, o nao apresentará em menos 
prazo de dez dias.» 

Sendo, porém, proposta não foi apoiada e conti
nuou a discussão, dizendo 

O SR. VASCONCELLOS :-A com missão deve ser de 
infracções, já se entende; mas não se declarou por
que poderá ser que na occasião convenha outra 
cousa: qt.te convenha, :por exemplo, a nomeação de 
uma commissão espec1al, deve ficar ao arbitrio da 
camara ; que necessidade ha de declarar que será 
uma commissão especial nomeada para isto ? fique 
ao arbítrio da camara. 

O_ SR .. CLEtn:NTE. PEREUU. :- Creio que q~ando 
se d1scut1o este pro1ecto, se moveu a questão, se no 
caso de haver inquirição de testemunhas, esta devia 
ser feita na camara ou na com missão, e parece-me 
que se venceu que fosse na camara. Desejava que 
isto se rne declarasse, porque creio que houve vo
tação a este respeito; eu queria fazer a emenda no 
caso de assim não estar vencido. 

Por occasíão desta duvida o Sr. presidente pro
poz que, emquanto se examinavào as actas a tal 
respeito, se suspendesse a discussão deste artigo e 
se passasse aos seguintes. 

Assim se decidio, e entrou para a discussão o 
<( Art. 14. Findo o prazo para a resposta ou ella 

tenha sido apresentada ou não, tornará o negocio a 
ser examinado pela mesma ou . ·outra commissão, 
que interporá · o seu ·parecer, . se . tem ou não · lugar 
a accusação, o qual será ·discutido no. dia determi.;. 
nado pel~ cam_!lr~ sob · proposta do presidente. •. 

« A d1scussao começará-entre o So e o 6° dia de- · 
pois do em que fôr apresentado o parecer. » 

Passou tarqual e assim tambem o 
<lt Art. 15. No caso de . dissolução da camara oti 

de encerramentó ·da sessão~ um dos primeiros tra
balhos da sessão seguinte será a continuação da 
accusação. » ' · · 

Tambem passou, salVa a redacção, sem qlÍe sobre _ 
elle se movesse debate o . art. 16 ; . achava-se conce-
bido . nestes termos : -. .. . . 

'' Art. 1~~ 'Ierminando o debate~· a camara dos : 
deputados decteta, que tem lugar a a~cusaç.ão con~ · 
t.ra o ministro e se~~tario de estado dos negocios . 
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de •••• F., ou o conselheiro de estado F., pelo de
lícto de •••• , e envia ã camara dos senadores com 
todos os docwnentos relativos para se proceder na 
fórrna da constituicão e da lei. >> 

Seguio o • 
« Art. 17. O decreto de accusação será assignado 

pelo presidente e dous secretarias, remettido por 
copia ao governo para este o fazer intimar ao ac
cusado, e para fazer executar os seus etreitos ; e o 
original com todo o processo será remettido ao se
nado, ficando na secretaria uma copia authentir-a. » 

Sendo este artigo otrerecido ao debate, corno 
viesse immediatamente á mesa esta emenda do Sr. 
Vasconcellos: 

« EMENDA 

'' Salva a redacção, o decreto de accusação assi
gnado pelo presidente e dous secretarias será redi
gido em dous autographos, dos quaes um será re
mettido ao governo para o fazer intimar ao denun
ciado e c outro ao senado.» 

Foi tambem lida e, terminada a leitura, disse o 
mesmo 

Sn.. VASCONCELLOS : - Parece-me mais decente 
que sejão dous os autographos, assim como se de
termina para os outros casos que um seja remettido 
ao governo e não por copia; isto me parece mais 
conforme ; e por isso julgo que se deve conceber 
desta maneira. 

Foi então apoiada a emenda do illustre deput.ado, 
sendo proposta, assim como a seguinte, que tam
bem offerecêra o Sr. Paula e Souza: 

« EMESDA 

(( Que se marque o prazo, dentro do qual se fará 
a initimaçâo. » 

O Sa. Dus :--Deve-se marcar prazo mais lato, 
quando estiver longe da côrte. 

0 SR. VASCONCELLOS : - 0 ministro de estado 
sempre ha de estar dentro da côrte, nisto não póde 
haver :duvida alguma, a duvida que póde haver é 
quando deixe de ser ministro e por isso me parecia 
que não se devia marcar este prazo, porque se fôr 
demittido o ministro e tiver ido para qualquer das 
províncias, tendo commettido algum delicto, pelo 
qual deva ser punido, este ministro não póde ser 
i~timado em 24 horas, por isso deve-se dizer que 
s~ja a intimação immediatamente que possa ser. 

O SR. LINO COUTINHO : -Eu não entendo. Este 
prazo é aquelle, em que a camara, depois da decre
~ação da culpa ha de mandar participar ao governo 
ou . em que o governo mandará participar ao mi
nistro 'l. Para isto não se póde marcar tempo. Sup
ponhamos que está em uma província remota, por 
que . pó de deixar de ser. secretario de estado, e ser 
chamado. á .. responsabilidade pois . o. ser demit
tido não o livra della. Supponhamos que • está 
em uma província remota, que tinha ido para um 
paiz estrangeiro, como é que póde ser intimado em 
24 horas? Cuidei que era marcar tempo parl!- que 
a camara depois da decretação da culpa a intimasse 
ao . governo, ·mas do governo. para o réo~ não pó_ de 
ser • 
. ô SR. CLEMENTE .PEREIRA. : -Acho, que é muito 

necessario marcar~se o tempo, dentro. do qual o go
verno deve dar execução ao decreto, de .accusação 
dos. ministros . pc>rque . se se de~ar ao .arbítrio do 
governo, pó de haver abusos por parte deJ.le. e tambem 

póde haver accusações injustas contra elle, impu
tando-se-lhe talvez omissões de que elle· não seja 
culpado, o que não será muito de esperar, e porque 
uma, e outra cousa são más, é preciso, que fixe
mos o prazo sobredito, entregue-se tudo ao arbítrio 
da lei, e não. fique nada ao arbítrio dos homens. E' 
verdade, que ~st~ndo o ministro íóra .da capital, em 
alguma provmc1~, ou .em al~um pa1z estrangeiro, 
este prazo da lei, é unpra,tlcavet, mas isso não 
obsta, porque nesse ca~o extraordinario, a obr!gação 
do governo, é exped1r as suas ordens na primeira 
occasião, que se lne offerecer, porque a impossíveis 
elle não está obrigado. Além disto o ordinario é, 
que os ministros estão dentro da côrte, ao pé do 
governo porque o seu officio, é ser orgão do mesmo 
governo, estes são pois os casos, que devemos pre
venir, embora a disposição da lei não possa ser sa
tisfeita á risca nos outros casos sobreditos, que 
realmente são extraordinarios, e nósestamoslegis
lando para casos ordinarios. 

Demais a obrigação do governo, é expedir as suas 
ordens immediatamente, fazer, que cheguem a ter a 
sua devida execução, depende das distancias do lugar 
e do tempo, e como as ordens podem ser expedidas 
nas 24 horas em todos os casos, o governo cumprirá 
com o seu dever, quando os ministros se acharem 
fóra da côrte, fazendo expedir as suas ordens dentro 
deste tempo, e dando-lhes sabida na primeira occa
sião, por isso voto que se marquem 24 horas. 

O Sa. LtNO CouTINHo : - O honrado membro 
quer que se diga- o governo dentro em 24 horas 
expeça as ordens para ser intimado o deneto de 
accusação, mas quando as não expeça em 24 horas, 
que inconveniente resulta 'l Não resulta inconve
niente nenhum - Supponhamos, que vai a decre
tação da culpa, mas apezar de estar prompto o ofti
ciq não ha correio, e porque o ministro não enviou 
o despacho em 24 horas, ha de ser responsavel? Não 
porque o não póde expedir, senão quando houver 
correio. Por . consequencia não se póde marcar 
tempo, porque umas vezes espera-se pelo correio, 
e outras estará a partir dahi a 8 dias, e que necessi
dade tem o ministro de escrever o despacho, para 
sahir dahi á 8 dias '1 Mas supponhamos que o guardou 
para o expedir quando fosse o correio, ha de ser por 
isso responsavel 'l Não: não póde ter lugar. Que na 
côrte seja em 24 horas, concedo, mas fóra da côrte 
depende de circumstancias. 

O SR. BAPTISTA PEREII\A. : -Tem-se argumentado 
debaixo de uma hypothese falsa, e as conseguencias 
são igualmente falsas. (Leu o art. 13 ). Isto quer 
dizer, que o denunéiado está aqui, que não está na 
Inglaterra, nem na Franca, nem em outra pro
víncia, do ·contrario não pÓderesponder, como pois 
estamos a formar hypotheses imaginarias ? Se elle · 
ha de estar aqui, como é que o governo não póde 
intimar 'l Como é necessario correio 'l Não sei. Ora 
depois de denunciado, e ter respondido, se se evade 
para Inglaterra,. não ·é necessario. que o mandem 
chamar, elle não vem cá. Por consequencia o que 
se tem dito, não tem lugar nenhum. 

Tendo vindo a és~e tempo á mesa a seguinte 
emenda do Sr~ Vergueiro 

.«EMENDA. 
. ' . 

· «. Estapdo na côrte. em 24: horas, e fóra, no terino 
mais breve.possivel»; ·. 

Foi lida, e tàmbem apoiada. 
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O Sn. VASCoNcELLos:- Sr. presidente, é preciso 
considerar mais um caso neste artigo. E' necessario 
figurar uma hypothese. Quando estes ministros 
forem todos delinqucntes, e criminosos, a quem se 
ha de dirigir o offi.cio? Por este motivo deve-se 
fazer uma emenda, para que vá uma deputação ao 
imperador com o decreto de accusação, para lhe en
tregar, porque não sehademandar ao ministro que 
éo delinquente. Quero tambem, que se declare, .que 
este decreto possa ser apresentado ao imperador 
por qualquer àos ministros de estado, ainda que não 
seja da reparticão competento, por exemplo, se o 
mmistro dajusiiça fôr criminoso, este seja remet
tido· pelo ministro do imperio, etc., etc. Disse um 
illustre deputado, que o decreto da accusação, sup
põe sllmpre o ministro na côrte, em regra assim ê, 
Sr. presidente, emquanto estiver exercendo o em
prego, mas póde dar-se a hypothese em que o não 
esteja exercendo, e é preciso providenciar. Devem-se 
propôr este;; casos em artigos additivos, que são 
novos, e acho que por isso era melhor, que tudo 
fic~sse para se decidir amanhã, ou depois. 

O Sn. CLEMENTE PEREIRA :-Eu me levanto para 
apoiar . o adiamento por ser materia nova. Con
formo-me, ao que disse o illustre deputado, no caso 
de serem todos criminosos, e como o decreto deac
cusação tem para este effeito uma verdadeira força 
de lei, seria melhor para dar mais consideração ao 
mesmo decreto, e evitar os extravios que elle pó de 
ter, que fosse apresentado ao imperador por uma 
deputação desta camara. 

teúdos, de1íber1• a camara o que julgar conveniente. 
Deus guarde a V •. Ex. 

« Paço, em 13 de Julho de de 1826.-José Feli
ciano Fernandes Pmheiro.- Sr. José Ricardo da'' 
Costa Aguiar de Andrada ». 

Ficou a camara inteirada, emquanto os papeis 
remett.erão-se á commissão de poderes, e a de fa
zenda, cada uma na parte respectiva. 

« Illm. e Exm. Sr.- Requerendo Ioa.quína Ale
xandrina de Carvalho; viuva do 2<> tenente de arti
lharia de Pernambuco, João Felippe de Souza 
Rolim, e D. 1\laria Margarida de Mendonça, viuva 
de Anselmo José Gomes, alferes do batalhão de ar
tilharia, c infantaria da província do Rio-Grande de 
S. f>edro o meio soldo das patentes dos seus fallecidos 
maridos, cumpre-me remetter a V. Ex., para serem 
presentes á camara dos deputados os requerimentos 
e documentos dos recorrentes, acompanhando o da 
primeira informação do respectivo governador das 
armas. Deus guarde a V. Ex. 

« Paco, 14 de Julho de 1826.-Barão de Lages.
Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada)).
Remetterão-se á commissão de guerra. 

Concluída a leitura, pedio o Sr. Cruz a palavra, 
annunciando ter negocio urgente, e sendo-lhe con
cedida leu pela commissão de legislação este 

cc PARECER 
cc A commissão de legislação e de justica civil e 

criminal vio o omcio do ministro e seccetarlo de es
tado dos negocios da justiça de 7 do corrente, á que 

O Sa. L1No CoUTINHO : - Eu não possa admittir acompanharão as represcntacões do conselheiro cor
semelhante co usa. O decreto sempre deve ir diri- regedor do crime da côrte e· casa, como juiz de di
gido a um ministro de estado, para apresentar a reito, e do desembargádor promotor fiscal do con
Sua Magestade, e sómente na bypothese, que aqui selho de jurados, expondo a duvida que lhes occor
se . figurou, e que estou bem persuadido que ria sobre a continuação daquelle juizo á vista do 
nunca pôde ter lugar, é que se poderia enviar uma decreto de 22 de Novembro de 1823, que manda 
deputação ao imperador. Mas ir uma deputação da l)ôr em execução o projecto de lei da assembléa 
camara dos deputados levar o decreto para apre- geral constituinte de 2 de Outubro . do mesmo anno 
sentar ao ministro! t Isto não póde ter lugar sobre os abusos da liberdade da imprensa proviso
nenbum. riamente até a in-stallação da assembléa gerallegis-

O Sa.VERGUEinO :-Tambem não concordo que se lativa, visto se ·ter ~erificado o caso, e chegado o 
leve o decreto ao imperador. Quem será responsavel termo, até o qual foi marcada a sua execução. A 
da falta de execução '!Não' o sabemos. Demais a exe- commissão é de parecer, que posto a mente do de
cuçãó deste decreto pertence ao governo; e por isso ereto não . possa ser outra senão, que ·aquelle pro
deve ser remettido a uma secretaria de estado, para jecto de lei tivdsse execulão até ,que a assembléa 
ficar responsavel. Não tem lugar a deputa·cão, quer gerallegislativa fizesse uma ei sobre os delictospor 
no caso extraordinario de ser criminoso todo 0 mi- abuso da liberdade da imprensa e sua fórma de pro
nisterio, · como em qualquer outro casó. Se estiver cesso, por não· dever existindo a liberdade de es
todo 0 ministerio criminoso, então deve-se mandar crever, faltar. ou ficar por algum·tempo suspensa a 

d lei que ·· reprime os abusos, com tudo como á vista 
uma eputação, mas é para pedir a d~missão delle. da letra do mesmo decreto com a installacão da as-

J;>ando ~uas horas, ficou adiada a d1scussão deste sembléa geral legislativa. expirou o· termo pro viso rio 
arttgo,_ ass1m como tambema do art. 13. · marcado . para a execução do projecto,; é bem fun-

0 Sa ·SECRETARIO Cosu AGiiUR leu immedia*a- dada a duvida, e para que continue a ter execução· 
mente o~ seguintes: . ' . ~ 1 até que ·. se publique lei sobr': esta ~ateFia, fàz~se 

· necessana uma prompta medtda legtslattva, ·e para 
OFPtcros esse fim offe~ece a commiss~o o segujnte 

« PROJECTO 
« Jllm. eExm. Sr.-SuaMagestade o imperador, 

manda remetter a y. Ex .• para serem presentes na « A assembléa getal ~egislativa decreta:. 
camara . Jos deputados, o offi.cio de Augusto Xavier · « o· :p:rojecto ' de lei da assembléa geral ccmsti
de Carvalho, deputado pela província da Parahyba, tuinte de 2 de Outubro· de 1823 mandado executar 
em~ 111e expõe, o que tem demorado a sua sabida provisoriamente . até a instaUação da assembléa · 
para .esta cô~te, e o !equerimento de Antonio g~rallegislativa por-d~creto · de 22 ~e ~ovembro ~o 
!oaqu1m Pereua _da S1lva, que se offerece a fazer dito anno~ contmuara .a ter sua ·mte1ra exeeuçao 
á na custa, os reparos, e obras novas, que se pre-, até a· publicacão da lei sobre os deliclos por abuso · 
cisill-em no ~terrado, e pontes do '_lugar denoininado~1 da' ' lioord,ade ~iUmprensa~ - ;Assignad,os os mem-
- :\Iaramba1a, - para · que á · VISta dos· seus con- bros· da commusã o»·' '. · ,, ·· · < · ,,· · . 
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SESSÃO EM 14 DE JULHO DE 18!6 173 
Enviando-o á mesa, e novamente lido, fizerão-se 

sobre elle breves reflexões entre as quaes os 
Srs. Costa Aguiar e Vergueiro ·ponderarão que sobre 
tal objccto devia ser ouvida a commissão de legjs
la~o, segundo a anterior resolução da camara. 

mais alguma rle · semelhante natureza estão a par
desta : custa a crêr que nesta camara se diga com 
inditrerença, que bem ou mal se estã regulando o 
recrutamento l 

Assim se resolveu, e voltou o officio á referida 
commissão de legislação, para dando o seu parecer, 
deliberar então a camara sobre o de ambas. 

Entrou-se então na se~unda parte da ordem do 
dia, a continuação da pnmeira discussão do pro
jecto, que gcneralisa as instrucções para o recruta
mento adiada da sessão antecedente. 

Logo que foi lido, e o otrereceu o Sr. presidente 
a debate, tomando a palavra disse 

O Sa. HoLLANDA CAVALCANTI: - Sr. presidente, 
cumpre-me prjmeiro observar que houve djscuído 
na impressão deste projecto de le1, quando transcre
verão essa portaria que foi annexa ás instrucções, 
pois ella nada tem com o mesmo projecto, c e&te 
ôescuido do impressor deu talvez lugar aos argu-

. mentos a priori do illustre deputado que primeiro 
fallou contra o projecto. Existe ainda outro pe
queno · erro de · imprensa _na expressão -lO de 
Junho pois as instrucções sao de lO de Julho. 

Attentas essas correções, seja-me permittido res
ponder aos argumentos dos honrados membros, que 
attacarão o projecto, ou pedirão seu adiamento. O 
honrado membro que é de opinião que se rejeite 
o projecto. funda-se em que pP-cca á priori e á pos-
t.eriori,- dedu~indo os seus argumentos ã priori 
de haverem caducado os motivos do decreto de 30 

-de Janeiro, que deu lugar ás instrucções. 
O fundamento deste argumento vém sem duvida 

da impressão da portaria que por descuido foi in
serida neste projecto : e com effeito os motivos da 
mesma portaria, e do dem·eto de 30 de Janeiro, a 
que se refere o honrado membro, sendo fundados na 
necessidade de recrutamento ·para defender a causa 
daindependencia, e achando-se hoje esta rec.onhe
cida tem de certo caducado: mas perguntarei ao 
honrado membro, se aquelles são os unicos motivos 
que faiem necessario o recrutamento em uma na
ção? Não attende o honrado membro que as nossas 
actuaes circumstancias exigem absolutamente me_,. 
didas para fazer-se recrutamento? Não estamos 
nós engajadosem 'uilia guerra no Sul paraonde 
continuamente •. estão · a sahir dnqui, e das outras 
províncias expedições de tropa? E não será preciso 
substituir esta forÇa, qúe continuamente sabe para 
o Sul por alguma outra para a guarnição, e defeza 
dos lugares, donde ellas sabem 'l (Apoiado) • . 
- E como remedeia o honrado membro todas estas 
necessidades sem o recrutamento? Como pois pecca· 
a priori o .projecto de generalisàr instrucções justas, 
e . philantropi~.as sobre a maneira de fazer este re
c!rutamento? Não posso pois deixar de concluir que o 
honrado membro labora em eqdvoco, quando opina 
que se rejeite o projecto por peccar á priori; e res
ta-me responder-lhe que não pecca á posteriori: 
funda o lionrado membro os seus argumentos em 
não .descobrir .. urgencia. sobre este projecto, por 
termos leis maisinter,essarites a tratar, e por have
rem ordens, e alvarás pelos quaes se está regiilando 
bem, ou mal, o recrutamento. . . 

Sr. pres~dente, eu conheço bem poucas leis tão 
urgentes, e ·que uiereção tanto a attençãó da camai'a, 
como esta, e a· meu vêr só a da responsabilidade dos 
.ministros, e a que estab~lece as. d.~.sp. e.· za.s do,.tb.esouro 
precedida da fiscalisação das rendas. naeionaes, ou 

O máo . methodo de proceder ao recrutamento 
ataca os mais sagrados direitos do cidadão, (apoiado} 
espalha o terror nas famílias, e põe em alarme as 
províncias, e districtos, aonde eUe se vai proceder. 
E qual é o brazileiro que não tem sido testemunha 
de todas essas desgraças todas as vezes, que se tem 
procedido a taes recrutamentos informes? E a esta 
camara não tem já sido patentes as desgracas. por
que estão passando os habitantes do Ceará; por um 
semelhante abuso de recrutamento? E isto é objecto 
de pouca urgencia t 

Diz-se que melhor seria uma lei particular sobrl:l 
o recrutamento. 

Sr. presidente não se "forja assim uma lei sobre a 
maneira de recrutar cidadãos para á defeza da pa
tria; este objecto é da mais alta transcendencia,.e 
quem sabe, se qnando mesmo a commissão deg11erra 
ou algum dos membros da camara estivesse munido 
dos dados sumcicntes para apresentar um projeêto 
de lei sobre este objecto, se conviria ás nossas 
actuaes circumstancias adoptar-~e tal projecto 't As
circumstancias actuaes do estado exigem 'recruta
mento, não ha leis bem terminantes sobre esse ob
jecto em todo o Brazil, e estas instruccões, que são 
de certo boas, não estão generalisadas. • 

Porque pois não estabeleceremos a sua generali
dade com a competente responsabilidade aos infra
ctores? Quando fixarmos a força de mar e te1·ra, 
estabeleceremos o numero de recrutas, que forem 
precisos · segundo as informações, que o governo 
para isso nos subministrar, mas isto é distincto do 
presente projecto; elle não vai decretar o recruta
mento, vai sim estabelecer de alguma maneira a 
fórma porque se deve praticar, quando tenha lugar; 
designando com preferencia aquelles cidadãos, que 
primeiro são obrigados a tomar as armas em ser
viço da patria; e procurando assim evitar o atropelo 
de outros cidadãos, que necessarios. e uteis se fazem 
a outras ditrerentes classes da sociedade. • 

Julgo · pois ter mostrado, que o projecto não pecca
á poste riori, e ter respondido aos honrados mem
bros, que não . querem a sua urgencia: seja-me 
ainda permíttido dizer alguma cousa sobre a diffi-· 
culdade, que um · membro . achou na · execucão das. 
instrucções sobre a prohibição de ferros, e algemas 
aos recrutas. · 
· Sr. Jrresidente; eu · não vejo nisso difficuldade, 

uma · vez que os · officiaes, ou commissarios · encar
regados do recrutamento procedão com aregulari
dade devida. Estes officiaestendo o alistamento dos 
individuos do -seu destricto conhecem os que devem 
ser recrutados, e em consequencia avisão compe
tentemente a estes cidadãos para se apresentarem 
em um determinado tempo na casa do presidente 
da província, ou da autoridade competente. para 
entrarem no serviço militar, e tendo remettidouma 
lista desses indivíduos, competentemente avisados~ 
ao presidente, vem noconhecimento se estescida
dãos cumprirão~ ou não com o chamado da ~.ria, 
vendo então os que·deixarão de assim. o fazer; tem 
direito a usar de meios coercivos, pois em tal caso 
não é o cidadão forçado senão depois de haver .~om
mettido um . acto de ommissão para com a .lei ;- ;seja , 
porém qual fõr o motivo, eu nunca approvarei que 
se appliquem ferros ao cidadão, senão depois de E'.s-

44 
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gotados todos os outros meios que se possa ter de 
segurança (Apoiado). · 

Sr. presidente, eu concluo o meu · discurso, já 
talvez enfadonho, Iemllraodo que devemos procurar 
os meios possiveis para que os dP.fensorcs da palria 
sejão cidadãos dignos do juramento que preslão no 
momento, em que se alistão no servi~o das ar
mas. 

Um dos artigos desse juramento é que antes mor
reráõ em seu posto na defesa da patria, do qne o 
desamparilm: um ,juramento dP. tal natureza é a 
quinta cssencia das virtudes cívicas, e um homem, 
de quem se espera o seu cumprimento, não deve 
ser tratado com desprezo, e menoscabado. (Apoiado 
geralmente). 

Seguiu-se na palavra ao íllustre orador o Sr. 
Souza 1\lello, que tendo pronunciado um discurso, 
de que nada . colligio o tachígrapho, pedia o adia
mento da materia; mas não foi apoiado. Conti
nuando pois a discussno, sustentou ainda a neces-
sidade do projecto pelo!' termos seguintes. · 

O Sn. XAVIER FERREIRA :-Sr. presidente, apezar 
das razões, que se tem expandido para adiar este 
projecto, para quando se tratar da lei geral do re
crutamento, eu lambem voto po·r elle; muito prin
cipalmente, pelo que se tem dito, que existe uma 
força mili~ar no imperío, e que o goYerno ha de 
recrutar, para supprir as praças que fallarem 

Daqui a que passe a lei do recrutamento levará 
muito tempo, e é natural que se não discuta nesta 
sessão, porque o ministro r1-1spectivo nada propoz 
ainda a tal respeito; e no entanto como remediare
mos os males,e arbitrios que todos os dias se comet
tem contra os nossos concidadãos? Como evitaremos 
~a_taques e abusos, que se perpetrão nos recruta-

~mentos'! Niio é tão recente a noticia que chegou a 
esta camara do modo iníquo com que no Ceará se 
recrutou'! Que barbaridades se não praticarão na
quella desgraçada província f ••• 

Sr. presidente, quando estas instrucções fossem 
desnecessarias para outras províncias, para a mi
nha se tornavão indispensaveis: pois que sendo 
ella hoje o theatro da guerra, está por isso mesmo 
recrutando continuamente, e praticando attentados 
incríveis. ,. 

Eu não fallo do recrutamento, á que tem mandado 
proceder os presidenws da minha província; consta
me, que têm sido legaes : clamo sim contra os 
que praticão os commandantes de fronteiras de dis
trictos, e outras autoridade, que lhe estão subor
dinadas, que a torto, e a direito, agarrão gente para 
.levarem aos pontos, que guarnecem, quando a 
maior part7 deste~ ci.d~dã?s se occ~pão nos empre
gos, e offictos ute1s, e md1spensave1s na sociedade. 
Eu avancei que . este modo de recrutar ataca o di
reito de propriedade, e a segurança pessoal; e os 
dous casos que passo a narrar provarãõ a minha 
these, e pelo dedo se conhecerá o gigante. 

Um negociante fazia conduzir para a sua char
queada uma . tropa grande de gado: esta era escoltada 
pelo capataz, e mais gente necessaria a este servico: 
encontrão uma escolta armada, que recrutáva 
{illegalme?le) a qual prende os conductores do gado, 
este ~e d~spersa, foge1 e · p~uco . se aproveitou: o 
proprtetano reclama a autondade, que tinha man
dado fazer esta deligencia; não é attendido: recla;.. 
m!'- ao _gover~ador d~ armas, não tem deferimento 
e Julgo que amda. ~OJe está, e estará no desembolco 
do seu grave preJUlZO. • 

Ora nã?é isto um ataque directo ao sagrado direito 
de_ ~r~pnedade, garantido pela nossa divinal con
shtulçao, que os representantes da nação são obri- , 
gados a manter? Não são as autoridades responsa
veis pelos abusos deste direito? Na minha província 
presentemente . o serviço nas fazendas de gado se7 

faz com tal susto, que põe espias para dar signal á 
chegada destas escoltas armadas : em uma fazenda 
houve descuido de dar aviso; e sendo accomettidos 
os trabalhadores procurarão fugir, mas · a escolta 
fazendo fogo matou um (dizem) e fcrio outro, o 
certo é que passados dias, o que se dizia comman
dante da partida, que perpetrou este horroro~o cri
me, veio á ,ma do Rio~Grandê, e tendo o juiz della 
já p31rticipação de tal successo o mandou segurar; 
porem o aggressor, que estava bem montado, e hem 
arm~do se evadio, t(llvez fosse para a campt,nh<l 
contmuar em taes delictos, seguro de que sempr<· 
ha de ficar impune. 

E não é isso atacar o direito individual do . cida
dão'! Quem se di~á tranquill~ com taes aggressores t 
Taes homens ass1m persegutdos, e amarrado: vào 
par.a a cam.J!anha, não ha duvida; porém á pri
meira occas1ao que se lhes apresenta fogem, e vão, 
ou engrossar as fileiras dos nossos detestaveis ini
migo;;, ou augmentar o numero dos desertores, que 
povoão os mattos, e selvas, e de cidadãos tornZ!o-se 
salteadores, procurão devastar uma patria que de
fenderião com valor. se fossem levados por meios 
mais doccis, e se o rccru tamcl)lO se flze!>se eom 
justiça, c equidade. 

Resumindo pois minhas idéas, digo que s(· ado
ptem proYisoriamente estas instrucções para il re
crutamento, porque deste modo evitaremos os ma
les, e gravames, que pezão sobre os nossos c onci
dadãos, e levaremos este negocio, se não a ur; grno 
perfeito. ao menos á a1gum melhoramento, e d:amo 
a attenção da camara, para que passe este proje~: to 
á segunda discussão. 

Fallarão mais sobre a materia os Srs. Lino Cou
tinho, e Cunha Mattos, que tambem não forilü al
cançados pelos tachigraphos. E afinal julgando-se 
sufficiente esta primeira discussão, o Sr. presidente 
propoz, se o projecto passava a 2. •-Venceu"se pela 
affi.rmativa. 

O Sa. HoLLANDA CAVALCANTr, mandou á mesa 
como urgente uma indicacão, .mas tendo dado a 
hora, propoz o Sr. presidente, se ,se prorogava a 
s~ssão para tratar-se da indicação.-Decidio-se, que 
nao. · 

Estava na mesa um requerimento de Estevão 
~aria Ferrão, que se remetteu á commissão de peti
çao. 

O Sa. PRESIDENTE deu para a ordem do dia: 
1.° C(lntinuação da discussão do projecto de lei da 
responsabilidade dos ministros : 2. o Discussão do 
parecer da .commi_ssão ,de c~mmercio sobre o pro
Jecto de le1 relatiVo a agncultura, e povoacão, 
adiado ; e 3. o Leitura de parecf'res de commis
sões. 

Levantou-se a sessão depois das tres boras.-José 
Ricardo da Costa Aguiar . d~ Andrada. 

RESOLUÇÕES I)A CAMARA 

IDm. e Exm. Sr.- Accuso a recepcão do offi.cio 
que V. Ex. me dirigio, •enviando-roê para sere~ 
presentos á camara · dos· deputados dons officios· do 
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presidente da província de Goyaz, um, relativo á 
mcoryoração dos territorios do Arayá, e Desembo

-que a dita província, e outro, acompanhando uma 
· memoría sobre os tràbalhos das suas minas: E cum
pr~!-me responder a V. Ex., para subir ao conheci
mento de Sua 1\lagestade Imperial, que ·por delibe
ração da camara, tiverão aquelles papeis a conve
niente direccão. 

Deus · guarde á V. Ex. Paço da camara dos depu
tados, P.m 14 de Julho de 1826.-.José Ricardo da 
Costa. Aguiar .de Andrada. -Sr. José Feliciano 

~,":Fernandes Pinheiro. 
Illm. e Exm. Sr.-Achando-se actualmente com 

parte de doente o porteiro da secretaria da camara 
dos deputados, e os dous unicos contínuos e~preg!l
dos no salão da mesma camara: sou autonsado a 
communicar o exposto á V. Ex., solicitando as 
providencias necessarias, para que os contínuos 
de qualquer das secretarias de estado, venhão 
servir interinamente nesta camara, emquanto se 
não tomão ulteriores medidas, para acautellar este 
inconveniente. . 

Deus guarde á V. Ex. Paço da camara dos depu
tados, em ·14 de Julho de 1826.-José Ricardo da 
Costa Aguiar de Andrada.- Sr. José Feliciano 
Fernandes Pinheiro. 

Illm. e Exrn. Sr.- Representando a commissão 
de fazenda da camara dos deputados, á qual forão 
remettidos o relatorio, e mais papeis, que acom
panhão o officio de V. Ex. de 27 do mez proximo 
passado sobre o estado da fazenda publica, não lhe 
ser possível faier uma exposição lêgal desta mate
ria com todos os apontamentos, que são necessarios 
segundo. o systema constitucional, e a que o mesmo 
relatorio diz respeito, sem que tenha presente ao 
menos por um calculo aproximado o orça!Dento das 
despezas, que se hão de fazer no pro:nmo futuro 
anno de 1827. Resolveu a mesma camara nesta 
conformidade, que se solicitasse a remessa do dito 
orcamento pela reparticão de V. Ex., como .lhe 
incumbe pelo art. 162 dÓ cap. m, da constituição, 
o que é materia urgentíssima, pela dependencia, 
que tem as despezas futuras do thesouro, da appro
vação desta camara. O que participo á V. Ex., para 
que seja presente á Sua Magestade Imperial. 

Deus gu·arde á V. Ex. Paço da camara dos depu
tados, em 14 de Julho de 1826.-José Ricardo da 
Costa Aguiar de Andrada.-111m. e Exm. Sr. Vis
conde de Baependy. 

Sess4o. em tõ. de .Julho· de t8~8 

PRESJDENCIA DO ·SR. PEREIRA DA NOBREGA 

A's lO horas da manhã acharão-se á chamada 
61 Srs. deputados, faltando com causa participada 
os Srs. Borja Pereira, Pizarro, Cunha Barbosa, 
Barros Leite, Serpa Brandão, Castro Vianna, Quei
roz Carreira, Moura e Seixas·, e sem participação 
o Sr. secretario Araujo Vianna . 

O Sr. presidente declarou aberta a sessão, e.como 
se não achasse presente o Sr. secretario Araujo 
Vianna, que tinha redigido a ~c~ da sessão prece
dente, nem a mesma acta est1vesse sobre a mesa, 
para ser lida~ .. assim o . participou á camara, 
accrescentàndo que, como era provavel 9:ue algum 
accidente tivesse estorvado a que o dito senhor 
comparecesse . · ã hora da · sessão, se deveria contar 
com a· ·sua vinda;' e que, entretanto, dava lugar á. 
leitura dós pareceres das commissões. ·· - · : 

Logo o Sr. secretario Ma.a, como relator da com
missão do regimento interno, produzia o seguinte 

« PARF.CER 

u A commissão do . regimento interno, depois de 
ter examinado o projecto de le~, vindo do senado, 
sobre o regulamen~o do acto solemne do reconheci
mento do príncipe imperial, é de parecer que, deve 
entrar immediatamente em discussão, podendo 
para. ella servir-se os Srs. deputados do impresso, 
que anteriormente se distribuíra, e com que está 
inteiramente conforme. 

<< Paço da camara dos deputados, em 13 de Julho 
de 1826.-Jo.~é Antonio da Silva 11/aia.-José Ri
cardo da Costa Aguiar de Andrada.-Nicoláo Pe
reira de Campos Vergueiro. ,, 

Posto em discussão preenchidas as formalidades 
do regimento, foi approvado sem opposicão. 

Teve incessantemente a palavra o Sr: C1·uz Fer
reira, que, por parte da 'commissão de legislacão, 
justiça civil e criminal, leu este • · 

<< PARECER 

«A commissão de legislação e de justica civil e cri
minal, examinou a representação do· juiz de fóra 
da Villa de Taubaté e annexas, que ~o r intermedio 
do conselho do governo da provínCia de S. Paulo, 
veio remettido á secretaria de estado=· dos negocios 
da justica, e sobre a qual sendo consultado o de
sembargÔ do paço, este ouvindo o desembargador 
procurador da imperial corôa, fazenda e soberania 
nacional, consultou que se _devião rcsen-ar os 
objectos da mencionada representacão para a as
sembléa geral, por dependerem de regulamento le
gislativo; e tendo-se o governo · conformado com 
o parecer, a enviou a esta camara. 

«Expõe o sobredit.o juiz de fóra de Taubaté e pede 
providencias sobre os artigos seguintes : 

« J.o Que lhe é impossível, em razão das distan
cias e impraticabilidade dos ·caminhos, ir duas 
vezes em cada um mez fazer as audiencias ás duas 
villas Pindamonhangaba e S. Luiz de Paraitinga, 
que lhe são annexas, como o obriga o alvará da sua 
creação de 9 de Outubro de 1817. 

(( 2. o Que se declare se lhe compete aposenta
doria, quando fôr ás ditas villas, e qual deva ser 
por lhe parecer não serem· estas diligencias da
quellas de que trata o regimento de 10 de Outubro de 
1754 e decreto das Côrtes de Portugal de 11 de 
Maio de 1821, mandado observar pela carta de lei 
de20 de Outubro del823. 

« 3. o Que se declarem as propinas, que deve 
levar das · camaras, porque sendo ordenado no al
vará de sua creaçãó, que vença as mesmas que vence 
o juiz de fóra da villa de Santos, não forão estas 
·reguladas nem pelo· alvará de creação deste luga:r, 
que não consta dos registros daquelle governo, nem 
declarados nos alvarás de mantimentos dos primei
ros juizes de fóra de Santos; sendo-lhes apenas · 
concedido, por provisões . posteriores levar 60S de 
ordenado e aposentadoria; que ainda hoje perce
bem; havendo depois a provisão de 9 de Agosto 
de 1706, que concedeu á camara de S. Paulo as 
mesmas propinas que tinha a do Rio de Janeiro, e 
a de 24 de Maio de ·1'774;. que regulou as propinas 
dos juizes e omciaesda-eamara · da .·cidadede Ma
rianna, e por esta se mandarão :regular as dos juizes 
de fóra de .S. Paulo, , de Paranaguã, da,Uha-Grande 
e da Praia-Grande. .· · · 
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1t 4:. 0 Que não sendo expresso no alvará da crea

ção deste lugar, se o juiz de fóra quanto aos emo
lumentos se deve regular pelo regimento de lO de 
Outubro de l 75!, dado para as camaras de Minas, 
ou se pelo outro regimento da mesma data dado 
para as comarcas de beira-mar e sertão, entra em 
du,·ida por qual se deve reger, tendo-se o seu an
tecessor regulado por um e outro, e elle entretanto 
seguido o de beira-mar, para evitar duvidas com os 
povos; parecendo-lhe com tudo que se deve regular 
pelo de !\li nas, por se declarar neste, que por elle 
se regulem os ministros da comarca de S. Paulo, 
e de facto, por elle se estão regulando os juizes de 
fóra de S. Paulo, Paranaguá, Paraty e Praia-Grande 
sendo nesta mesma conformidade que fôra propos
ta a creação deste lugar. pelo governo daquella 
provincia. 

« A commissão é de parecer quanto ao primeiro 
artigo que, ' 'ista a impossibilidade de ir duas vezes 
no mez fazer as audiencias âs duas vil\as annexas, 
como reconhece o conselho do governo, é bastante 
que a ellas só vá o juiz, quando o serviço publico 
ou o bem dos povos o exigir, podendo o vereador 
mais velho fazer as andiencias e publicar os feitos 
despachados pelo juiz como está ordenado no al
vará de 28 de Janeiro de 1785, e foi determinado a 
respeito dos juizes da Ilha-Grande e Paraty, pelo 
alvará de 27 de Junho de 1808; devendo nesta con
formidade ser alterado o alvará da creacão do juiz 
de fóra de Taubaté de 9 de Outubro de 1817. 

« Quanto ao segundo, que o juiz, quando fôr ás 
villas annexas de sua jurisdiccào deve aposentar-se 
na casa da camara, e não àeve ter alguma outra 
aposentadoria ou vencer caminhos. 

« Quanto ao terceiro, que os juizes não devem 
perceber propinas das camaras de natureza alguma, 
principalmente não tendo ellas rendimentos, como 
a respeito destas reconhece o conselho do governo 
da província; mas sendo certo que até aqui ellas 
-fazem parte dos ordenados dos ministros e sobre 
ellas são lotados os lugares de que se pagão os novos 
direitos, emquanto não houver outro regulamento 
a respeito dos ordenados ; deve o juiz de fóra de 
Taubaté perceber os 60S, como percebe o juiz de 
fóra de Santos, pelo qual foi creado este lugar, 
sendo, porém, rateados pelas tres villas de sua ju-
risdic<;ão. : 

« Quanto ao quarto, a commissão entende que 
não devem haver mais emolumentos pagos pelas 
partes, que os magistrados devem ter um ordenàdo· 
suffi.ciente pago pela nação, e que as partes . que 
fizerem ma demanda paguem uma condemnacão 
arrecadada pelo thesouro publico ; mas emquanto 
não fôr assim regulado, deve o juiz de Taubaté re
gular-se pelo regimento de 10 de Outubro de 1754, 
dado para as comarcas de ·beira-mar e sertão; por 
onde se regula o juiz ds fóra de · Santos, pelo . qual 
foi creado este lugar. . . 

'' A commissão reconhece desigualdade em que, 
percebendo o juiz de fóra de S. Paulo maiores pro
-pinas e emolumentos por um · regimento, o juiz de 
fóra de T-aubaté na mesma comarca perceba meno
res por outro regimento: e que creaudo-se os lu;., 
gares de juizes ·· de fóra da Praia-Grande e Paraty 
em 27 de Junho de 1808, fossem estes mandados 
regular pelo de Marian11a que se rege pelo regimento 
de Minas e o lugar de Taubaté creado em 9 de Ou
tubro de 1817. fosse regulado pelo de Santos qiie se 
!ege pelo regimento de beira-ma-r ; porém, esta des
lgualdade que se póde dar tambem a respeito· de 

outros · juizes, deve ser corrigida por um regt.la-
mento geral. . 

« Camara dos deputados, . 3' de Julho de 1826.:
José da Cruz Ferreira.--;.A,ntonio Augusto da Silva. 
-Antonio da Silva. Telles. » 

Lido este parecer na mesa e otferecido á discussão 
pedi o logo a pala na e disse 

O Sa. VAsCONCELLos :-Sr. presidente, eu ·me 
opponho em parte ·ao parecer da . commissão, e em 
parte o approvo. Diz a com missão que, o juiz de 
fóra da villa de Taubaté não vai fazer as audiencias 
ás viUas annexas, porque não póde andar seis le
guas em cada mez. Antes dissesse que elle não vai 
ás ~iligencias de sua obrigação porque é fraco e 
debil, e que por isso fosse demittido, porque não 
se acha em estado de cumprir com os deveres do 
seu regimento. . 

Quem não póde andar em um mez seis leguas 
está. incapaz do servico. 

Esta é a primeira parte e contra ella me declaro 
abertamente. 

O magistrado não póde ser dispensado dos seus 
primeiros e mais importantes deveres; se niJ. ,; 
póde servir seja demittido. 

Quanto, porém, ás outras parteseu me conformo 
com o parecer, porque o magistrado só deve ler 
aquella aposentadoria e os emolumentos que a lei .. 
assigna: mais nada. 

Com .arestricção que faço, approvo o parecer, d,, 
contrano não. ·· 

O Sa. P.\ULA. E SouzA. :-Sr. pt·esidente, ·cu re
queiro que este parecer fique adiado por alguu5 
dias. A materia não é tão simples que a possamos 
decidir já. E' preciso renectir sobro ella. (Apoiado.i. 

Como fosse apoiado este voto para o adiament\• , 
o Sr. presidente o pôz em discussão, e logo pedind o 
à palavra o impugnou 'o Sr. Cruz Ferreira," cuj o 
discurso não foi colhido pelo tachygrapho, por te!· 
sido pronunciado mui rapidamente. Sustentou-o 
por esta maneira 

O Sn. SouzA. FIUNÇA :-Sr. presidente; não se 
póde deixnr de adiar a discussão deste parecer. 
r Apoiado.) Eu estou na materia .de tal modo, que 
não posso dizer .cousa alguma pró nem contra; e 
.CI:eio que a maior parte dos senhores . estão nas 
meSIDl\S circumstancias. Portanto, é p~eciso sobres
tar-se ao progresso da discussão ; .o óbjecto não é 
tão simples, ~como pretende o illustre preopinante. 

O SR. ARAUJO BAsTo :-Eu não sei como se possa 
resolv~r sobre uma materia . tão complicada e de 
iroportancia sem premeditação. Não sei como se 
ha de deliberar já jã; é indispensavel tempo. Eu vnto 
que fique o parecer adiado. (Apoiado.) 

O Sa.; . BAPTISTA PEREIRA :-Eu me levanto só 
para apoiar o adiamento. E' impossível dar ' um 
pa!ec~r seguro sobre esta. materia, que agora pela 
primetra :vez se nos apresenta. E' necessario exa
minar todas estas leis. 

Os juizes de fóra 1·egulão-se por ditrerentes re
gimentos, conforme os alvarás . da cr.!ação das viU as· 
é; pórlanto, preciso ver qual é o rbgimento por qu~ 
se regula este juiz de fóra. Faz-se mencão de mui
tasleis nesse parecer e convém examinai-as com 
madureza. Portanto, sou pelo adiamento. 

o Sn. VERGtmiR.O :-Eu devo accrescentar. ao que 
se tem dito, que o. parecer propõe a dispensa de 
uma lei. Novo motivo, _que por si . só é sufficiente 
para ponderar no negocio. O que melembra já·é, 
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que esta dispensa só se poderá fazer por uma lei, e 
não pelo modo que propõe a commissão. Por con
sequencia approvo o adiamento. 

O Sa. HOLLAND.\ CAVALCANTI : - Eu sou pelo 
adiamento, porém quizera tambem que se mandasse 
imprimir o parecer, para que, distribuído, podes
sem todos os senhores, inteirar-se na materia. Mas 
ficar sobre., a mesa não basta, não póde satisfazer a 
todos. Isto é o que tenho a accrescentar. 

Como ninguem mais fallasse, julgou-se finda a 
discussão, e propondo o Sr. presidente á votação o 
adiamento, foi este approvado; e o mesmo senhor 
o declarou por oito dias. 

A este tempo entrou na sala o Sr. secretario 
Araujo Vianna, e tomando o seu assento na mesa, 
explicou-se assim. 

O SR. ARAUJO VIANNA :-Senhores, eu vou dar a 
esta augusta camara a razão, porque não compareci 
na sessão á hora devida. Eu me achei neste paco ás 
dez horas, como porém· me tivesse esquecidÔ em 
casa a pasta com a acta e mais papeis, mandei um 
meu famulo por ella, e porque este se demorasse, 
mandei depois o correio da camara. Continuou a 
demora, e por isso me vi na necessidade de ir eu 
mesmo. Achei que se tinhão ambos enganado, um 
não sabendo ao certo o que ia buscar, outro 
ignorando a casa da minha residencia. Eis o motivo 
porque entro á esta hora. Aqui tenho a acta. da 
sessão de hontem. Espero que a camara se satisfaça 
com estas razões. 

Hou,·c em toda a camara um signal de satisfação, 
e o mesmo senhor passou . a ler a acta da sessão 
precedente, que foi approvada. 

A este tempo chegou, e tomou assento o Sr. Mon
senhor Pizarro. 

O Sr. secretario Costa Aguiar deu parte_ de ter 
vindo á mesa uma denuncia de varias malversacões 
praticadas na praça de Montevidéo, declarandÔ ao 
mesmo tempo, que ella não vinha assignada, segundo 
ordenava o regimento, e por isso não foi aceita. 
Participou igualmente achar-se na mesa um reque
rimento de diversos negociantes desta côrte, o qual 
foi dirigido á commissão de petições. 

'Então pedio a palavra, e disse 
O SR. LINO CouTINHO:-Sr. presidente, eu lambem 

tenho estes dous requerimentos dos offi.ciaes da 
secretaria do governo da Bahia : um trata dos 
emolumentos, que daquella secretaria se mandão 
para os offi.ciaes da secretaria da marinha ( parece 
mui duro que elles trabalhem para os de câ 
comerem) o outro é sobre augmento dos ordenados. 
Eu os mando á mesa, para se lhes dar o destino 
competente. 

Dito isto, enviou-os ao Sr. }o secretario, e estes 
requerimentos forão dirigidos á mesma commissão 
de petições. 
~ Passando-se então á 1 • parte da ordem do dia, 
~ue era a continuação da terceira discussão do pro

jecto de lei . da responsabilidade dos . ministros e 
conselheiros de estado, entrou em debate o art. 13, 
que ficára adiado da sessão de hontem, com a 
emenda do Sr. Paula e Souza, que fóra apoiada na 
mesma sessão. 

Logo qué o Sr. secretario Costa Aguiar acabou de 
ler o artigo e a emenda, accrescentou o seguinte : 

O Sa. CosTA AGUIAR :-Este artigo ficou adiado, 
por Lerem occorrido duvidas ácerca do que se havia 
vencido relativamente ao lugar, e fórma em que as 

testemunhas devem ser perguntadas. Eu examinei as 
actas, como me incumbe, e nada achei a este 
respeito. Só na sessão de 28 de Junho appareceu 
uma emenda do Sr. Vasconcellos a este art. 13. 
Eis-aqui a emenda (leu-a. ) Ella foi approvada 
como consta da acta, mas bem se vê que nada diz 
sobre o lugar, onde devem·ser inquiridas as teste.
munhas, nem se ha de ser na camara, ou na 
commissão. Isto é o qae tenho de informar ácamara, 
e acho que o artigo póde ser proposto á vota~ão, 
pois nada se tem resolvido a respeito da inquiru;ão 
das testemunhas. • 

O SR. CLEMENTE PEREIRA:-Sr. presidente, a 
minha opinião ê que as testemunhassejão inquiridas 
perante a camara, e por isso mandarei uma emenda, 
que aqui tenho. , · · 

Veio á mesa e foi lida esta 

<< EMENDA 

« Proponho que no art. 13 depois das palavras
formacões dellas-se addicione-e se convier ouvir 
testemunhas, serão estas interrogadas perante a 
camara.--Clemente l!ereira. >> 

Foi apoiada, e entrou em discussão. Impugnou 
por este RlOdo 

O Sn. SouZA FRANÇA :-Sr. presidente, pergun
tarei eu: que utilidade provém á nação desta 
emenda 'l Que vantagens se tirão de se inquirirem 
as testemunhas nesta camara Y Nenhumas. Trata-se 
de accusar o ministro, e de verificar o facto, que 
elle tiver commettido, uma commissão composta de 
sete membros está encarregada de examinar os 
documentos, e as mais provas : por consequencia 
que vem fazer esta clausula de serem as testemunhas 
interrogadas na camara 't Demais é preciso encarar 
este acto por todas as suas relações, e attender ás 
circumstancias ; é necesssario proceder com toda a 
madureza e circumsperção. As testemunhas em uma 
publicidade como a desta cam~tra, não podem 
conservar a mesma presença de espirito, nem 9-izer 
com liberdade, o que souberem. Tal haverâ, - que 
antes se sujeitará a todos os castigos, que se lhe 
impozerem, do que se resolverá a comparecer no 
meio desta sala. Além do pejo natural em todos os 
homens e do vexame, que se experimenta, dando-se 
de alguma sorte em espectaculo, accresce que uma 
testemunha é sempre tida como um accusador, e 
pJr isso ainda mais se acobarda de fallar em publico 
e em um publico como este, em dia em que a 
expectação augmenta a curio!'idade do auditoria. 

Eu só vejo nisto favor ao réo, o não um meio de 
apurar a verdade, que é o que se pretende, quando 
se interrogão testemunhas. Virem ellas perante a 
camara, poder cada um dos Srs. deputados fazer as 
perguntas que quizer 1. .. Isso de maneira nenhuma. 
E' o mesmo que não querer que hajão testemunhas 
neste genero de processo, ou que nenhuma aceusacao 
tenha effeito. As testemunhas hão de ser inquiridas 
na commissão. Sete membros não se comprão tão 
facilmente, nem ha motivo para se · julgar mal da 
sua fé. Eu me declaro pois contra esta emenda. 
' o Sa • . VASCONCELLOS :-:-Eu voto pela emenda. Os 

argumentos, que produziu o illust.re deputado são 
daquelles, que nada provão, porqueprovào de mais. 
Diz o nobre orador, que senão devem inquirir as 
testemunhas em :J!Ublico, Jo porque desta · pratica 
não se segue utihdade alguma á nacão, 2° porque 
as testemunhas se hão de atterrar· perante este 

45 
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congresso. Então digo eu; se estas razões valem 
para , esta camara, tambem tem valor para a dos 
senadores, quando lã se tratar da accusação. 
Porém que diz a constituição? Não diz que as tes
temunhas hão de ser inquiridas em publico ? Então 
como quer o nobre deputado, que prevaleça essa 
razão do pejo~ do vexame, e do terror das teste
munhas? 

De mais deveria combinar esta emenda com o 
art. 20, que admittc exames em segredo em alguns 
casos .•. {Leu o artigo) . Porém quando da publici
dade não se póde recear mal algum, para que H' ha 
de usar deste segredo ? Supponha-se que a teste
munha sendo aqui interrogada em publico caln a 
verdade por vexame, e não diz quanto sabe por 
terror. Antes aconteça isso, , do que dizer aqui em 
segredo uma causa, e ir dizer outra no senado, 
quando lã fôr novamente inquirida. Que se dirá 
desta camara, c principalnu'lnte da commissi10, ~e 
isto acontecer ? Não correrá risco a nossa reputação 'l 
Antes não diga, quanto sabe ; antes seja absolvido 
o réo por falta de prova, do que se comprometta a 
honra dos representantes da nação. O proce~so é 
para a ·investigação da verdade, e não para fazer 
delinquentcs ; esta lei é para prevenir, e castigar os 
crimes de responsabilidade, não é para condemnar, 
e punir a torto e a direito. 

O SR. SouzA FRANÇA : - Eu me levanto para 
1 eplicar. Diz o illustre preopinante, que se acaso as 
testemunhas não forelll inquiridas na camara, o 
resultado não póde ser bom. 1\las eu respondo a 
isso que a casa da commissào, que as ha de inter
rogar estará patente, qualquer dos Srs. deputados 
póde lá ir; demais é uma cornmissão composta de 
sete membros, não é um juiz singular. Está portanto 
respondido. Accrescentarei, que não ha motivo 
para se recear do segredo, porque nada se póde 
fazer com mysterio sendo tantos, os~quc intenêm 
neste negocio. Se o illustre deputado pondera o 
risco, que corre o credito .· da · camara, se as teste
munhas forem depôr no senado o contrario do que 
aqui tiverem dito, o mesmo receio deve ter a respeito 
de todos os outros actos da com missão, uma vez que 
a accusação não fôr julgada procedente naquella 
camara. Ainda digo mais, que semelhante receio é 
inteiramente destituído de fundamento : porque as 
testemunhas depois de responder aos interrogatorios 
ouvem ler, e se querem lêm os seus depoimentos, e 
depois assignão. Isto é pratica muito bem sabida. 
E como é que hão de negar no · senado aquillo, que 
aqui affirmarão, e assignarão sem constrangi
mento '1 

E que mal faz ao réo o depoimento nesta camara 't 
:Nós não somos os juizes da culpa : aqui julga-se tão 
sómente, se é, ou não .procedente a denuncia, se ha 
lugar ã accusaçào. No juizo sobre a accusação é que 
devem ser patentes os interrogatorios das teste
munhas, como muito bem acautellou 'a nossa 
constituicão, porque póde resultar dift'erente effeito 
a respeitÕ do réo, sendo eUas inquiridas em publico, 
ou em segredo. Alli sim devem ser em lugar patente, 
deve o réo contradictal-as.de presente, e redarguil-as 
de falsas; porém na denuncia não. Acommissão 
,pois deve inquerir as testemunhas, e dirigir depois 
o seu parecer á camara, declarando o juizo, que 
fórma . das provas documentaes, e testemunhaes, e 
a camara não ha de resolver só pelo parecer' ; 
qualquer dos Srs. membros da caniara tem direito 
de examinar por si os papeis, e votar segUndo lhe 
dictar a sua consciencia. Portanto subsistem as 

minhas razões. A inquirição deve ser nacommissão. 
Os inconvenientes, que resuttào da pratica, que o 
honrado membro quer introduzir; são obvios : por 
ella não se póde descobrir a verdade dos factos, e 
em tal caso melhor fôra não tratar de formar crime, 
nem de julgar sobt·e a denunC-ia. Já disse que sendo 
as testemunhas inquiridas na: commissão, não se dá 
o segredo, nem o motivo de J'eceio, que amplifica o 
illustre deputado, porque a commissão está patente, 
não fica encerrada. Todos o:; senhores, que quizerem 
ir assistir, o poderáõ fazer sem prohibicão alguma. 
Conclúo do que tenho dito, que reprovô a emenda 
por inutil, e prejudicial. 

O SR. VASCONCELLos:-Sr. presidente, sinto não 
poder conformar-me com o honrado orador. As 
suas primeiras e mais fortes razões forão, que as 
testemunhas sendo interrogadas perante o congresso 
se devião atterrar a ponto de calarem os factos çujo 
conhecimento é necessario. Diz agora · que sejão 
inquiridas na commissão a. portas abertas e francas 
a quaiquer dos illustres membros desta camara. 
Isto é o mesmo que dizer, que sejão inquiridas nesta 
sala, fechadas porém as portas das galerias, para 
que não possão ser occupadas pelo povo. Por outra, 
quer que a camara tão sómente as possa ou\·ir, e 
mais ninguem. Eis ahi os mesmos molivos para o 
vexame, e terror das testemunhas : eis as tes~e
munhas inquiridas perante o congresso, com a umc~ 
difTerença da sala, e dos circumstantes. Daqu1 
deduzo eu, que o nobre orador está persuadido, de 
que as testemunhas se acobardão, não á vista do 
congresso, mas na presenca dos cidadãos, que 
occupão as galerias: e a não ser assim, então cahiu 
em manifesta contradicção. 

Accrescentou, que nós não somos os juizes para 
a condemnação, querendo concluir que da pronuncia 
não se segue damno irreparavelao réo. Não é assim, 
nós somos os juizes para a pronuncia; ou decreto de 
accusação ; e os effeilos, que della nascem não são 
tão insignificantes, pois fica logo o réo suspenso, e 
algumas vezes sujeito â prisão, como está vencido 
neste projecto. 

Não é pois do tão poucaimportancia o dito destas 
testemunhas, como quer insinuar o illustre de
putado .. Eu digo, que tem toda a importancia, e as 
razões são patentes. A condição de. réo, o espírito 
da nossa constituição, a natureza , do processo, a 
qualidade especial do delicto, e a dignidade da ca
mara exigem imJ?eriosamente, que um decreto de 
accusação não seJa passado precipitadamente, e sem 
se preencherem todos .os requisitos indispens,aveis. 
Por conclusão voto pela emenda não obstante a opi.o. 
niãa do honrado orador. 

O SR. CosTA AGUIAR :-Posto, que em uma das 
sessões passadas eu me pronunciasse nesta camara 
pela publicidade dos votos nos conselhos provin
ciaes, fundado então nas razões, ~que produzi, com 
tullo outro é o meu modo de pensar, quanto á ma
neira, com qué devem , ser inqueridas · as testemu
nhas nocaso agora em questão; e nem posso ser 
tachado de incoherente, porque uma co usa é discutir, 
e votar, e outra inquerir testemunhas. 

E' illnegavel, Sr. presidente; · que nem·.· todos têm 
no publico a inesma presença de espirito para sus
tentar o que dizem, ,principalmente quand~. depõe 
contra personagens, ou . quando denuncião 1' factos~ 
de que póde resultar comproiJlettimento; eu jã aqui 
declarei, que os ministros de'estado · erão ainda con
siderados com um respeito, que mais se assemelha a 
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medo, do que áquella nobre attenção, que todos de
vemos ter aos funccionarios publicas em geral ; e .. é 
por estas razões que julgo mais acertado, que as tes
temunhas sejão inquiridas no caso, de que tratamos 
de decretar accusação, antes na commissão, do que 
nesta sala. Salta aos olhos, senhores, o que eu e outros 
nobres preopinantes · temos . avançado: o systema 
entre nos é ainda novo ; o medo dos ministros é de 
certo grande; e testemunhas haveráõ que deponhão 
melhor, e com mais especialidade, sendo inqueridas 
na.commissão, do que apresentadas em espectaculo 
ao respeitavel publico nesta casa, onde todos os 
olhos onde todas as observacões estão fixadas sobre 
ellas, o qu<:l necessariamente· deve acanhar a quem 
não estiver costumado a íallar e a responder em 
publico. 

Demais . o effeito que se pretende é o mesmo ; 
porque nem · cu~ nem outros Srs. deputados que
I'emos por fórma 'alguma que . taes depoimentos 
fiquem em segredo, pois que infallivelmente devem 
ser publicos depois pelo relatorio da com.missão, 
quando o seu parecer fôr discutido, em que é livre 
fazer ler tudo quanto se quizer, e pedir todos aquelles 
esclarecimentos, qne forem precisos: o que todos 
nós desejamos é dar toda a liberdade á testemunha, 
e toda a amplitude ao seu modo de explicar-se, e de 
falia r. 

Accresce ao que deixo ponderado, que não vejo 
maior utilidade no que se pretende pelo lado con
trario do que naqillo que proponho; e seria preciso 
quP. os honrados membros, que inculcào a inquiri'.(ão 
das testemunhas aqui dentro deste salão, seria pre
ciso, digo, que elles provassem, que nisto havia essà 
maior utilidade, do que sendo ellas perguntadas na 
commissão. Ehaverâ, Sr. presidente, quem se possa 
lembrar de que o depoimento de uma testemunha 
possa ser alterado, ou mudado, sendo ella inquerida 
dentro da commissão '! · 

Não e. stão pr. ese···ntàs .. a. .semelhante . de·p· oi·m· ento. 
todos os membros da commissão "1 Não é o depoi-
mento escripto a portas · abertas pelo official-maior 
da nossa secretaria? ~ão Sr~ presidente, não é 
possível que lào grande· offensa possa caber na ca
beça de alguem ; e até seria mister suppor · que a 
testemunha fosse tão ignorante, ou tãocondescen
dente, :que deixasse de lêr o seu depoimento antes 
de o assignar, o que a lei lhe concede e ilão se lhe 
pódenegar. . · . . . . . 

Disse um illustre preopiriante, que devendo con.;. 
siderar-se a commissão fazendo as vezes de accu
sador, e que devendo ella ir fazer esse officiono 
senadq, parecia muito contr!J.rio aos princípios, de 
justica, que esta mesma commissão votasse, quando 
o parecer fosse discutido, e . que por. isso era melhor 
que as testemunhas fossem aqui inqueridas, etc. 

Eu responderei, . Sr. presidente, que se estare
flexão póde · aproveJtar para a commissão, então 
tambem deve valer P!lfa esta camara ; porque tanto 
vale inquerir as testemunhas por 5 ou . 7 ~ membros 
na commissão, como . aqui em presença de toda a 
camara • .A commissã~, senhores,· não póde jãmais 
ser considerada como tal; ella . é . uma delegação 
desta camara, que não podendo fazer tudo collecti
vamente por si, é forçado a commetter o . conheci
mento dos negocios ás diversas coinrriissões~ . sem o 
que_ tudo seria · desorde~, e pouco ou . ria da se ipo
dena fazer. . , . , .. 

Demais quem disse aos nobres deputados, que na 
accusação feita no senado vão os mesmos deputados 
que estiverão na commissão, de que se . falia neste 

art. 13 em questào! Podem ir os mesmos, ou outros 
em que recahir a ·eleicão, por isso que no art. ·19 
deste projecto vê-se, que a camara devenomear uma 
commissão de 5 a '7 membros, para fazer .a accusa
ção; e portanto fica até por isso salvo o que se ai
legou, quando mesmo podasse valer semelhante 
razão, que eu tenho combatido, e que combaterei 
sempre. Taes são pois as razões que me forção a 
votar contra a emenda proposta, afim de que as tes
temunhas sejão inqueridas na com missão pela fórma 
por que me tenho enunciado. 

O Sn. SouzA FRANÇA :-(Fallou por algum tempo, 
mas tão rapidamente, que não foi entendido do . ta
chigrapho.) 

O Sn. VERGUEIRo :-Eu voto a favor da emenda, 
que propõe, que as testemunhas sejiio inqueridas na 
camara, e julgo illegal a pratica contraria. E como 
já se tem expendido as razões, em que se funda
menta esta opinião, t1·atarei s6mente de responder 
a alg~n~ argumentos, que se têm expendido em 
opposu;ao. 

Ouvi dizer que esta camara é corpo legislativo, e 
não judiciario, querendo-se deduzir daqui, quenão 
se devem interrogar as testemunhas na sua pre
s~nça. Sr. presidente, es~a camara é corpo legisla
tivo, quando faz leis; porem quando trata de fazer 
accusar os ministros, é tribunal de justiça: (Apoiado) 
assim como o senado, quando os julga. 
· Esta camara vem a ser o tribunal de accusaçâo, 

e o senado o tribunal de sentenca. Esta divisão do 
poder judiciario é muito ·sabiainente feita, e tem 
sido adoptada em toda a . parte, em que o processo 
criminal está bem ordenado. Portanto esta camara 
e a dos senadores exercem nesta hypothese verda
deiras funcções judiciarias, cada uma dentro dos li
mites das suas attribuicões: ·e pertencendo ao juiz 
da pronuncia ouviraste"stemunhas, devem estas ser 
interrogadas perante toda a . camara, que é o tribu
nal competente, e não na commissão, que o não é. 

Objecta-se a confusão, que resultará de serem in
queridas na camara, porque cada um dos seus 
membros quererá fazer. as suas perguntas. Isso não 
póde se1·: a camara tem um orgão; pelo qual se ex
prime, que é o seu presidente; é este, quando não 
se julgue melhor nomear outro especial para seme
lhante acto, o que ha de interrogar as testemunhas; 
e quando algum membro queira dirigir alguma per
gunta, não o ha de fazer por si; porém requererá ao 
presidente que o faça. 

Disse que era illegal .a ~nqueriçào feita na com
:rn~ssão, e a razão é, porqu~ .. as attnbuições das com
missões desta camara reduzPm-se ao mero exame 
dos negocias, que se lhes confião, e á apreseri
tacão do resultado, mas não exercitãopoder algum; 
ao" mesmo tempo que a inquirição de testemunhas é 
um acto do poder JUdiciario, que reside na camara, 
e que ella não póde delegar. .· . · 

Diz-se porém que às testemunhas devem fal)ar 
com mais liberdade na commissão, ~ do que 'perante 
este congresso; porque nesta publicidade se hão de 
perturbar, como acontece a muitos; e hão de recear 
a vingança do minis~ro accusado, deixaJ1dó porisso 
de r.evelar a v~rdade~ Não me persuado que ta r acon
teça. E' .differ':nte fúer .~afdiscurso, . ou responder, 
se um facto enste ou não. , . . •. . , 

O que faz um discurso em· publico, facilmente se 
perturba, mas bem diverso é responder, se tal facto 
é verdadeiro, dizer. o como ,tem noticia delle, . e re~ 
latar as circumstancias á medida, que se fazei:n .·· as 
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perguntas. Quanto ao "receio que a testemunha Argumentou-se com a constituição dizendo-se 
possa ter de criminar o ministro, digo, que tanto que ella manda inquerir as testemunhas dos pro
póde embaraçai-a a dizer a verdade nesta camara, cessas crimes em publico. Sim, a constituicão não 
como na com missão: porque sabe muito bem que o quer que se tirem as testemunhas em segreclo, mas 
seu depoimento ou seja aqui ou alli, ha de chegar a portas abertas ; porém não às manda interrogar 
ao conhecimento do ministró. Até me parece que em uma praca publica diante de milhares de pes
fallando em publico tem maior ·motivo para não soas, nã~ as manda inquerir perante uma assembléa 
occultar a verdade, por isso que ha maior pejo de inteira tal como esta. 
faltar a ella na presença de muitos, que a podem Recordemos do que passou em nós mesmos nos 
igualmente saber. primeiros dias em que aqui nos appresentamos. 

O Sa. LzNo CouTINHO:-.. Sr. presidente, eu me Não nos acobardâmos, não fomosopprimidos de um 
levanto para impugnar a emenda, e o principal ar- certo temor, fallâmos então, como fallamos hoje't 
gumento, de que me servirei, é aquelle mesmo, com Ora se isto acontece comnosco, que somos repre
que nesta camara s,e propugnou á poucos dias {julgo sentantes da nação, na casa que é destinada para as 
que ha d()us) a favor da votação por escrutínio se- nossas sessões, que se deve esperar de um pobre 
ereto nos conselhos provinciaes, contra o que eu me cidadão, que pela primeira vez vem aqui chamado 
declarei. para responder ao que lhe quizerem perguntar ? E' 

h d certamente precisa muita coragem I 
Sustentarão então que este met o o de votação A lei pois não manda que se vexem e oppri~ào 

era preferível, porque os conselheiros por mais as testemunhas, não '3Xigem que ellas sejão in(;,'ue
probos, e patriotas que fossem, nunca darião os ridas diante de um auditoria como este: não entcn
seus votos em publico com a mesma liberdade, com damos a constituição por semelhante maneira. Sendo 
que o farião em segredo. Então a respeito de um inqueridas na presença dos sete membros da cGm
conselheiro de província, que tem a melhor opinião missão, e podendo qualquer dos Srs. deputadci> ir 
de probidade, de civismo, e fortaleza, admítte-se a livremente assistir ao interrogatorio, está satisfeit<J 
votação secreta, pelo temor de se aeobardarem. e d . 1 · d á ·á · d. 
faltarem nor isso á sua consciencia, e a sua intima a etermmncão da ei, e não se po er J mals lzer 

r que o acto "foi secreto, ou que a commissão cor-
convicção, quand? s~ trata de um ne~ocio " do bem rompeu as testemunhas. Concluo finalmente rejP i
geral da sua provmc1a, o que só por s1 póde enthu- tando a emenda proposta, pois não me conven(·.•~m 
siasmar a toao o cidadão honrado; e sustenta-se 
agora doutrina diametralmente opposta, quando se as razões, que se têm emittido para sustentar uma 
trata da maneira de interrogar as testemunhas no doutrina paradoxa. 
processo daaccusação dos ministros de estado,sendo O SR. VERGUI!Il\O :-Acabo de ouvir tratar o meu 
muitas vezes estas testemunhas pessoas desvalidas, discurso de paradoxo, p()r affirmar que esta camara 
chamadas, não para promover directamente o bem era tribunaf de accusação, assim como o senado 
publico, mas para criminar um ministro de estado, tribunal de sentença. Se o illustre deputado me· en
que sempre. é poderoso; ainda na desgraca, ainda tendesse, não trataria de paradoxo o que é conforme 
réo pronunciadó '1 • a constituição e á natureza do processo criminal 

E ha de se suppor nestes homens n. coragem. 0 bem organisado. Elle confundio tribunal de accu
desembaraço, a presença de espirito para conservar sação com accusador, o que é muito ditTerente. 
o accordo e descri peão perante um auditorio tão nu- Uma co usa é julgar que tem lugar a accusação e ou
meroso e respeitave1; quando á poucos dias se ne- tra é accusar. 
gava aos escolhidos de um povo, que por isso se Por ventura o juiz que pronuncia o réo a livra
devem sempre julgar os melhores de uma provineia ·mento, que é o . mesmo que decretat· contra elle a 

'l n ·u · accusação, é o accusador? · Não. Esta camara é o 
inteira ..-arece-me que 0 1 ustre preopmante, que tribunalondese julga que o ministro deve ser ac-
pretende sustentar a emenda, é um dos que então cusado ; mas não é a camara que 0 accusa; ha de 
advogarão a votação secreta, firmado neste prin- para isso nomear uma deputação~ como está no pro
cipio, e como agora ost.enta uma doutrina tot!ll~ J·ecto, e esta. deputac.ão h.a de ser o accusa.dor, quan-
mente contraria '1 · do não se nomêe para esse fim outra pessoa em lu-

Sr. presidente. eu appello para os discursos, que gar della. . 
se proferirão ha dous dias nesta mesma sala; appello Fui · tambem arguido de contradictorio, porque, 
para a votação da camara a favor do escrutínio se- tendo dito que a camara não era 0 accusador, avan
creto nas deliberações dos conse~os provinciaes ; cei que a · commissão fazia as vezes de accusador. 
e reproduzo para o caso em questao as mesmas ra- E' certo que, rigorosamente fallando, só ha accusa
zões, quG então prevalecerão. · dor depois do decreto ·de accusação, porém. · nem 

Disse-se que para esta causa havia dous tribunaes por isso deixa de se chamar accusador aquelle, que 
um de accusação e outro de sentença: quero saber o promove ~ juizo de a~cusação, e esta é a funcção, 
que somos. Se somos tribunal de accusação ou accu- que exerc1ta a comm1ssão, encarregada do exame 
sadores, não podemos ser juizes, ·. se somos juizes, das peças •. da organisação do processo e · de propõr 
não podemos ser accusadores. a accusação. se para isso acha cabimento. Portanto 

Disse-sedepois que a. camara é o tribunal que não deixa de. ser intelligivel no sentido em que ex
julga, e a commissão é a parte que accusa. Pois plico, o dizer-se que a commissão faz vezes de ac-
quando a commissão informa e dá o seu parecer é cusador. · . · · . .. 
accúsador? E' uma delegação nossa, que examina· o A outra contradiccão, erii que o honrado membro 
n~gocio: a commissão é um . age.nte . da camara, que blasonou achíli·-nie,~ inteiramente gratuita~ phan
nao podendo trabalhar method1camente só por si tastica. Pór .veritura :ba alguma paridade enti:e a 
nomeia alguns dos ·seus membros para preparar os votação de uma assembléa e o depoimentõ ·de uma 
negocios. Accusadores sornos nós todos : a camara testemunha! 
é quem aceusa, não é quem julga; nós não somos Si! o honrado membro me accusa de contradi-

_juizes._ .. ctorio,_:P~x:q~_e ba · dous dias advoguei a votação se-
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ereta em certos casos, e hoje sustento que as toste- em bem diversns circums tancins de inviolabilidad e, 
munhas para a accusação dos mmistros, devem ser ostentem maior presença de espírito e mesmo ú de5-
interrogadas publicamente nesta camara, deve, an- peito de futuras incertezas, digiio com dc·n ot.lu o 
tes de me fazer esta arguic1io, accusar a si mesmo que sabem e o digão postos á barra, scn lad os "m 
de contradJCtono pela razãÓ mversa; porque ha dous um banco, que a muitos se figurará já Ulll Ciidn 
dias advogou a votação publica, em todos e qua es- falso 1 
quer casos, e hoje pugna toto pectore pela inquiri- 1 . Sr. presidente, não ponhamos em prov~ _a CaJla -
cão secreta das testemunhas. Seremos ambos con- · c1dade humana. E que vantagens resultamo da. tn
Íradictorios? Não. O honrado membro, que não quirição feita perante esta camara? Dar maior se 
poderá deixar de convencer-se da força deste argu- gurança á testemunhas? Não. Tolher dcsconfíun
menlo, ha de. sentir em si mesmo a razão da diffe - ças? Mas de quem ? Acaso dos deputa dos qu9 
rença dos princípios, porqu e então e hoje, disco r- formarem a com missão? Nem o ouso _suppi) r. Pc
damos em parecer. Amb os somos levados pelo nhm·ar pela publicidade a sustent.açao do dt' [lOI 
ardente desejo de achar o melhor, porém este re- menta? O que fôr capaz de perjurar, tanto farú rlt• 
sultado nem sempre se apresenta ao illustre depu- um como de outro modo : porque isso dep cnclt:rá 
ta do do mesmo modo que a mim: variamos muitas das molas que se unta rem para conseguir esse d 
vezes em. opinião e nenhum de nós poderá sem vai- feito, nem se traga , Sr. presidente, o fnco argu
dade dizer, que a sua é a verdadeira. menta, de que est.a camara, quando proced e na uc-

Tornando á questão, insisto, que as testemunhas ~usa~ão dos mi~1istro s, exerce ~m v?rdad ciro podB r 
sejão inquiridas na camara, porque fórma 0 tribu- JUdlc:ano, qualidade que se nao da naquell a co m
na! de accusacào e que á commissão fique só per- rmssao; porque esta, sendo _parte mtegrantu dt:sle 
tencendo 0 exâm~ e a proposta; pois subsistem em corpo ]Udterano, con~cna, amda quando desli gada 
toda a sua forca os meus argumentos. delle, a mesma fun cçao ]Udiclana, ou para me]lltlr 

O S 1 ·C S · d t t m dizer, é um juiz commissionario. 
IL INO OUTINHO :- r. presl . en e, eu, 

0 
a ~ Sr. presidente, não sou dos mais aJYectos u CXt .•rn-

bem posso dizer, que os meus aigumentos esta e pios de nacões estranha, mas quando clles friza ,, 
pé. A camara ~os _deputados, 8 0 accusador ~edte não duvidÔ abracal-os, ·~<lm que por isso .me pc;.~ 
pr_ocesso; e se nao e, como póde ~elegar-se esseio 1? suada que os esttangeirostenhãomais dcdou s olh ,,:; _ 
relto de accusar a uma comtmssao do seu s A Inglaterra, mais aYancada do que nús nt.·st a 
Como, sendo ac_cusador! ha tl_e mgmnr ~s testemu- ordem de juizos, procede á" inquirição de les lcm n
nhas? Sr. pres1dente, Isto nao pode seL nhas para casos taes pela man eira que tenh o ex -
~ Sn. BAPT~STA l'EREIHA: -Sr. preside nte, as posto. Entre muitos exemplos, citan~ i i.l acci isi.lção 

razo~s que se tem P!oduz1do, tanto pró como contra do duque de Yorck, feita pelo coronel W ardk y, l' m 
o obJecto!lm qtleslao , podem favorecer a qualquer cujo processo farão inquiridas em comrnissão as 
das op1moes;_ tod!lvw eu me Inclmo, porql:_le as tes- testemunhas, que depuzerão na accusaçào dr~ uma 
temunhas se]aO tiradas perante a comm1ssao. Exa- personagem de tam anha importancia políti ca . 
mmemos a marcha deste processo. Sr. preside n te, não misturemos o aclo dr. accu -

A~resenta-se urna denuncia sobre abusos com- sação já transmittido ao se nado com a form açiiG do 
~ett1dos por qualquer rmmstro de estado: a camara processo nesta camara. Naquell e é regu lar , qur as 
nao podend? tomar por SI ~m perfeito conheci- testemunhas sejão em publico inquiridas, porque 
menta, nomea uma comm1ssao, que, á v1sta dos têm de ser acareadas,.com o réo e com as quo est e 
doc_ume?tos JUSt1flcat1vos da veracidade da 1mpu- produzir em defeza; 'tl' mesmo têm de sofTrrr <15 con
taçao, fm·me o processo _prepa ratono, sobre o qual traditas do réo ou do seu advogado. 
d~ve a camara pronunciar-se. SupponJwmos,_po- A' vista do que tenh o ponderado, sou de parece r, 
rem, que os documentos o!Terec1dos nao bastao a que a inquirição se fa ça pela commissão 8 ú por tas 
caractensar como cnmes os factos apontados: cum- abertas; tan to mais quando daqui vem a facilidade 
pre em tal hy_Pothese ouv1r t ~stemunhas. _E perante da inquirição, a qual sendo nesta camara , lenta 
quem deparao ellas? Devera a comnnssao em um mente procederia; e até mesmo pela irregu loridade 
relat_o no levar ao conhecimento da camara esta ne- das perg untas haveria confusão ou obscuridade Jo 
cessidade '/.Parece-me superfiuo, porque sobre_ o processo. Não descubro vantagem no meth oclo op 
tempo perd1do, nada tena avançado a co~rJm1ssao, posto, que vai de encontro á pratica das nações 
e a camara, mal mstrmda do negocio, nao se po- constitucionaes. 
deria decid!r. Além de que, sendo os depoimentos Finalmente, Sr. presidente, muito rel eva te r em 
com ouns VIvos documentos d~ _ denun cia, cumpre, vista, que estamos habituados a contemplar os mi
q~e, p?ra proceder em regra, seJao antes exammados nistros como divindades intan giveis e quo, em
e mqumdos ao ~esmo tempo e pelas mesmas pes- quanto não h a probabilidade do progreJim en to do 
soas, que preparao o processo , sobre o qual deve processo é escusado sacrifl car cidadãos á Ying;lllca 
recahir a decisão da camara. dos pod~rosos. ·· • 

Em tal conduc ta não encontro inco~veniente al- O SR . Ooonico· ~fENDEs: -l'arece-·m e que os 
gum: to, porque este processo e feno a portas aber- Srs. deputados, que se têm pronunciado contm a 
tas, sendo toda a dJ!Ierença a menor magestade do emenda, I ainda não responderão terminantemente 
lugar; 2°, porque se marcha aos fins co m mat5 aos argumentos do Sr. Vergueiro, quando fez a clif
pre~teza, poupando-s~ o acanhamento natural a ferença eutre o tribunal de accusaçào e accu, ador. 
mu.1tas pessoas, que nao podem vencer o explicar-se Eu com tudo, não me faço cargo de sustentar a4u clla 
fac1lrnente em certos lugares . razão, que me parece sem replica. Vou súmcn te 

Sr . presidente, sejamos francos: não sei eu por responder ao argumento de paridade proposto pelo 
ventura, que sou inviolavel, quando neste recinto Sr. Lino Coutinho e mostrarei que nenhuma tem. 
emitto as minhas opiniões? E donde vem um certo Disse este honrado orador, que se havia ha pau
terror panico,' que se apodéra de mim, sempre que cos dias suste ntado nesta camara a necessidade da 
me levanto? E quererei ·ago-ra, que testemunhas votação secreta, em alguns negocias propostos nos 

4Q 
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conselhos provinciaes, pela razão da maior liber- inteira. estou bem longe de p!\nsar que do contrario 
da de, que de fact.o terião os conselheiros, que aliás póde a commissão abusar da confiança . nella posta. 
poderião ,·otar muitas vezes contra a sua propria Os moth·os que tenho são outros e o fim a que me 
convicção; e que dando-se a mesma necessidade a dirijo, é muito mais nobre: o meu fim é franquear 
respeito do depoimento c.las testemunhas, admira-se lodos aquelles meios, pelos quaes a camara possâ 
de ''cr a camara inclinada a decidir hoje contra o julgar por si da criminalidade do denunciado ou da 
que ha dous dias defendeu. Isto porém, nem tem calumnia do denunciante; porque ha uma grande 
alguma analogia, nem vem ao caso. differença entre o lêr, ou o ouvir os depoimentos 

Os votos, sendo dados por escrutínio, ficão em das testemunhas. Creio que ninguetn duvidará 
]1erpetuo segredo, o que não acontece com 0 dcpoi- disto; além de quP., sendo ellas interrogadas na pre
memo das testemunhas, que apezar de não ser dado scnça da camara, ha lugar para cada um dos senho
logo em publico, ha de a seu tempo ser patente, e res fazer as observaçães que bem lhe pa1ecer, bem 
por consequencia dá-se sempre o mesmo motivo entendido, guardada a ordem devida ; e eis aqui 
para occultar a verdade, quer sejão as testemunhas mais um meio de se apurar a verdade. Por conse
interrogadas nesta sala, quer na commissão: afinal quencia este argumento tambem cabe por terra. 
sempre se ha de saber qual foi 0 que depoz a fa,ror, Tambem se estabeleceu como um principio de 
qual cont.ra 0 ministro . argumentação, que a camara não é o juiz neste pro-

Demais, senhores, os actos são muito ditrerentes: cesso para poder tiraras testemunhas. Eu não sei a 
uma cousá é votar. julgar, decidir, segundo a pro- que veio este proposito; pois se a camara não é o 
pria opinião. e outra é re,·elar um facto, dizer 0 juiz, m_ui_toJl!enos o póde ser uma comm1ssão de srrF 
que se sahr. sol.lre o que se pergtmta; c os incon- membros, que àpéõa-s-rórma uma-fracção . Senho_.,__ 
venientes que se s,.guem de um, não têm compa- res, estas razões não servem; é pr·eciso que mar
ração com os que nascP-m do outro. chemos de um principio certo e estavel: deixemo:: 

Parece, pois, que tenho mostl·ado que semelhante analogias e hypotheses figuradas a arbítrio e conh~ -
argumento não póde entrar em linha de conta. çamos definitivamente quaes são as nossas attribui- . 

o Sa. SouzA E MELLO :-Eu desejan, Sr. pre- çõ~s_. A camara, quando decreta a accusação nos 
sidente,que SE: !11s:;:e no,·amrmte a emenda ... (leu-se.) m1mstros de estado, levanta-se em grande jury . . 

Quo faz este grande jurado? Conhece se ha ou nfto 
O meu voto é qu~ a inquirição seja publica 0 darei criminalidade, e pronuncia ou absolve o denunciado
as razões.··· (continuou a orar, porém não foi ou- E não terá necessidade de ver todas as pecas com
vido pelo tachigrapho, por fallar em voz baixa.) probantes, e ouvir de presença as proprias Íestenm-

0 Sn. CLE)IE~TE PER EIRA :-1\luito já se tem dito nhas que se hou,·erem de produzir'! Nós estan1cs 
a faYor e contra a minha proposta. Não tratarei de em caso muito ditrerente de simples pronuncia, comt' 
a defender directamento, limitar-me-hei a respon- se tem querido inverter a questão, para ter em seu 
der aos principaes argumentos da opposição. Um abono o artigo da constituição. Esta pronuncia •k 
dos ma is fortes, de que aqui se alardeou, é que, ha- que falla a con~tituição, é sómenle propria para 
Yendo fnllado .a fa,·or da vota~ão secreta nas delibe- formar culpa a um simples cidadiio, e não por ,'e
rações dos conselhos gnraes de províncias, era uma Iictos de responsabilidade, e por isso póde ser ,,;n 
contradicçào votar agora pela publicidade da inqui- segredo, sem ser ouvido o denunciado, conformo ns 
ricão das testemunhas; estranhando-se os que se leis geraes actualmenle em vigor: porém nã o é 
distinguirão tanto naqnella como nesta discussão. assim a decretacão resolvida nesta camara contra 
Eu não descubro a analogia, nem me parece sub- um ministro de estado, que posto esteja para com a 
sistente semelhante argumento. lei · em parallelo ~om os mais cidadãos, não o está 

Quando se votou nesta camara, que em certos todavia quanto aos etreitos de uma accusação ou 
casos fosse permittida a votação secreta nos conse- ainda pronuncia, quer ella se julgue procedente, 
lhos das provincias, além de muitos outros motivos quer insubsistente, principalmente quando nós re
a qne se teve consideração, attendeu-se sobretudo ferirmos estes effeitos ao todo da nação, e não á 
ao fim primado, que eta a liberdade na emissão de simples pessoa do ministro . Quem póde duvidar da 
votos, visto . que real e etrectivamente fica vão em impressão que produz em uma população inteira um 
completo sigillo. Acontece, porém, o mesmo, se o decreto . de accusação passado nesta camara contra 
interrogatorio das testemunhas fôr em segredo '1 qualquer ministro de estado'! Logo o caso não é ho
Ninguem o dirá. mogeneo, ·como se pretende insinuar; e por tal 

Segundn o que propoem os senhores que se J>ro- razão muito bem se tem resolvido neste projecto, 
nunciarão contra a minha emenda, as testemunhas que o ministro seja ouvido antes da pronuncia, que 
l:ão de ser ouvidas por uma commissão composta as peças justificativas sejão examinadas em uma 
de setemcmbros;na ~asa dacommissãoentrará quem commissão de 7 membros, . que sejão patentes nesta 
quizer; os depoimentos hão de SHr escriptos; hão de casa e sujeitas a todos os debates, etc., etc., requi
ir ao senado, etc., ele., onde existe aqui o segredo? sitos estes que se não dão em qualquer processo de 
Ondt' pois está o argumento? simples pronuncia. Consequentemente tambem não 

Outra grande razão, com que se quiz . captar 0 acho força neste argumento. 
Tolo da camara, é que, fazendo-se a inquirição na 'Recórreu~se ao lugar commum do respeito quasi 
camara, · pareceria que esta desconfiava da probi- servil, que geralmente se presta a um funecionario 
dade dos membros da commissão • . Parece-me que de taL graduaçãó' e poder; dizendo-se que ainda 
tal lembrança nunca occorreu, nem póde occorrer este~ homens são temid!)S como di.!indades, e .que 
áquelles senhores, que se declaravã_o . pela emenda. por Isso as testemunhas se atterranao, sendo con
Ao menos eu jámais tive semelhante tenta cão; não v1dadas a revelar factos em sen desabono e de que 
é essa a raziio porque propuz a emenda; ·o argu- lhes pudesse resultar a accusação. Ora, senhores, eu 
mento . pois fica com q11em o acarretou. Pela minha não ·esperava ouvir semelhante proposi~o profe
parte digo, que quando defendo e insto,'qutJ as tes- rida · n~sta camara ••• E se acaso tal se julga o ter
temunh.:s de,·em ser interrogadas perante a camara · rorismo emanado desta classe . de funccionarios que 
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se recêa, que uma tes temunha notificada para depôr 'rarei só motivar o meu voto sem aspirar á gloria de 
sob juramento, o que souber, e que não vem ex- convencer pelo meu discurso. Eu não posso deixar 
pontaneamente, occulte a verdade dos factos; como de me pronunciar contra a emenda; duas são as 
se espera que possa animar-se qualquer cidadão a razões: l •, porque adaptando-se aquelle rnethodo, 
apresentar uma denuncia contra qualquer ministro póde perigar a verdade necessaria para a julgação 
de estado, fazendo as vezes de accusador? Demais da criminalidade do denunciado ; 2•, porque nos 
é mister advertir que aquelle que pelo temor não é virá interromper os trabalhos legis lativos, sendo o 
capaz de dizer a verdade em publico, lambem o não pouco tempo das sessões indispensavel para ser 
é para "dizer em particular, quando sabe perfeita- applicado aos actos mais urgentes da nossa institui
lllente que o seu dito h a de vulgarisar-se, como jã se ção ; pois se nos mettemos a inquerir testemtmhas, 
ponderou aqui. E porque se não receia o mesmo todo o nosso tempo irá nisso. Disse que a verdade 
inconveniente qu ando ellas forem inqueridas no se- póde perigar: nós não podemos duvidar de que 
nado? O que mais merece a nossa prevenção é que muitas vezes as corporações e os tribunaes, seja 
não vão depôr naquella camara o contrario do que qual fàr a sua natureza, são arrastados pela opinião 
disserão aqui na com missão: isto é o que devemos do tempo, e isto acontece não poucas vezes no juizo 
r eceiar e acautelar. E não poderá qualquer teste- dos jurados. Este é um dos perigos que apontão e 
munha affirmar no se nado, que aqui se escrevêra o lembrão os escriptores, ainda aquelles que mais 
seu depoimento de modo ditferente do sentido, em advogão aquella instituição. Certamente a opinião 
que fallára? E que se seguirá? Tudo, senhores, e publica antecipadamente pronunciada tira a liber
principalmentc o descredito da camara se deve dade dos jurados, assim como de quaesquer corpo
evitar; e o modo de o prevenir é o que tenho pro- rações deliberantes: e porque? Porque todos os a c tos 
posto. Portanto este argumento não conclue. do processo são feitos publicamente e á face da mui-

Produzirão-se exemplos das nações estranhas, e tidào, cuja presença só por isso é basl.ante para 
veio o processo do Duque de Yorck; porém por ven- . impôr e atterrar. Seja-me permittido figurar um 
tura não está estabelecido no proj ecto que possa I caso: supponhamos que urn monarcha é inj uriado 
haver essa inquirição secreta, logo que se receia na sua pessoa, e que se procede contra o delinquente: 
perigo? Já está acautellada essa hypothese: e que lembrar-se-h ia alguem de pro pôr quu neste caso 
mais podemos temer'? Em contraposição a este fo ssem as testemunhas in queridas perante a pessoa 
exemplo, eu apontarei outro. Quando na França do monarcha '! Não certamente, ainda que outro 
se tratou de julgar o assassioo do duque de Berri, qualquer injuriado tenha direito de o fazer, c 1 razão 
todo o processo foi feito em publico. é porque a pessoa do monarcha é de tanto respeito 

Houve quem se lembrasse de recorrer á brevi- que necessariamente obrigaria a testemunha n per
dade do acto, para defender a inquirição secreta. jurar. Appliquem os isto ao nosso caso, Uma Leste
Sr. presidente, creio que em lugar de marcharmos munha chamada para depôr sobre uma dennncia de 
p elo caminho mais breve, devemos preferir e lançar interesse nacional, sendo interrogada neste salão, 
mão do meio mais seguro, porque este sempre vem se presenciou os factos denunciados, muito facil
a ser o mais breve. Esta camara ha de votar, se mante pó de aflirmar uma falsidade, vendo que os 
tem ou não lugar a accusação, e se os artigos da olhos da multidão, que occupa as galerias, estão 
denuncia dependerem de provas de testemunhas, pj>stos sobre a sua pessoa, sobre a sua face. Só esta 
não ficaráõ os seus membros mais certos, mais consideração seria bastante para rejeitar o methodo 
conscios, para votar sagundo a sua eonvicção e con- proposto. Eu não digo que sejão pergu ntadas a 
sciencia, ouvindo a expressão dessas testemunhas portas fechadas, mas não quero que se proceda a 
em suas respostas e vendo com os seus proprios este acto na presença e face da nação representada, 
olhos o seu geslo e porte, tendo ao mesmo tempo a e da multidão que occupa as galerias. A isto res
liberdade de pedir uma ou outra explicação, e atten- pondeu-se que estas tes temunhas pod em ser cha 
dendo a todas as circumstancias, ainda aquellasque madas ao senado, e que sendo alli interrogadas em 
parecem mais insignificantes? Isto não será muito plena sessão, podem deixar de ractificar o que aqui 
mais breve para a ultimação do negocio? disserão. Eu digo que issn não pó de ter lugar, por-

Senhores, os inconvenientes que se tem ponde- que os depoimentos em particular são lidos e exa
rado são nenhuns, antes pelo contrario adaptando- minados pelas testemunhas, antes de assignados: 
se a minha proposta colhem-se as mais importantes antes me parece um meio de procurarem sustentar 
vantagens, como se tem demonstrado, e quanto a o que firmárão com sua assignatura, por isso que 
mim duas são de todo o preço, e a par dellas des- expenderáõ no senado em publico muitas circum
apparecem todos os phantasticos receios que parece stancias, que aqui tivessem callado. Aqui vem por 
prender a alguns dos nobres membros desta camara: um dever imposto pela lei e lã é movido pela ne-
1•, o credito que d'ahi resulta a este congresso da cessidade de salvar a sua honra e reputação. 
nação, não praticando um ~ó acto occulto, afim de Conclúo, ponderando aos dignissimos membros 
confundir os encarmçndos mlmJgos della; 2•, a se- desta camara, que o seu oflicio não é o de um in
gurança com que qualquer dos seus membros vota quiridor mas é ode um legislador. 
em <emelhante processo, colhendo por si mesmo 1 _ . 
todos os esclarecimentos que o podem conduzir ao ~ Sn. PAULA E SouzA :-(Nao se ouvw, por fallar 
descobrimento da verdade. mUlto bauo.) 

As outras razões que se têm expendido já farão O Sn. BAPTISTA PEREIRA:- Um illustre onrdor, 
egregiamente refutadas pelos dignos membros, que querendo refutar o exemplo que eu apresentei da a c
me têm precedido; e portanto concluo o meu dis- cusaçâo do duque de Yorck, trouxe em contrario 
curso, visto que me propuz não tanto a sustentar a outro da do assassino do duque de Berri; accres
minha proposta com argumentos directos, como centando que o processo do primeiro fôra em se
patentear a insubsistencia dos contrarias. gredo, po~ causa do perigo que corria a tranquilli-

0 Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: -Direi muito d·ade publica. Eu penso que o honrado orador se · 
pouco, porque a materia já está exbaurida, Procu- engana. O duque de Yorck foi processado em se-
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grcdo, porque era par, e não porque houvesse pe
rigo algum. Quanto ao exemplo quo clto1~, resp.on
do, que o assassino do duque. de Bem, nao fm JU_l
gado por pares, mas por um JUry, ass1m como sao 
processados quaesquer outros delinqu•mtes. Nós 
tratamos do jury exercido pelas camaras legislativas 
e nã<' dos que julgão as causas ordinarias . Portanto 
o exemplo não é bem applicado . 

O SR. Sn uzA E MELLO: - A camara dos pares 
nunca julga em segredo . ... 

O SR. BAPTISTA PEREII\A :-Não tratamos aqm 
de jul gar. 

O SR. VAscoNCELLOs:- Eu requeiro a palavra 
para fazer uma explicação .... 

O SR. PnESIDENTE :-Não póde ler lugar, porque 
o illustre deputado já fallou duas vezes. 

0 SI\. VASCONCELLOS :-Pois bem, não explicarei. 
A es te tempo o Sr. secretario Arauj o Vianna pe

dia lice nça para se retirar, por incommodado, e o 
Sr. presidente chamou para o substi tuir u Sr Feijó, 
secretario supplente. 

Sendo julgada sulli.cien te a discussão, propoz o 
Sr . presidente a mataria iÍ votação, e fa rão appro
vados o artigo 13 e a emendn do Sr. Paula e Souza 
e rejP-itada a do Sr. Clemente Pereira, vencendo-se 
á proposta do Sr. presidente, que as testemunhas 
serião interrogadas por uma commissão. 

Apenas concluído este acto, ped ia a palavra, di
zendo 

O S1L v.,scoNCEL LOS :- Será necessario fazer 
uma explicação sobre o que es tiÍ vencido. Aqui se 
dis s(: , que a eolllmissâo faria as pcrgLmtas a porta, 
abertas, podendo ter en trada fran ca qu alquer dos 
Srs. deputados. Pergunto, se tambem será licitn 
fazer algumu s reflexões no acto de inquiri ção e ain
da fazer algumas perguntas , que a cada um lem
brarem. 

O SR. PA ULA E SouzA:- (Não foi ouvido pelo 
tachigrapho.) 

O SR. PRESIDENTE :-Creio que o honrado mem
bro fi ca satisfei to com a res posta do Sr. Paula e 
Souza. 

O SR. Lr No CouTI NHO :-0 Sr. Vasconcellos quer 
ou1.ra ca usa, quer que qualquer deputado possa in
quirir testemunhas .... 

O Sr\. VAsCO'lCELLOS :·-E' preciso fazer uma in
dicaçãu a esta respeito. Aqui sP. disse, que cada de
putado podia ir á com missão fazer as perguntas que 
quizesse. E' preciso saber se voga ou não este prin
cipio . . .. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA :-Parece que isso não 
póde entrar agora em votação . Tal n1edida é um 
meio de illudir a decisão, que se acaba de tomar 
sobre esta materia . A camara, segundo está ven
cido, incumbe os inlerrogatorios a uma commis~ão: 
esta ha . de pro~ed er com franqueza, podendo os 
Srs. deputados, que quizerem, ir assisti r a elles ; 
porém fazer perguntas ! ... Nunca, porque tal fa
cuhlade, annullaria tudo quanto agora se acabou 
de resolver. 

O SR . CosTA AGUIAR:- Abria-se uma nova 
discussão, que se vae prolongando, sem se saber ao 
certo sobre que; pois não ha indicação alguma so
bro a mesa. O illustre depu ta do, se quizer, reduza 
a escnpto a proposta , que lhe lembra: nós não po
demos, nem devemos interromper a ordem. · 

Então o Sr. presidente declaro u, C{lle se passava 
ao art. 17, que juntamente ficára adiado da sessão 
de hontem, comas emendas apoiadas dos Srs. Paula 
e Souza e Vergueiro. E logo que o Sr. 1° secreta
rio fez a leitura, segundo o estylo, assim rompeu a 
discussão 

O SR. VASCONCELLOS: -Sr. presidente, eu vou 
fazer uma outra emenda ou artigo additivo. Eu 
quero que se declare nesta lei , que qualquer minis
tro de estado é competente para a execução do de
creto de accusação, e que quando aconteça, que to
dos os ministros sejão accusados, ou se reputem 
crimin osos; uma deputação de 7 mem bros vá apre
sentar ao imperador o decreto ou. decretos, de ac
cusação, para lhe mandar dar cumprimento, como 
entender justo . 

Póde ser, que o ministro denunciado seja o com
petente para a execução do decreto, e portanto é 
preciso providenciar. Pó de tamb em accontecer, 
qu e seja criminoso todo o ministerio: logo convém 
prevenir, e tomar medidas nesta hypo1hese . Eis o 
que desejára, que se fizesse, e proponho que em tal 
crise seja o decreto aprese ntado por um a deputação 
ao throno, pois então nã o ha rigorosamente minis
teria, a que se dirija o decreto. 

Quero finalmente prevenir outro caso, que me 
occorre. Supponhamos. que ao tempo ela accusa
ção já o ministro está demittido, como hontem aqui 
se ponderou; dado clle, eu julgo que não ha ne 
cessidade de se verificar o artigo deste projecto, 
que maneJa dar audiencia ao denunciado, para se 
proceder ao decreto de accusação ; pois tendo ces
sado a causa, deve cessar o effeito. 

Quando se resolveu, que o ministro fosse ouvido 
antes da accusação, o motivo (Dais forte, que mo
veu a camara a dar este passo, foi a consideração 
de se não empecer o andamento do governo, admit
tindo-se denuncias temerarias, e precipitadamente 
julgadas na camara , pois uma vez que assim se 
procedesse, serião es tas denuncias facilmente in
tentadas; e estando os ministros em continuas pro
nuncias, entorpecer-se-hia a acçào do governo com 
grave prejuízo da ca usa publica . 

Mas esta razão não voga, quando um ministro 
está demittido; pois nesse caso fica considerado 
como um simples cidadão ; já os seus actos não po
dem influir na marcha do governo. Portanto assim 
como as leis geraes não exigem audi encia de qual
quer denunciado para ser pronunciado, da mesma 
fórma quero que se proceda para com o ex-ministro 
Eu passo já a ler a minha proposta. 

Cessando este discurso, leu o illusl.re deputado , e 
enviou á mesa esta 

<<EMENDA 

" Quando o denuncia do esteja demittido, não 
ser:i necessaria a audiencia do artigo antecedente. 

'' Qualquer ministro de estado, é o competente 
para a execução do decreto de accusação. (..)uando 
porém todo o ministerio fôr criminoso, nma depu
tação de sete membros da camara, irá apresentar 
ao Imperador o decreto ou decretos de accusacão, 
para que dê as providencias, que j ulgarnecessarias. 
-Vasconcellos. » 

Foi apoiada, e entrou em discussão com o artigo 
sendo logo impugnada por 
. O SR. So~zA E MELLO:- Parece-me que admit

tída a pnme1ra parte desta emenda, fica a lei des
igual, porque vem o ministro a perder lodos os di-
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reitos, que tem qualquer cidadão ... (Não· foi ouvido 
mais pelo tachigrapho.) 

O ·SR. VASCoNCELLOS :-Eu penso que o illustre 
deputado não me entende11, ou eu não me expli
quei bem. O honrado membro pensa, que para haver 
pronuncia, sempre é necessaria a audiencia do réo. 
Isto 'não acontece entre nós, nem entre as nações 
mais civilisadas e livres, segundo alguma causa, 
que tenho lido. Na Inglaterra forma-se a culpa sem· 
a udiencia do culpado : h a comtudo certos generos 
de processos · summarissimos, mas são para deter
minada classe de crimes, como são os de policia. 

Portanto não é como diz o nobre membro, que 
certamente não poderá produzir em sou abono um 
só exemplo. Quanto aJ que diz a respeito das pro
vas para se decretar a accusação contra os minis
tros, mostra que pensa como eu penso, e está nos 
meus princípios. Elles exercem funcçõ es da maior 
importancia, e não convém que soffrão os effeitos 
do decreto de accusação, sem uma cspecie de pro
va plena de seus delictos; e se acaso fossem accu· 
sados por qualquer motivo, paralizar-se-hia a mar
cha 'do governo a cada momento com grave damno 
da nação; e· de certo ninguem quereria aceitar 
semelhante cargo, principalmente sendo ml,litos os 
casos, pelos quaes são responsaveis, conforme a 
n ossa constituição, que nesta parte é sem duvida a 
mais liberal de todas quantas ha. · 

Portanto julgou-se, e julgou-se muito bem, que 
não podessem ser pronunciados sem audiencia ; e 
esta é a regr!l estabelecida neste projecto : porém 
proponho eu agora como excepção desta regra a 
hypolhese de haver qualquer commettido delictos . 
de responsabilidade sendo ministro de estado, e ser 
denunciado a esta camara depois de demitlido. 
Neste caoo sou de opinião, que cessando a razão da 
lei, deve tambem cessar a sua disposição : não é 
necessaria a audiencia do denunciado : já não se 
entorpece a marcha -do governo, já não soffre a 
causa publica, se elle for pronunciado, e preso. Eis 
a razão da minha emenda. 

O SR. ARAUJO. BAsTo :-Esta emenda do Sr. Vas
concellos, pelo que diz respeito ao caso da demissão 
do ministro, suppõe um principio, que. póde ser 
muito duvidoso : isto é, que aquelle, que deixou de 
ser ministro de estado, conserva o fôro pelos crimes 
de responsabilidade. Eu tenho fundamentos para 
julgar, que o conserva, porém outros não estaráõ 
por este parecer : portanto é preciso liquidar-se 
este ponto. 

Eu penso que ainda na que !la hypothese se guarda 
o fôro, porque .I!o art. 47 § 1 o d'a constituição deter
minando-se que o senado ha de conhecer dos crimes 
dos senadores .e deputados, diz-se muito explicita
mente, que isto assim será durante a legislatura, 
porém o mesmo aão se diz, quando no dito paragtapho 
se estabelece que aquella camara'deve conhecer dos 
casos de . responsabilidade dos conselheiros, e mi
nistros de estado. Eu penso por este modo, todnvia 
não faltará, quem siga opinião diversa, e por isso 
deve esclarecer-se este ·ponto. 

O SR. PAULA E SouzA :-Nós estamos tralan~o dos· 
crimes de responsabili<hde, e do seu processo, e não 
dos crimes communs a todas as classes de cidadãos. 
Determinou-se que nas causas de responsabilidade 
os ministros fossem ouvidos antes- da pronuncia .... 
O Sr. deputado disse, que era a bem da causa 
publica, que se lhes havia concf'dido este pre
vilegio .... (Não foi mais ouvido pelo tachigrapho.) 

O SR. TEIXEIRA DE GouvÊA :-Senhores, quando 
pela primeir~ vez se tratou aqui desta especic, eu 
fu1 de op1mao contrana, e vote1, que assim como 
todos os mais cidadãos estão suj eitos á pronuncia 
e seus elfeitos, sem serem . ouvidos, da mesma 
maneira se procedesse com os mini stros de estado 
nos crimes de responsabilidade ; e assentei commigo 
que semelhante privilegio era contrario á igualdade 
legal. Nenhum cidadão, senhores, é ouvido sobre a 
denuncia antes de pronunciado, e só depois que se 
trata da ·accusação e do livramento é que se lh es dá 
vista para dizer em sua defesa e apresentar as_ 
provas, que tiver. A respeito dos mini stros de 
estado é que aqui se quiz fazer esta excepcão da 
regra geral, e por isso me declarei contrá essa 
opinião. Todavia passou o artigo , e contra ellc já 
agora nada direi, porém uma vez que o ministro 
está demittido, não ha incoherencia algum a no que 
pretend e o Sr.- Vasconcellos, porque sem duvida as 
razões, que então se derão para se conceder esto 
extraordinario privilegio, forão para qu e se nãó 
impedisse a marcha do governo, para melhor 
mformação desta camara, afim de que se não deli
berasse a passar um decreto de· aceusação se m os 
conhecimentos previas, e não obrasse precipi tada
mente em materia de tanta ponderação, e de 
pengosas consequenc1as. Se estas razões valnão 
então para se estabelecer aquella excepção, qu e não 
deixa de ser sempre odiosa, as razões co ntrarias 
devem valer. agora para se restabelecer a regra geral 
da verdadeira igualdade da lei. Quanto a mim nem 
as primeiras, nem as segundas têm valor algum, 
porque rejo-me por outros principias, porém como 
assim se venceu, já me não compete mai;; do que 
sujeitar-me á decisão da camara. 

Quanto ao que se observou sobre a duvida 
proposta, se este privilegio do fôro compete aos 
ministros tanto nos casos de responsabilidade como 
nos delictos individuaes, devo dizer que o nobre 
membro não attendeu com reflexão sobre o artigo 
da constituição, quehapouco se citou; pois alli bem 
expressamente se acha determinado, que ao senado 
pertence conhecer tanto de ·uns como de outros. 
Pelo que pertence aos crimes individuaes, uma vez 
que qualquer -deixou de ser ministro de es tado; 
perdeu tambem o fôro, e deve ser julgado no fàro 
commum. Eis como se deve entender o artigo da 
constituição : e aos deputados succede o mesmo. 
Quanto .porém aos crimes de responsabil idad e não 
ae;ontece o mesmo : a constituição manda que de 
taes delictos só o corpo legislativo possa conhecer; 
e por isso quer continue a ser ministro, quer não, 
sempre se ha de formar a denuncia e a accusação 
nas camaras legislativas, pois este fôro é de ca usa, 
e não de pessoa : mudada esta, nem por isso· se 
muda a natureza da causa. 

Ha tan1bem uma parte na emenda do Sr. Vas
concellos, na qual concOTdo em geral com uma 
alteraç'áo. Propõe o digno deputado, que no caso de 
.haver uma accusação contra todos os ministros, 
posto quq: raríssimas vezes possa acontecer, se mande 
o decreto por uma deputação ao throno. Eu 
designaria outra maneira : em lugar de levar o 
decreto, eu quereria, que fosse· a deputação, réquerer 
só mente ao imperador, que demittisse os ministros, 
e nomeasse outros, a quem se deveria remetter o 
decreto, porque a pessoa do imperador é inviolavel, 
e sagrada, e portanto· não se poderia exigir a 
responsabilidade pela falta de execução do decreto 
de accusação, -e ficaria esta medida inteiramente 
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·musoria . Demais, eu àcho este meio pouco decoroso, 
e pouco analogo ao respeito. devido ao chefe da 
naç~o. Portanto eu emendana a prop osta ass1m : 
que · a deputação pHdisse a S. M. Imperial, que 
desse as · pr-ovidencias necessarias, uemittindo os 
ministros, ou nomeando um, a quem se dirigisse o 
drcreto de accusação. Eu reduzo já a escripto o meu 
parecer. . 

Veio <6. este tempo á mes·a, e foi lida esta 

« EMENDA 

,, Quando o dem\nciado já não fôr ministro de 
-esta do, marcar-se-lhe-h a um prazo razoa vel, dentro 
do qual haja de responder.-Paula e Souza. »-Foi 
.apoiada, e admiltida. 

Achava-se neste ponto a discus.são, quando nerão 
-duas horas : e perguntando o Sr. presidente; se se 
devia adiar a materia, ou prorogar- se o tempo 
destinado para o seu debate, resolveu-se pela 
segunda, e portanto continuou-se a discussão. 

Veio á mesa a seguinte 

« EMENDA 

« Que em lugar de apresentar o decreto, se peça 
ao imperador providencia de um outro ministro, a 
quem se mande o decreto.-Teixeira de.Gouvêa. » 

Sendo lida pelo Sr. secretario Cos ta Aguiar, foi 
apoiada competentemente, e entrou na discussão . 
Tendo então a palavra, orou por este modo. 

O SR. AÚIEIDA E ALBUQUERQUE :-Eu não apoiei 
a emenda do Sr. Paula e Souza, porque entendo, 
que se não póde deixar de approvar a do Sr. Vas
concellos. A differença do ministro, que está 
exercendo as suas funcções como tal, áquelle, que 
já foi demittido, .é clara, e atP. palpavel, porque Bsle 
já não póde soffrer um dos principaes efieitos da 
accusaçaõ, qual é a suspensão do emprego de mi
nistro, além de muitas outras circumstancias, que 
espontaneamente occorrem á lembrança de qua !quer. 
Portanto nenhum direito póde ter a uma excepção, 
-que ou por bem da causa publica, ou por outro 
qualquer ·motivo, sobre o que nos . não devemos 
demorar, foi concedida aos ministros e conselheiros 
-de estado, e qJJe por isso é 'personalíssima. 

0 SR. VASCONCELLOS:-Sr. presidente, eu já 
expuz as razões, porque se julgou necessaria a au
diencia do ministro de estado antes do decreto de 
àccusaÇão, e estas razões.não são comprehensivas da
guelle qu~ _d eixou o .lugar, ._que já não é ministro. 
..Va acc.usaçao deste Já se nao póde temer pengo á 
causa publica. Se se adaptar a emen_da do Sr. Paula 
e Souza, dá-se um passo inutil, é nma declaracão 
superflua. Sr.· presiden t.e, os ministros de está do 
merecem toda a contemplação, não pelas suas pes
.soas., mas pelo bem _geral .do esta_d o. Haverá hy
·pothese, em que convlfá ma1s á naçao que se tolere 
·um ministro máo, ·do que demittil-o, ou ainda sus~ 
pendel-o. ·Eis o motivo capital porque a consti
tuiç!o estabelece a respeito dos delictos destesfunc
eionarios alguns artigos especiaes, e diff(trentes do 

·que dispoz a respeito dos mais funccionarios, e dos 
ticradãos em geral. . 

· Porém lima 'vez que um cidadão deixou de ser 
mi,nistro àe_estndo, que. motivos podem embaraçar 
os honrados membros desta câmara para o classi
ficar na ordem dos mais cidadãos? Tem cessado 
todas as -razões, em que &e fundava a excepção, 
a cabarão-se as relações entre elle, e o ministerio, a 

nacão já nada tem _de especiaL com a s~a pessoa, 
quâl ha de ser pois o motivo, porque se não ba ·de 
guardar com elle a disposição geral da nossalegis
lacão? Se . se vencer semelhante doutrina, então 
tenho sobeja razào para dizer, que se quiz conce
der aos ministros de estado um privilegio pessoal, 
contra o espirito, e letra da constituição. Na hy
pothese que temos figurado, senhores, prevalece o 
disposto ua nossa legislação criminal, e se houver
mos de fazer alguma alteração a es te respeito, 
guarde-se para o codigo, que se deve organisar de 
novo, e seja universal para todos os cidadãos bra
zilionses, não façamos excepções odiosas em favor 
dos ministros , que já por vezes se tem dito , que não 
en trão nà classe daquelles, a quem as leis chamão 
miseraveis. 

Quanto ao fôro, em que deYem responder cs mi
nistros, ainda depois de demittidos, digo, que 
quando a nossa constituição assim o determinou (e 
todas as constituições têm legislado o mesmo, ex
cepto a de Lisboa) houve attenção não tanto á qua
lidade das pessoas, mas á dos ·delictos. Reconhe
ceu-se que só os representantes da !)ação costu
mados a tratar dos negocias políticos, podião bem 
responsabilisar por taes crimes. Não se- concedeu 
um privilegio pessoal, como já o mostrei, mas um 
privilegiO real, e por consequencia o tribunal com
petente, para conhecer desta materia e, e sempre 
será o corpo legislativo . 

O SR. PAULA E SouzA : -Por eu 'julgar, assim 
como o illustre deputado, que este privilegio é de 
causa, e não de pes~oa, é que defendo que o ex-mi
nistro deve ser ou v ido antes da pronuncia pela ma
neira, que propuz na minha emenda. E' justamente 
asse o motivo por que'não posso admittir a di:fferença, 
ou excepção, que pretende a honradq ·membro, 
porque esta excepção está ligada ao genero da causa 
que se ventila, e não á qualida de da pessoa do mi
nistro. Sabemos muito bem que se a denuncia, e 
accusação versasse sobre outros delictos, que não 
pertencem á classe dos de reponsabilidade, então 
devia o processo correr perante o fôro commum . 
As justiças ordinarias ... ( Não foi mais ouvido) . 

Q SR. SouzA FRANÇA : - Eu não posso fazer dif
ferença entre ministro deposto, e ministro que está 
no exercício de seu emprego. Logo que um cidadão 
na gualidade de minist~o commetter um crime, 
pelõ qual se acha responsavel segundo esta lei, está 
sujeito ao juizo da nação : á nação por consequencia 
tem obrigação de responder: tem de responder pe
rante o juizo accusador, que é a camara dos depu
tados, e perante o juizo julgador, que é a camara 
dos senadores . Bem: o ministro demittio-se, nno é 
mais ministro, mas a camara dos deputados adquirio 
o direito de accusar o ministro, á camara dos de
putados pois pertence fazer a accusação . E póde 
prejudicar a este direito da camara dos_ deputados· 
a demissão do ministro, que a dá voluntariamente, 
porque, segundo o systema adaptado, póde dal-a 
livremente ? De nenhuma maneira. Nós vemos, 
que elle póde demittir-se, quando quizer, ,g:uando 
lhe parecer, e eis que fica ao ãrbitrio do ministro o 
ser sentenciado· neste jury, ou não o ser, porque, se 
não quer ser sentenciado neste juizo, demitte-se. 
Por consequencin de nenhum modo posso admittir 
esta differenqa, que se quer. 

Uma vez que o mini>tro commette algum crime 
de responsabilidade, ha de necessariamente ser ac
cusado pela camara dos dPputados, e ha de ser sen-



SESSÃO EM 15 DE JULHO DE 1826 187 
tenciado pela camara dos senadores, quEr seja mi
nistro, quer tenha já deixado de o ser porque na 
outra hypothese deixáva-se ao seu arbítrio o poder 
illudir o .juizo, e isto não deve ser. Portanto voto 
contra a emenda. Voto lambem contra a emenda do 
Sr. Teixeira de Gouvêa, porque mesmo na hypothese 
de ser eriminoso todo o ministerio, a camara não 
tem nada que entender-se eom a pessoa do impe
rador immediatamente, entende-se com o governo, 
eu digo o como. Eu estou persuadido que o caso de 
serem todos os ministros de estado crimintlsos é 
uma hypothese gratuita, mas ainda mesmo nesta 
hypothese, d1go que a camara dos deplltados não 
tem necessidade de fazer a accusacão a todos col
lectivamente, porque ha differentês repartições, e 
as suas attribuições são ·muito diversas, é o mi
nistro criminoso, vai-sedecretando a accusacão dos 
ministerio um atraz do outro, e se não ·execu
tasse o. decreto aquello, que era disto encarre
gado, mais responsavel ficaria. Portanto não 
admitto, por ser inconstitucional, que a camara se 
dirija á pessoa do imperador para este fim, ha meios 
de que se pó de- lançar mão. Isto é o que me parece. 

O Sa. VAsCONCELLOS : -A minha emenda não 
póde admittir a modificação que o Sr. Teixeira de 
Gouvêà lhe quer dar, porque a doutrina da emenda 
suppõe todo o ministerio criminoso. Supponhamos 
que todo o ministetio é traidor, que elle julga, que a 
camara dos deputados o não sabe mas a ca
mara dos deputados procedeu em segredo a este 
respeito, e pronuncia a todos os ministros de es
tado, quer a emenda que se peça ao imperador, que 
o demitta, para poder ter lugar a accusação, eis 
ahi, Sr. presidente, inutil o processo occulto, que 
já se· admittio nesta camàra, eis manifestado o de
licto, por consequencia dar-se-h a aos ministros de 
estado o meio de procurar evadirerfi-se á accusação. 
O Sr. Souza 'França disse que ésta hypothese é in
teiramente gratuita, e julgou-a impossi v e!, mas eu 
não o julgo assim, antes posso julgai-a muito pos
sível, porque todo o ministerio é composto de ho
mens, póde ser traidor, e ser ,pronunciado ao mesmo 
tempo. E por consequencia quando SB verificar esta 
especie. . . (Foi interrompido por alguns dos Srs. 
deputados, dizendo que a camara não se póde com
municar immediatamente com a pessoa do impe
rador, e. o illustre orador continuou ) . O nosso 're
giinenfo não o prohibe, antes diz qúe nos podemos 
communicar por meio de uma deputação, penso 
eu, não sei; se estou enganado, porque não sou 
muito versado no regimento, porém como o regi
mento está sobre a mesa, serei chamado á ordem, 
se não fallar em fórma .... mas vamos ao ponto da 
questão. · 

Dada esta hypothese, o meio mais obvio, e 
prompto é certamente o que lembrei, envia-se uma 
deputação ao throno pedindo providencias, e a
presentando o decreto, para que o imperado~ obre 
conforme entemj.er justo. Diz-se que este meio é 
indecoroso á pessoa do monarcha, e o que propõe 
o honrado membro é mais decente? Eu não sei em 
qu<} seja indecoroso este arbítrio, não sei em que 
se falte ao respeito devido ao throi10. A camara 
manda-lhe appresen tar o de<:reto, pedindo provi
dencias para· que elle possa ser executado, qual é o 
ataque que nisto se faz á pessoa do chefe ? Eu não 
o vejo. A camara não manda intimar o decreto, 
para que o imperador lhe dê. execução: isso não me 
lembrou, nem póde pas§ar pela cabeça de ninguem, 
envia-lhe sim o decreto, e pede que S. M. I. dê 

as providencias, que em sua sabedoria achar justas. 
Pelo contrario, se póde haver alguma causa de in
decoroso, é o que propõe o nobre deputado, pois 
quer que se indique ao imperador, que nomêe um 
ministro para executar o decreto da camara. Por 
tanto ou nenhuma das duas medidas propostas é 
indecente ao ;monarcha, ou a ser alguma, é certa
mente a que indicou ~honrado membro. 
. Trouxe-se por argumento, que praticando-se pela 
maneira por mim lembrada, não se poderia verificar 
a responsabliidade, se o decreto não fosse executado 
ficando assim illudida a deliberacão da camara. Mas 
Se presidente, quem poderá duvida_!', que o impe
rador, vendo um decreto de accusação contra todo 
o ministerio, o não demitta logo, por sua livre von
tarte, sem para ioso ser supplicado? Quererá o chefe 
do poder executivo servir-se com ministros cri
minosos, e pronunciados por um decreto de accu
sação, que não póde passar, sem as fórmas esta
belecidas nesta !oi, e que por consequencia in
duzem quasi certeza de delictos? Eis aqui uma 
hypothese, que se póde dizer intrinsecamente 
impossível. Não, não é admissivel, não é possível. 
O imperador conhecendo, que os seus ministros são 
criminosos, são traidores, ha de demitti-los neces
sariamente, o contrario·repugna á razão. um mi
nisterio criminoso para çom a nação, traidor ao 
Brazil, é igualmente criminoso, e traidor ao seu 
chefe. Por conclusão não prevalecem os argumentos 
contra o meu voto. 

O Sa. TEIXEIRA DE GouvÊA: -Eu nem quero, 
que se officie a algum dos ministros complicados 
em crime, como propoz o Sr. Souza Franca, nem 
tambem approvo in tatnm a emenda do Sr. Vas
concellos. Na hypothese em questão, eu seguiria 
outro expediente, quizera, que vá uma deputação 
ao Imperador, que em vez de Ih e entregar o decreto 
de accusação, o que, como já i!isse, e insisto, jJa
rece-me algum tanto indecoroso, peça a S. M. I., 
que dê as providencias, exponc'o-lhe as razões oc
correntes em um discurso ànalogo, e supplicando 
ao mesmo t<~mpo, que nomêe um ministro, a quem 
se possa dirigir o decreto passado nesta camara, 
v,isto, que todos os outros decahirão de opinião, e 
se achão pronunciados. Qual é a falta de decoro, 
que o illustre deputado descobre nesta segunda sup
plica ao throno? Quantas vezes tem acontecido nos 
governos constituciimaes pedir ao corpo legislativo 
que o chefe do executivo demitta os seus ministros. 
E não é isto pedir que se nomêem outros ministros, 
que os substituão? Se acaso, como disse, falha a 
minha emenda, entao falhão toda~ as outras. 
Affirmou um digno deputado que esta hypcithese era 
gratuita. Pó de ser que assim seja ( Deus o queira ! ) 
mas não é tão gratuita, como o pensa. Nós ainda 
não sabemos como trabalharáõ o&I)linistros, porque 
ainda se não fez· a lei regulamentar a este respeito 
e de que tant~ l?recisamos .. N~o sabémos, se ha
vemos de ter m1msterw ou m1mstros, se todos hão 
de trabalhar nos actos propriamente de ministerio, 
se ha dei haver conselho de ministros, ou se cada 
um ha de servir destacadamente na sua repartição. 
Se houver ministerio, e se um negocio fôr decidido 
por todos os ministros, não-serão todos rrsponsa
veis por elle? Não haverá lugar ã accu_sação contra 
todos? Ha de haver porforça, tGdos os que assi
gnarão o protocolo, são responsareis. A minha 
emenda altera muito pouco a do.utrina do Sr. Vas
concellos, comó se vê, só não approvo a entrega do 
decreto ao imperador, porque não julgo isto muito 
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:':~ ... p.d~:=r~~~;:~1~~~~t~~~~~fg2~?;~··· . 
··Fazer -O"'ímperador~xeclltorde ·:!'~:deerewt ·--~· :J.)e_ o ~f~eJt: :m.ll~~ ·~o : ·~enu~çta~o, _ --_. e ,o ~o~_t.l'o.:ao se.- .· 
· mais,_:;:;_senh'?~co1lfor!De .. ~ :.esp~r1to ;d,0}!10~:sys~~ ;na!f9~~;.;., ;-: ·•• -,,;'L.- .- \~' ~~~·ii%;_,;:,;;{j':;~~;:@;;i~:.;J:~~;-;:,•S 
tema - ,consti~llClona,l; .nunCil }J, COJ:'Pº ~e~sl;~trv.:o7 .o~ -)"'V!'iJgu!l~e~te.- app~:oradaa_~me*-~â;·"º~§r)\~er.., 
qualqu.er. -. _da~~ Çllm~, . p_e_v~_ e~e(J~rum~ ;~r~em! . gueJ.rf.l --apo~adana . mesma : sessa9;:~1!tnm:C()Jteebida: 

· um:decret~~ -_obte}~UJa' execuçaonao •. possa .. extgu· ·a •• - • · -- -~Estana~,fJia~.ôrte, ,em24~or~;~;~ ;tõra.;:: ~().,~~~ 
,responsa~tli.dade do executor.~eout~a sorte onde ma1sbreveposs1vel.» :· _-._-.•,--. c. ,•- ,, - --, _~~.: ~ ::: : _ 
está_ a dtgn~dade da t:t>P.~seotaçao nacional 'l ~es_t~ · Nesta -. émenda se . julgou . comprehendida a •. do · 
~so, conforme a OPl!lt~o do Sr. Vasconcellos, nós Sr.-Paulo e Souza, proposta .tambem)1a dita•sessão. 
n3:o a P~deremos eDgir, .qu_ando pre"Y.aleeendo a destetheor:.;;..;.crQue se marque o prazo,-dentro .do 
.mlDh8: pro{>osta, nós n~s bmita~;Do~ umcamente a qual se fará ã intimação )f . · . , , ·_ ;_.;,f.~ 
uma, suppliea. E se nao é admtsstvel a recusa ~o . . · _ •. . ". - - · _. . __ ·_ _ __ < ___ _ · . -
throno .·. ao decreto de accusação, como com razao Fot . approvada a emend~ que o .m~smo se1_1hor 
poudera o nobre deputado, menos ainda devemos otrereceu -na presen.te s~~sa~, assu~ ~nceb1da : .:-. 
esp_erar, -que o imperador deixe de ter coosidera~o -uQuando o denunciado Ja nao fôr numstro de es
á supJ)lica, que lhe faz ésta camara da parte da tado, ma~ea~se-lhe-ha um prazo. raz~~vel, dentr_o 
nação. Finalmente, nós sóment.e divergimos quanto do ~ual haJa de responder,»-sendo reJei_tada a pr:l
á .·remessa do decreto, com o que eu jámais me metra parte da ~menda do Sr. yasconcellos, pro-

. êonformarei. · pqsta ~esta sessao, eomprehendl~!l até ás palavras 
· oS~. SouzA FRANÇA :-A constituição no artigo ~«Arttgo antecedente.- _ . ~ - _ 

que · trata do poder moderador diz mui claramente Approvou-se a 2• ·parte. d!i mesma emendl;l• nestes 
que o Im\)erador póde demiltír os ministros quando termos :- «Qualquer _mrDistro de estado e_ o c?m
quizer; e do seu livre arbítrio. -E iremos nós pedir petenle. para a execuçao :do ~ec~e.to de acc~saçao.~-· · 
uma cousa que depende da sua vontade, c sob que A ulttma parte, porém, . foi _reJeitada~ ass1m como 
póde haver vagar para a deliberacão'l De D" numa' a emenda do Sr. Teixeira de Gouvêa. ..., . 
maneira. • Conchtida a votação, participou o Sr. secr~ario 

· ~or consequeucia, voto que nem se · --~ o de- Costa Aguiar haver recebido, e le11 este~ ~ , 
ereto nem se dirija suppliea, porque e ... a camara · :~ 
ficar eomprometUda, sendo indeferi o o seu reque- OFFJCJos. 
rimento. -" - u Illl_ll. e Exm. Sr.-Sua Magestade o lmpetádor 
m~~d:ão admitto, pois, nem uma, nem ou~ra me otdena que remeLta a V. Ex . . a consulta da junta 

O SR. TEIXEIRA D~- ouvt• ·.-A mt"nha e-m= -e~-n·d·-~a do collJmercio, agricultura, fabricas e navegação . 
A com os mais papeis inclusos, que acompanharito o 

não falia em deJJ9s - de ministros, Calla em no- ofllcio de V. E:s:. na data de 10 ao.cori·ente; noqual 
meação de um ·nunistro que seja o execlltor do de- v. Ex. participa ser necessaria a remessa das me
ereto de aceusação., morias e planos do .desembargador Joaquim .Theo-

0 Sn. VAscoNCBLLos:-Eu serei muito breve, tonio Segurado-, para servirem de esclarecimento 
para não tomar o tempo. sobre os meios de melhorar-se o estado decadente 

Di~se-se que é indecente ~u pouco decoroso (não da provincia de Goyaz. E em re.Spósta aoreferido 
sei bení de que expressão se servio o illust.re depu- oftlcio cumpre-me dizer a V. Ex.· que, -além dos 
tado, porém, pouco importa isso) o remetter-se o mencionados papeis, nada mais existe nesta secre
decreto de accusação ao imperador, e q11e não con- taria de estado, . relativo a este . objecto. ,O que 
vinha peJir-se-lhe a demissão dos ministros, por- V. Ex. fará presente na camara dos deputados. 
que talvez fosse indefe;l'ida a supplica desta ca- « Deus guarde a V. Ex. Paco, em 14 de Julho de 
mara. , · 1826.-José Feticiat~no Fernándes Pi1theiro.-Sr . 
. ·.Quanto á primeira, respondo que, a ser \)roce- José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. >> 

dente semelhante motivo, tambem se deve JUlgar « _lllm. e Exm. Sr.-Sua Magestaàe o Imperador 
-indecente e indecorosa a remessa que a constituição me ordena que remeita,aV. Ex., para ser .presenle 
manda fazer ao 1.hrono dos decretos da . assembléa, na camara dos deputados, o officio incluso diuice .. 
. para, receberem a sancção imperial. pr~sidente -_ da provincia de S. Paulo na- data do 
. Quanto á segundB:.t digo afoutamente q11e não 1 o do corrente, acompanhando uma representação 

. .pOS!i!O , admitlir sememante facto. Se todos os mi~ dos commerciantes da mesma · proviocia sobre os 
n_istr-os estão pronuncíãdos. _o imperador. sabe que prejuízos que lhes causão os privilegias · conferidos. 
élles não pódem exercer as funcÇõés dos seus car- aos agricultores de assucar. - · ... · -
g9s, {>Ois, acbão-se legitimamente suspensos e u Ueus guarde a v. Ex. ' Pa~o, ein U ,de1ulho de 
prohib1dos de çootinuar no" exercício de ministros e 1826.-José Felicianno Fernandes · Pitiheiro,::_Sr. 
ae quaesquer ·empregos p11blicos. .. ·José R.icatdo da Costa Aguiar de .An!lrada._» · 

,E como quer o honrado membro suppôr q11e o « .lllm. e Exm. Sr.-Respondendo ao -0 mcio que 
imperador . não ha ·,de demitti_r _o ministerio f~ Esl8 v. Ex., por ordem da camara dos deputados, me 
é,,qu_ e eu,cb~o u_ o;aa_ suppostça_ o. tod_a gr_atwta e dirigio com data de hontem, cumpre-me declarar a 
a~ de .etfelto.unposstyel. _. . · _ . ,. ·· ·· v. Ex. para. o fazer constar ·á mesma camara, que 

- · ·Aqut te~mou a d,!:Scussao e se JUlgou su~ciente pensei _ter satísfeit() ao·· art. 1'72 , da.éons~it!!!ção, 
e logo &tta a _votaçao, guardadas as formabda~es,, mandando o balanço geral da receita e d~peza do 
resultouo segumte, · · .· · ___ , , .. ·. .._; tbesóuro nacion~ do:ann<faotecedonte_, -e ~-~ õrça-

.P-art.J7· passou, salva~ as emendas e a re~acçao. mento .de todas as despezas públicas dó anuo futuro 
' ' .. '· F_oi ~á.pprovada --!- -· emenda do Sr. · V~eoncellos :e:daJmportancja.de ~od~~.as ~nJ.r}buiç9.es.e_, r~d~s 

~1ferer.1da ·. na . sessao precedente, . nestes· termos; • publicas~ Entendi que _dev~ndo âbm;;se:.ª :assemblea 
'~uOdecreto ~e"~cusa~~ a~i6Dado pelo PreSidente e .. m·.~ ~~(Maio. · ~o . cc:n'i'ente ·. anno~aJOrD!Ii' d_~;·cons
. e dous_secretarlOS, sera •:tedig1d0 _em'dOUS•IlUtOBrA• tl\WÇA01 O_aUDO anteÇeden~ era•O. de, l82fi, ;~e que 
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devia apresentar o balanço geral, e o anno futuro tisfeitaa expectacão geral, e providenciada a causa 
era ·· o ·que se seguia immediatamente ao de 1825, · publica? E' pura ·perda de tempo. . 
isto é, O· de 1826, ·para o qual deyia:apresentar o O Sa. BAP~lSTA PEREIRA:-'- E' um engano, . em 
orçamento ; assim o .fiz • . Como, · porém, seja outra que labora o 11lu:.tre deputado, que o faz opinar de 
a Interpretação da camara dos deputados, , passo .a semelhante maneira. O projecto de lei;·que fp,z a 
exigir ·das diversas .secretarias de estado os orça- commissão, trata de calçadas, pontes, estradas, en
mentos para o anno de 1827, . afim de apresenta l-os canamentos, etc. Portanto é muito differente deste, 
logo que os receba, como é. necessario á cam~ra dos que agora se apresenta .. E' necessario · illustrar o 
deputados para. as -suas .. deliberações; se bem que nobre preopinante~· •• 
um .tal orçamento, n~ -q11al as despezas ex~raordi- O SI\; VAsc_ ONCELLOS: _;;Eu tenho em meu poder 
nar1as são as de cons1deravelvulto, sendo fe1to para 
um tempo mais remllto, .pouca attenção merecerá, rim projecto, feito pela commissão de commercio, o 
não cabendo em minha capacidade, e talvez na de qual trata de companhia~ para fazer navega v eis os 
meus collegas. 0 prever, se a guerra, um dos prin- rios, e para outros fins desta natureza .•• 
.cipaes motivos da ma:xima despeza, . ainda se con- O Sa. BRAULIO:- Eu tambem crefo que por 
servará em todo .o decurso do anno de 1827. agora não se deve tomar conhecimento deste pro-
-~--Deus-g.ualrle a y_ Ex . Paco, __ l5 __ d~ Julho de jecto, não só pelo que acaba de dizer.o Sr. Vascon-
1826.-Visconde de Baependy:-sr. José Ricardo -ccllos,.mas--ainda por-uma_o\ltra...razão_da_m~iQr ii~-
d c t A · d A d d · portancia. . . . • . · 
a os a guiar e· n ra a. » . Esta companhia tem em vista cultivar uma grande 

Furão estes officios "dirigidos, o Lo ã com missão extenção de terreno, que se. acha nas margens dos 
de commercio, o 2. o· á mesma commissão unida ã rios, de que se faz .· menção. Se estas terras esth·es
de legislação, o 3.o á de fazenda. sem tão sómente incultas, e não estivessem occu-

l'assou-se ã 2.• parte da ordem· do dia,.que era padas por muitas povoações de indígenas, parece 
a ó\iscussão do . parecer da commissão de com- que poderia . ter lngar, o que pretendem estes em
m:J}ocio, apresentado na sessão de 26 de Junho prezari<>s: porém todo este territorio está povoado 
sobre o requerimento de Joaquim José. de Siqueira por muitas familias de indios, e em grande numero; 
para o estabelecimento de uma companhia agro- e sem se tratar primeiro do destino, e emprego, que 
nomica, na província do Maranhão, o qual se se deve dar a esta numerosa população, assento que 
achava adiado; e havendo o Sr. ·secretario Costa nada se deve resolver sobre as terras; que de direito 
Aguiar feito a leitura do mesmo parecer e do pro- e de facto fasem a sua propriedade. Esta, e outras 
jecto que igualmente fôra·.offerecido pela dita com- muitas noticias sobre as circumstancias particulares 
missão, _rompeu a discu~são com este discurso do negocio faltão á commissã.o. 

O·Sa. VASCONCELLOS :-Senhores, . esta materia é O autor' desta empreza propõe·se a civilisa1· os 
sem . duvida obiecto de delíbera~'ão, porém, acho indios~ mas não apresenta, nem nos indica os 

~ '; meios, de que · deve lançar mão para o conseguir. 
que , não devemos tomal-a já em con:sideração, sem Ora nós sabemos, como tem até agora sido enten-
primeiro se resolver sobre outra, que de alguma dida entre nós esta expressão_ civilism· indios. _ 
maneira a prejudica. Em geral toma-se no mesmo sentido, que domar, 

A commissão de commercio apresentou um pro- opprimir, e sujeitar os indígenas deste paiz. Em 
jecto de lei (creio que sobre uma indicação do Sr. algumas partes até se tem reduzido a captiveiro os 
Seixas) para se crearem companhias, e igualmente índios com 0 pretexto de os civilisar. 
para se estabelecerem certas providencias, afim de Finalmente civilisando-os tem-se-lhe dado a es
se facilitar · a .communicação por terra e pelos rios. cravidào, o extermínio, e a mesma morte. Não é 
Este. projecto tende a dar medidas geraespara todo o por outro motivo, que já o governo, e agora a ca.o. 
ililperio. Logo não ba lugar · por ora para se . tratar mara crearão commissões com o fim especial de 
de uma medida particular para a província do Ma- pro pôr os meios mais adequados, e analogos á con
ranhão.- dição desta grande parte da·nossa nação, para con
- Dê' o Sr. presider,te pai:a ordem do dia este prQ- seguir a sua perfeita· associação, tendo sempre em 
jecto proposto ·pela commissão; porque . estabelecida vista os direitos inalienaveis do homem, e as luzes 
uma regra geral, póde o governo prover por fllla ã do nosso seculo. 
instituição destas sociedades, conforme julgar ne- 'A commissão desta camara deve apresentar um 
cessaria, e então ficarã·neUas r.omprehendida 'essa, plauo de civilisação geral para ser approvado, e 
que se quer fazer no Mara~h~o-~Demais no projecto, conforme elle se deveráõ tomar as medidas parciaes 
que agora offerece a comm1ssao para esta campa"'- apropriadas ás circumstancias locaes e especiaes de 
nhia, ·estipulão'-se: m~itos artigos, que estão dentro cada província. . . · · 
das attribuições .do poder executivo; Portanto pro._ A' vista desta razão pede a prudenr.ia que se so
po~ho que fique adiado, e que primeiro ,se trate do bresteja neste negocio, até que se resolva sobre os 
proJecto geral. · .- ' , · · ·· · · pontos cardeaes, sobre que ha de fundar-se cada um 
- Nós. não devemosJegislar só _para, a provincia do destes estabelecimentos em particular: e estes pon
Marànhão: . se estes estabelecimentos são vanta- tos são como às condições, com que o · governo ha 
josos a todas as proyincias do imperi(), como 'todos de conceder taes sociedades, e formão um objecto 
reconhecem, e se existejá ., um proje~to de lei para de não pequimaconsideração. · 
regular esta matei-ia cié tãó_ evid~nte impo'rtancia·, - O · que .et:i • desde já prevejo, e . predigo . é, que a 
·passemos, logo que haja_ 'occasião, a disculil-o,p!lr:a éompanhla pretendida não se póde admittir e esta
que o governo fique de uma vez Cl3rto, e livre para belecer1 sem fazer uma guerra aberta a uma nume
applicar' nia!s este meio de prospeJ:ilr ·as·provinciá_s. ~osa ~ ·povoàçãO de indios pacificas, qtle tem tanto 
Que necessidade temos nós de empregar em: um direito á pr~te~ção ·das leis, e do governo como to
caso especial o tempo precioso que podemos lucrar~ · dos os brazilenos; em uma palavra· sem se apode
~st.ando:-o em uma medida geral, com que fica sa- rar da propriedade de innumeraveis homens, que 
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só differem de nós na ignorancia dos seus direitos, Eu estou bem persuadido de que logo que a com-
e das suas forcas. - pànhia, que se nos propõe, principiar a invadir o ter-

Quando nãÓ sejão valiosas estas razões de justiça reno destes barbaros, elles irão por sua parte cahir 
ponderarei outras de utilidade, e de política. Estas _sobre as povoações e fazendas das margens do .. To
feitorias, como já disse~ não se podem estabelecer cantins, e levaráõ a ferro e fogo t.udo quanto encon
sem uma manifesta invasão no territorio dos índios, trarem, fazendo sentir áquelles-desgraçados povos 
sem uma guerra mais -ou menos devastadora, e os effeitos funestos da nossa imprudencia e da cubiça 
sempre injusta e barb11-ra. . dos emprehendedores desta companhia. Aquelles 

Supponhamos que a companhia te~p. :força bas- barbaros, reduzidos á- exasperacão, nada perdoão, 
tante para expulsar os índios que até agora se têm tudo destroem, matão sem piedade os seus inimigos~ 
comportado no mais perfeito estado de paz com as Elles muitas vezes· infestão as margens do Tocan
povoações _ circumvizinhas : não é muito provavel, tins, do- Uruguay, · acommettendo em p~quenas 
para não dizer infallivel, que elles levados á exas- canôas as ·embarcações que encontrão em 'toda a 
peracão por tão injusto e barbuo tratamento, pra- extensão desde Goyaz até o Parã" Então tudo ficará 
tiquem o que outros por semelhantes motivos têm assolado,-perder-se-ha por uma vez a navegação da
feito, isto é, que vão desforçar-se desta aggressão, quelles ri·os. Conclúo do que tenho ponderado que 
atacando- os povos· e fazendas que lhes ficarem ao eu não só não m.e opponhc, m~santes pugnarei.pelo 
alcance; sacrificando e assolando tudo quanto en- estabelecimento de,stas associações para fins de tanto 
contrarem, em -vingança de tão injusto ataque ,da interesse nacional, mas quizera que antes se propo
nossa parte? Será a primeira vez que isto aco!l_teça? zessee setratassedeump1ano geral,decivilisaçã_o gos 
E quaes seráõ os resultados?- A camara deve saber índios, e digo, de nm plano pratico; e que não ficasse 
que estes índios que occupão as terras em questão em especulativa. Sr. presidente, sobre e.sta,materia 
são muito numerosos, são uns poucos de milho- eu posso fallar alguma cousa, porque tenho algum 
rilens robustos e destros no manejo de suas.armas. conhecimento· do interior deste paiz; tratei·-com 

Concluo apoiando o parecer do Sr. Vasconcellos, aquella gente; observei a facilidade com que podem 
por estar convencido de_ que, sem se 1iquidarem ser chamados ao nosso g~;emio, e a grande utilidade 
estes- dados,. nada se póde · d~~idir sobre a ma teria que se póde tirar do seu prestimo; e observei tam
com a sabedoria propria de tüli_á camara legislativa~ ,bem a maneira injusta·.e cruel com que deordinario 

O SR. CuNHA MATTOS:-:- Meus senl:Íores',: é da pd~ se comportão aquelles que são encarregados da-sua 
meira urgencia que promo-yamos com toda a effica- civilisação. . . - ' _ . · · · · .. · 
cia a agricultura, a navegação dos rios e a commu- O Sa. OnoRICO MENDES: ~sr. presidente; notarei 
nicação interna. O l\le~im, o Grajahú e o Pindaré antes de entrar em màteria que a mesma coniiD:issão 
são rios muito extensos, e· por c.ónsequencia muito de commercio conheceu e de certo modo confessou; 
ganharião -as provindas interiores,.deste paiz, se a que semelhante estabelecimento não :podia ter cabi
sua navegacão fosse livre. dos muitos embaracos mento algum dafórma de quefôra proposto;.porque 
que a tornãó difficil e perigosa~ Porém, senhores, é. a commissão reformou todo .o plano e offerece um 
necessario observar-se antes da tudo uma cousa:: · projecto, que todo consta de emendas ao dito plano. 
nas margens do rio Mearim, e sobre tudo nas dos. Eu, pois, antes quizera que a.commissão dissesse 
rios Pindaré e Grajahú, cujas cabeças vão_ quasi -Não tem lugar o que o supplicante pede -do que 
tocar no l\'learim, habita uma população de mais de apresentasse estas emendas : o que nos f~ã per~e.r 
60,000 homens indígenas que se,achão no estado de muito_ tempo e grande trabalho_ nesta drscussao, 
perfeita natureza: divididos e espalhados em pe- sem comtudo tirarmos utilidade alguma; Diz a com
quenas tribus, porém em paz e amizade comnosco. missão: o autor d<l plano concordou com as alte
(Jue acontecerá se acaso se estabelecer esta compa- rações, que lhe fez a commissã~ nest~ :projec~o. 
nhia, cujos fins são tão complicados, e cujo interesse Isto· não é argumento: este proJecto. e madmis~ 
rev•Jrte. quasi todo em proveito dos socios? Se são sivel, não só porque é formado sobre premissas 
perseguidos e exterminados do seu paiz, d~ amigos falsas, mas ate porque, ainda que os prindpios 
e al!iados tornão-se inimigos ferozes, e quem o vein fossem verdadeiros, elle é perigoso e mesmo preju
a pagar são as nossas povoações e fazendas que es- dicial, como mostrarei. Legislar no Rio de Jélneiro 
tiverem ao ·seu alcance, de sorte que para cultivar sobre negocios de províncias tão remotas, 'como ·é·o 
estas terras e formar uns estabelecimentos, perdem- Marànhão por outra, dispôr aqui· das terras e povos 
se outros jã formados e florescentes. E' certo, Sr. do Maranlião sem os indispensaveis conhecimentos 
presidente, que lllD!l vez qu~ esta ou qualquer outra de íodas as circumstancias locaes, physicas,_ mol-aés 
companhia. se proponha, com vistas já de interesse e políticas, é jogar á sorte a condição daquell'a im
proprió, já de mera philímtropia a tornar navegavél p9rtantissima parte da familia brazileii-a;. Assim 
algum rio, a cultivar baldios, a abrir.estradas; ou a penso eu quando se preteride.entregar á discriÇão 
formar qualquer grande e iniportânte esta,beleci~ de um ou m~ homens a sorte de uma província· 
mento, deve necessariamente ser,favorecida e ani~ -inteira debaixo ·aa apparencia· de uma sociedade 
~da pelo governo, púis dabj..resultão grandes van- agronomica. O que logo se offerece á nossa contem
tagens a toda a nacão ; porém,· Sr. presidente, muito plação é a facilidade~ com que se quer dispôt por 
maiores Vélntageni tirará a nação se ~stes selvagens semelhante titulo de· uma porção de terre:no de 600 
receberem a civilisação de que são susceptíveis, e Ieguas de extensão ã beira-mar. Pois·entrega-se-a 
entrarem na nossa soc~edade, porque são -60,000 ci- um homem para formar uma sociedade 600 leguas 
dadãos que se adquirem,' e o Brasil. não pó de perder de,terras_?. Parece que certamente a· com missão está 
gente. Portanto, muito bem lemlírãrão os illíistres em perfeita 1guorancia disto pelo desapego com que 
deputados que me_p_recederão, dizendo qne primeiro propõ_e ·a. entrega de um semelhante territorió; ·só 
se deve tratar qe ·medidas. gez:a:es par_a estes estabe~ pelo motivo qúe se allega falsainente de que estão 
lecimentos, e sopre. tudo de ~ ~om plano de civi- incultas. Estàs' terras tem cultura:· é verdade que 
Iisação de ind!os, p~ conf~rme elle se pôrem ein uma: g:J:ande ·parte dellas· _não a'tem, porémnão'se 
pratica os deseJOS da camara; e do governo. diga· qrie se achão totalmente incultas. Demais, estas 
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terras já forão doadas e não estão, como se .inculca, veio nas emendas que a com missão fez. trata mós 
em pleno domínio da nação ; e se não estão culti- por ora da approvação do parecer e do projecto para 
vadas é porque os índios não tem dado lugar para ser admittido á discussão. Se a ma teria é digna de 
isso. Logo, este parecer não só é fundado em dados deliberação, como já um honrado membro contes
falsos, mas tambem é injusto, pois dispõe arbitra- sou, tanto basta para ser tomada em consideração 
riamente da propriedade alheia. __ Os sesmeiros que e aceita. Depois se tratará de cada um dos artigos 
não têm cultivado as datas que lhe forão doa_das não do projecto, onde se achão as condições desta socie
as. hão. de perder só_pelo simples motivo de as J!ãO dade. Entretanto, sempre direi, pois algum valor 
terem cultivado, quando é geralmente reconhecido tem para o caso que o proponente está satisfeito com 
que, se o não tem feito, é pela impossibilidade em as modificacões que- a commissão fez ás clausulas 
que os põe os índios, que só o braço do governo apresentadas com o seu requerimento. 
poderá .conter; pois ainda que se conservem em O SR. TEIXEIRA DE GouvÊa :-Sr. presidente, eu 
paz comnosco, . todavia olbão para as suas terras tambem me declaro contra o parecer. Os represen
com grande ciume e as guardão com afinco. Quanto tantes da nação, os legisladores, devem· ser os pri
a mim o melhor meio de os fazer cultivar essas ses- meiros na guarda dos direitos dos homens, quer 
marias é o, premio, como isentândo'-os de dízimos e elles estejão na sociedade quer fóra della: denm dar 
otitros impostos; devendo mais que tudo ser pro- o exemplo da maior moderacão e do respeito aos 
tegidos aquelles cultivadores, que apezar de todos direitos do homem. Esta é a "linha de conducta de 

--OS....ílbstaculos e difficuldades,têm formado já alli es- que nunca rios deveremos separar sejãJ! quaes forem 
tabelecimentos, e alguns de grande valor. _ as razões que se nosapresentem em contrario. Ora, 

As razões que offereceu o Sr. Cunha Mattos sao eu não sei que este estabelecimento tenha outro fim 
de grande peso e se a camara lhes der a altenção mais do que apoderar-se de um extensíssimo terreno, 
que ellas merecem, certamente não approvarã o todo de propriedade alheia, além do gozo de privi
projec.to da commissão. Primeiramente deveráõ ser legios amplíssimos, repugnantes inteiramente ã es
ganhadas para o nosso: gremio essas tribus de h o- sencia e natureza do nosso systéma ·fundamental. 
mens, que posto sejão selvagens, todavia são susce- Quando nós não considerassemos esta proposta se
ptivL•is de civilisação e uteis para muitos fins; e o não pelo lado do· interesse, nem um momento só 
meio de civilisar não é entregai-os despoticamente hesitaríamos em a rejeitar, quanto mais encarando-a 
á discricão, ·ou antes á avareza e cobiça de uma pelo lado da justiça.· Que é que se exige nesta pro
sociedade de homens que se propõe, como geral- posta 'l Um immenso terrilorio cortado de tres cau
mente succede, a tirar as maiores vantagens com o dalosõs rios, além da infinidade de regatos e corregos 
menor incommodo em suas emprezas. E se com com todas as melhores proporções para torlo o ge
mão viólenta os esbülharem do seu domicilio elles nero de industria, e occupado actualmente· por 

· irão tambem pelos mesmos meios procurar outro ; 60,000 índios· selvagens e um complexo de isenções 
e então ai daqueUes que por sua desgraça estiverem e privilegias a ninguem concedidos. Que é que se 
situados nas immediacões! promette. em retribuição ? Esperanças futuras, de-

O. que tenho .exposlo re~ere-se apenas á mat~ria pendentes inteiramente do arbítrio do proponente e 
em g~ral doproJecto. Eu nao desço ao~ s~us .artigos de innumeraveis accidentes. Ora, dá-se nesta esti
riem fallo por agora sobre o genero de prmlegws que pulacão alguma especie de igualdade,. que tanto se 
se querem' conceder . par meio . delles, contrarias requêr como essencial em um contrato oneroso, tal 
todos aos principias da nossa constituição, e mais qual este é'? Isto certamente é inadmissível in li- · 
ainda aos interesses dos povos da província do Ma- mine. Porém, não, é · da utilidade de que. eu quero 
ranhão. Se eu apresentasse um quadro das vistas a agora fallar: quero tão sómente argumentar pelos 
que tendém se"':"el~antes privilegias, certame?!e a princípios eternos da justiça universal. 
camara não hesitaria um só momento em reJeitar Eu não sei, Sr. presidente, que direito temos nós 
semelhante proposta; poré.m por ora não. me e per- para dispor por tal maneira da propriedade alheia. 
mittido entrar nessa materia. Eu mostrana que por Acaba-se de se atfirmar, q. ue estes ser_ tões de
elles não se concede o estabelecimento de uma com
panhia, mas q~le realmente se faz doação de uma vem-se doar ao autor desta proposta, porque elles 
província inteira : pretcxta-se uma sociedade para estão desoccupados, e a ningueiD pertence~ : pois 
dominar-se e avassalar-se. toda. a província do Ma- os índios não são. homens, não têm direitos 'l Es
railbão. Termino 0 meu discurso pedindo a esta tarenios nós nos tempos de Cortez'l Então 60,000 
augusta camara . que antes de tomar resolução al- índios não são homens, são feras ! •• • .. 
guma a respeito deste importantíssimo objecto, dê , Porém. estes selvagens não aprovei tão . as terras, 
todo o cuidado ãs precisas e mais exactas informa- não as cultivão •.. Fação-os.cultivar, trate-se de. os 
cões sobre todas as circumstancias deste negocio, e chamar á civilisacão: e se havemos de faz,ervir gente 
sobre as suas relações proximas e remotas para-que de fóra a tanto êusto, e trabalho, aproveitem-se os 
da sua final deliberacão não provenhão males irre~ que estão em casa. Vamos adiante. Dão-se as ter
mediaveis ãquella prÔ'vincià, em lugar dos bens que ras a esta sociedade, ou ao chefe da sociedade: como 
se e5perão e que são meramenteapparentes. A mi- se realisará o seu plano, sem fazer guez:ra a estes 
nha província, senhores, que â' tanto tempojaz op- se!vagens occupadores dellas'l E. nós teremos di: 
'Primida debaixo do mais duro despotismo, e que re1to de lhes fazer guerra, sópara occupar o que e 
tem sido victima de nma serie de oppressores, e tem seu 'l 
experimentado toda a sorte de calamidades, merece ;, Ora já aqui . se ponderou·. o perigo : evidente, a 
a particular consideração d~ta a~~usta camara. ·Eu que se reduzirião os povos,' que confinão com aquel
estou certo que; se se exammar bem~este assumpto, les sertões: e será para· desprezar-se esta reflexão 'l 
a minha opinião ha de ser aceita sem .a menor Imagina-se por ventura, que invadido o territorio 
duvida. . d!lquelles índios, deixarãõ elles,de invadir por sua 

O SR. BAPTISTA PEREIRA:__;..Nada importa "agora parte as terras já occupadas pelos nossos'Hsto é 
saber-se se o autor da proposta conveio ou não con-- incrível. 
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Senhores; é muito justo, e da maior utilidade·, e 

urgencia, que se promova com efficacia a catechi
s<tt;ão, e civilisação dos indígenas deste paiz; porém 
este não é o meio~ 

A companhia, que vai civilisar mdios, apoderan
do·se logo do que é delles, se poder, ha de tambem 
apoderar-se de suas pessoas, para empregar no seu 
serviço, e para seu interesse. Não vai civílisar ín
dios; -vai apoderar-se das suas melhores possessões, 
expellir part~ dos possuidores, matar outra parte, e 
reduzir o resto á escravidão. Outros, e muito dif
ferentes são os verdadeiros meios de chamar estes 

sejão como as bases para os contractc.s; que se hou
verem de fazer para se estabelecerem essas colonias. 
Portanto é digna de approvação a lembrança de se 
tratar ·quanto antes desta lei, e de se reservar para 
depois a proposta, que se apresenta• 

povos á nossa confraternidade. -
Portanto eu me opponho a esta concessão, e sou 

do mesmo _ voto dos senhores, que opinarão pelo 
adiamento. Trate-se primeiro de estabelecer um 
plano completo de civilisacão de índios, fação-se os 

-ensaios _ _necessarios,_c.lli!mem·se esses homens _ ao 
nosso gremio pelos meios da moderação ene--dó~ 
çura, procure-se uma medida de indemnisaçã.o para 
compensar os terrenos, que houverem de ser neces
sarios para estes e outros estabelecimentos, forme-se 
o plano indispensavel para elles, e _ então se con
ceda a formação não só desta,, mas de quantas asso
ciações se quizerem fazP-r, .com reciprocas vanta-
gens. ·· 

Este é o meu parecer; e concluindo direi que eu 
desde já me opponho, e sempre me opporei a todas 
as tentativas, que se propozerem para obrigar os 
indios a receberem por força aquillo, que .elles não 
quizerem por vontade. , : . 

Tendo-se então feito algumas observações sobre 
a ordem, que ,se julgãra alterada nadiscussiio Mste 
parecer, continuou o debate, orando nestes . ter
mos. 

O Sn. LINO CouTINHO : -Eu · nada direi sobre o 
parecer da commissào, Sr. presidente; mas levan
to-me tão sómente para mostrar que este assumpto 
é d1gno de deliberação, e que se deve fazer 
uma lei para colonisação no Brazil. 

Ninguem pólfe duvidar que o nosso paiz . precisa 
de colonos pâcJ.ficos, que temos necessidade de 
abrir communicação com os outros paizes, que 
devemos franquear as nossas terras a homens, per
mitta-se-me a expressão, de boa raça, . c_hamar á 
nossa sociedade esses homens, que habitão os· bos
ques, finalmente promover por todas as maneiras a 
população. . · .. · · 

E com_o se ha . de ·fazer isto? Será esperando a 
progressao da nossa raça? E a propagação da gera..: 
cão presente'? E que tempo levará o Brazil para se 
Clizer povoado; se só tratarmos desta fonte, e prete
rirmos o grant1e recurso unico certamente capaz dé 
propinar o augmento, e a multiplicação da especie 
humana no nosso extenso territorio? Se a A.trierica 
logleza e outros paizes· muito mais povoados têm 
àdmittido e animado a colonisacão, como a ·não 
a~mittiremos nós, que temos tanios sertões despQ-
voados I -

. Seja porém qual fôr a final resolução da camara 
a este respeito, nunca darei· o meu voto, para que 
se . estabeleçã.o -colonias á custa dos índios naturaes 
do nosso paíz ; nuhca subscreverei ã concessão das 
terras, que elles occupão, a esses novos hospedes, a 
esses especuladores ; tal proceder é repugnante ·a 
todos os princípios da moral universal; ningúem 
é mais amigo · da guarda· d<!s díreitos do homem, do 
que eu. 

Pode~;áõ ~iz.er que . segundo este principio nós 
occupall?os lDJUStamente o Brazil, porque tod? lhes 
pertencia, e os nossos antepassados nada tmhào 
nelle.:--Eu-poderia-mostrar que .o_caso é muito diffe
rente, porém basta só dizer que os tempos--são ii i.; 
versos :o que então se julgou licito; hoje o não ó: 
o que então foi conveniente~ póde ser hoje p•: i'L-
goso. ·· ·· · 

Eu pudera apresentar argume~tos parajustiliear 
a occupação da America pelos europeos na ep.;ca 
da sua d~scoberta porém temo apartar-me do poúto 
da questao, ~ envolver7me em materias totalmPnte 
alheias. Basta o .que disse: os tempos são outros, e 
as circumstancias . muito differentes. Sigamos o 
exemplo de Thomaz Paine, que pagou a dinheh'o o 
terreno, que _occupou, porque obrou segundo os 
princípios da justiça. . . , - · 

Eu não concebo esta maneira de catechiiar. e ci
vilisar os indios, apossando-se. do que é seu, e 1 

expe1lindo-os da sua propriedade. Não comprehendo 
como se civilisão indios, fazendo-lhes crueuta 
guerra, ou reduzindo-os á escravidão. A catechisa
ção dos índios ha de ser .feita por meio de brandura 
e uunca com as armas na mão. Estes forão os meios, 
qne empregárão os jesuitas para . formarem gran
diosas povoações de índios civilisados, e aptos para 
todos os empregos da cidade. . . . . . . . . 

.Elles lhes. ensinarão . todas as artes mecanicas, 
elles os . instruirão na nossa . religião, elles os dou
trinarão, ,e os tornarão aptos. para. serem tão Qons 
cidadãos, como nós outros •. Nós jâ temos este exem7 
plo, para nos_servir de norté.A maneira, porque 
até. agora se J,em procedido . por meio de missiona;. 
rios, não é a melhor : é necessario outro . niethodo. 
Conclu~ do que te_nho exposto que a ~a teria do pafe:. 
cer é. d1gna, de entrar . em deliberação, mas . re(or-:
mada de sorte,_ que seja applicada il,Lodas_ as compa
nhias, que se houverem de ,estabelecer. . . . ,. 

Quero dizer, que ,se faça o projecto de lei geral 
C?lltend() as bases p~ra a formação _de quaesquer só:
ctedades _no . imperio, .ou ellas sejão . de agricultura, 
commercio e mineração, ou tenhão po1· fim a ci vi,. 
lisaçào dos indios; pois d~ maneira rienbuniá se ha 
de sujeitar a. sorte_ _deste~ . homens · a_· descripção; á 
a-vareza, e a deshumamdade . dos espe~uladores~ 
9.ue:- qu~zerem - tjrar ·, provei~o d() seu . esta_do de 
1gnorancu~. - . , 

Ora todas as colonias, que ·até agora se tem esta
belecido . entre nós, tem sido tão ·dispendiosas· ao 
estado, que necessariamente se deve ·lancar mão 
de outros meios; pois por semelhante ~atieira, at
tentas· as urgencias do . thesouro, nenhuma conta 
póde fazer_ ao B~azil ~e~elhante colonisação. . . _ :. 
·. Que · me1o m8.ls facU do . que este . das assoc1açoes 
feitas entre os nossos concidadãos, e .· mediante . cer~ 
tas clausulas? Porém para isso dependemos de re
gras certas .. e estaveis, pelas quaes o poder exécu7 

__J;jyQ__g!}!!!__j!!~P~Ildentemente da ass!~~!~~ ~-~e 

· O Sa. Souu FRAN~A.:-Sr. presidente,- ~~-se 
fallado, e escripto mutlo a :favor e contra o estabe
lecimento de companhias. Eu· sigo a opinião daquel~ 
les que as defendem;, servatis sertlandis; e acho _que 
ellast:sendo bem ' organisadas muito. contribuem ao 
augmento dá for~ physica do' estado: falia rei: por· 
tanto sempr~ em abono dellas, e sem sahir da. nossa 
sociedade teabo provas em iiíeu favor. ' . 
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O comiD:er~io do ~razil, e augmento de muit~ de 1 Por isso assim como eu não quizera que o go

suas provme1as mmto devem a essas companhias : verno ficasse · autorisado para estabelecer as com
o Maranhão,. de que agora se falia! n~da . seria,_ e : panhias, que quizesse, e <!_a l!laneira, que · lhe pare
tarde avultar1a na ordem das provmctas, se nao cesse, da mesma fórma nao JUlgo conveniente que 
tivesse tido uma companhia, que alli fundio os o cor~o legislativo seja consultado sobre tod~s e 
seus capitaes, e que ao mesmo tempo que recolhia quaesquer sociedades, que se proponhão fazer. ' 
os lucros das suas especulações, muito contribuio Haja uma lei expressa, fixa, e geral, contendo as 
para o rapido augmento da sua riqueza, moral, po- bases para todas as companhias, e por ella obre 
voação, etc. o governo com toda a franqueza, e independencia. 

Quando se tiver formado novo systema de com- Se houver infracção, ~emos a lei . da responsabili
panhias, e por elle se pozerem em andam_ento estas dade para o chamar a ordem. Eu penso por este 
poderosas corporações, grandes vantagens viráõ modo. · . . , 
por certo ao nosso paiz, muitos obstaculos desap- Resp~n~ere1 agora a algul!las ~roposições, que se 
parecerão, que até agora passarão por invencíveis. t~m enuU~do sobr~ a mate~·1a. D1sse-s~, qu~ o~ ih
Uma sociedade de grossos capitalistas estimulados d1os abor1genes sao os un1cos, que tem dtre1to a 
pelo interesse proprio, vence todas as difficuldades, e.sta,:; terras, que ~ós nenhum temos. Isto ~ão é tão 
e o unico agente capaz das grandes emprezas. bqmd~, com~ ~e mculca. S~ elles o~cup~o terras, 

O exemplo das ou trás nações nos convence desta qu~ nao cultivao, ~ que por Isso lhe nao sao nec~s
verdade. O perigo . está nas: bases da sua instituicão, sanas, se a e?Ltensao destas terras é. desproporcw-
e é o legislador só tem -dê ã.ttender-aos -principios· _J!-ª]_!llent~ _Il1a10s1 ~~ -qt~e -~e fazem pr~cisa~ par~ a sua __ 
elementares da sua organisacão, para que não an- C?mmoaa sub stenma, sendo-p-or- elle~ c~lttvadas, 
dem em eontradicção ao systêma politico e econo- dJgo eu com bons autor~s, . que temos direl~? de re-
mie. 0 do paiz. ' v~rtel-as a nosso proveito, uma vez que seJaO pre-

- . ClSas para os nossos commodos. 
Se as naçoes da Europa, que tê~1 fe1t~ tant~s Eu tambem sou filho do Brazil, e tenho tanto di-

pr?gressos_ em tod~s os . ramos d~ . IDd_ustna, CUJO rei to como · elles ao territorio do Brazil: se precisar 
P!ilZ é cultivado de Idade Immemorial, nao as podem cultivar uma parte dessas · extensas mattas, onde 
d1spensar para as grandes ell!prezas _de canaes, de elle~ vivem errantes, creio. que tenho para isso 
abert'!_ra de estradas~ n~vegaçoes de no~, ~te. col!lo direil.o pela natureza, e pelos princípios recebidos 
poderemos nós prescmdudeste poderos1ss1mo me1o, entre as nacões cultas. 
ileste. recurso . unic_o, e capaz, pa_ra_venc~r as difficul- Com isto" todavia não quero dizer, que se ponhãv 
dades do nosso patz, _que prmctplOu · a1~da ho!ltem essas terras, e esses homens, á discricão de uma 
a . gozar dos beneficios da ~rte,. e da m~u~stna do companhia a vida de interesses, e que nenhuma 
homem Y:Se estas companhias Já produz1rao entre duvida terá em sacrificar milhares daquelles mise
nó.s ~~e1tos . e~pantosos, sendo formadas sobre os raveis indígenas ás suas vistas de enriquecer, e. en
prm~1p1os defeituosos do systema passado, quanto grandecer-se. Isso nunca. Nem este é o meio de 
se nao deve e~rar da~ que forem fundadas ~sobre convidai-os á nossa sociedade: pelo contrario por 
um .plano geral, e umforme, e analogo ao ~1beral semelhante maneira ainda mais os afugentaremos, 
systema, · que temos abraçado, e aos lummosos e os embraveceremos contra nós. 
principias da verdadeira economia política? Tambem não approv0 o meio até agora seguido 

Tenho exposto em summa, quaes são as minhas na catecheEe, que para nada . tem servido: a razão 
idéas . a respeito desta ma teria . em globo; passarei humana, não póde ser forçada a abraçar um syste
agora a faltar do parecer em questão, e exporei em ma religioso, ou politico; que não entende ; precisa 
breve a ~inha opiniã~, que toda se fundamenta nas ser primeiro preparada pelo sentim_ento,. e pelo 
mesmas 1déas expendtdas . ... • · . _ exemplo; fazendo-se que . estes selvagens smtão as 

Eu entendo, meus senhores, que esta medida, vantagens, e a doçura da vida social, e mostrando
que. apresenta .a commissão, deve ser desenvolvida se~lhes . por factos, quanto ella é superior ao seu 
em fórma universal, e applicavel a todo o imperio, estado lirutal. A nat11reza humana é formada de 
como tenho indicàdo: assim convenho, de outra sorte, que se . póde dizer sujeita á educação. Desta 
sorte, opponbo-me. provêm os babitos, e os costumes, que .realmente 

·· o: meu. parecer é, que se devem estabelecer bases dão uma nova nl!-tureza ao _homem. . 
fi.rmes; :e geraes, segundo as quaes o -governo fique Or!t a.verdade_Ira educaç-1.0 é_aquella, que marcha~ 
de uma vez certo, e independente para outorgar as e se ms1n~a mais pelas sensaçoes, do que pelas fa;.. · 
licenças, que se eiigirem para taes associações. Este culdad.es mtell~ctuae~. Prazer ~ dôr, elS os agentes 
é um dos dados indispensaveis para o bom ·resultado das nossas acçoes, ets os. · mot1vos, q~e nos fazem 
destas emprezasrao·meu;vêr.Umalei deve regular abraç~ .. ullla • cousa; e ev1tar outra : :eis po~ conse
e . indiear estas bases, e :~ governo por ella se seguirã quenCia ·os fortes motores para tornar social o h o-
para· conceder· as licenças, que. {orem pedidas. mem _da natureza.~ . . . . . 

. Nem o corpo legislativo póde, nem deve ~onbecer . Negar . estes pr1nc~p1~s e negar uma ve~dade, de 
de.cada'uma destas ·concessões em ·.particular; nem que todos . estamos. 1.ntlll?-amente convenc1d~s. Re
as companhias prosperaráõ, se não forem estabele- volta cert_amente os sentlme!ltos de humamdad~ o 
cidas . debaixo das. vistas immediatas, e ·protectoras ataque feito.!' esses homens mnocentes, que muitas 
do. governo. Este . é .um :4os.principaes pontos. De- vezes ne~oc1ao comnosco, e nos \em prestado gra~
vemo!! estar na intelligencia·de que,para ,este, bem des sei"Vlços em todo o tempo; Nós podemos culh
como para muitos outros . objectos do interesse ·pu- v~r as suas terras, sem lhes fazermos guerra, nem 
blico,_ o poder. executivo, deve marchar sobre bases VIolentando..,os. . . . 
çertas,~ é verdade;. mas:com .a· mai9r. liberdade pos- Empregando os meios de docura; elles .não só dei
sivel :tdo contrario paralisa-se • a {orça,: ctue lhe · é xaráõ cultivai-as~ :mas ·. até virâ.õ ajú.dar-Ii~s de livre 

. p:topria, e ~enh~m ~. etf~ito . podem · produzlf. as . me- v?ntade ·. a . tU:armos d? seu seio fructos/ que . elles 
c lbores -proVIdenetasJegLslativas • . · .. _ _ hao de aprec1ar, sentindo as .vantagens; que resul-

49 
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tão de uma vida culta e . ..social ; e por esta arte não 
só serão roteados esses sertões, mas tambem po
' 'oados com gente util, ganhada, e não perdida para 
a nossa sociedade. Portanto nunca deveremos es
candalisar esses selvagens. 

Se nós temos uma fórma de governo, clles têm 
outra; se pelos princípios da nossa instituição po
litica não nos julgamos com direito de incommodar 
os nossos visinhos, não deveremos perturbar a paz 
daq11elles. 

E' pois digna de deliberação a materia do parecer 
e projecto, para que reduzido a um plano geral 
sin•a de regra ao governo, não só para esta com
panhia do Maranhão, porém Lambem para todas as 
outras que se queirão estabelecer sobre quaesquer 
objeetos. A assembléa não deve nem póde descer á 
analyse de cada uma dessas sociedades ; deve esta
belecer as bases e deixar o governo obrar por ellas: 
assim fica salva de culpa. Este é o meu voto. 

O Sn.. CAvALCANTI DE ALBUQUERQUE:- Eu vou 
fallar em sentido algum tanto contrario ao que ha 
pouco emittio o Sr. Teixeira de Gouvêa sustentado 
por alguns outros senhores, que opinarão o adia
mento deste projecto para tempo indeterminado, 
que é uma maneira de o rejeitar totalmente. Eu 
acho muito necessario que cuidemos já dos nossos 
irmãos indígenas deste terl'itorio: se havemos pro
curar colonos de fóra, nós já os temos de casa; é 
preciso chamal-os á nossa sociedade quanto antes. 
Uma ou mais companhias formadas para semelhante 
fim é o meio mais adaptado e proprio. Por meio 
destas sociedades nós não vamos invadir o seu terri
torio, como se pretende persuadir, antes pelo con
trario iremos augmenl.ar os seus interesses e dar 
valor á sua propriedade, beneficiando-a e ensinan
do-os a tirar della vantagens, que elles até então 
desconhecião. O terreno que elles habitão não é real 
e effectivamente occupado e possnido por elles, pois 
não tem assento certo e estavel, e as terras são em 
tal extensão que elles, ainda que as aproveitassem, 
não as poderião occupar todas nem d'aqui a cem 
annos. O direito de domínio por meio da occupação 
tem seus limites e condições. Não é tão injusta
mente que os nossos progenitores se apoderarão deste 
territorio; muitas e boas razões justificão essa occu
pação. O direito que esses indígenas tem ao ter
reno, que habitão, não é tão solido como o daquelles 
que não só occupão, mas cultivão e melhorão a 
sorte de terras ·que lhes coube, e certamente elles 
não tem a mesma propriedade, que eu tenho em 
uma porção de terras com um engenho em Per
nambuco. E será aquella terra e engenho dos ín
dios do Brazil, porque os seus progenitores habi
tarão aquelle terreno, sem. praticar acto algum de 
real e effectiva occupação '1 Não certamente. 

Todavia nunca aconselharei a violencia e a in
justiça: trate-se de estabelecer ~sta ou.outra com
panhia, que os civilise por aquelles mesmos meios 
de que se servirão os hollandezes em Batavia e ou
tros paizes. Os hollandezes civilisando os habitan
tes da Batavia conseguirão enriquecer-se e melho:-ar 
prodigiosamente a sorte daquellespovos. Foi e ainda 
é hoje por meio de presentes e dadivas que elles 
lhes infundirão o gosto pelos objectos de arte, e os 
obrigarão por este modo indirecto a procurar pelo 
seu trabalho artigos d'antes tQtalmente desconhe
cidos e desnecessarios; e assim se forão pouco e 
pouco sujeitando ao trabalho, afim de . conseguir 
aquillo, sem o que já não podem passar. O homem 
da natureza reduz a bem poucas e insignificantes 

cousas a sua necessidade, quando o homem social 
precisa de innumeraveis at-tigos de que não póde 
prescindir; e por estE' lado é que caminharão e oh ti
verão os melhores resultados os hollandezes. Se tam
bem partirmos por este ou por outros princípios 
igualmente efficazes conseguiremos em pouco tempo 
muitos colonos no nosso paiz; e devo accrescentar 
que nenhuns são mais proprios e adaptados ao nosso 
solo do que elles; nem podem custar menos des
peza e trabalho. 

Concluirei opinando que se não rejeite a materia 
deste parecer, e que já se trate de formar essa com
panhia para a civilisacão dos índios por um plano 
organisado sobre bases de justiça e de sabedoria. 

O Sn. CLEAIE:STE PEn.EIR.A:- Sr. presidente, eu 
assento que se não leu o parecer da commissão, 
porque no que tenho ouvido tem-se confundido tudo 
quanto a commissão propõe, e até se lhe attribuem 
proposições que nunca passarã.o pela mente de seus 
membros. O autor deste plano propõe-se a estabe
lecer uma companhia ou sociedade, cujos fins são 
diversos, e para isso. apresentou uma cópia de arti
gos complicados, nos quaes faz vê r quaes são as con
dições que promette guardar, quaes as que espera 
se lhe concedão. Pedi.,. que lhe fossem livres e pri
vativos alguns artigos a respeito dos colonos que se 
propoem estabelecer nestas feitorias que vai crear. 
A commissão rejeitando alguns approvou ·outros, e 
disto se fórma um dos chefes de accusaeii.o contra os 
membros da commissão, querendo-se que estes pri
vilegias sejão inconstitucionaes. Et.t não reconlieco 
semelhante inconstitucionalidade: o~ homens escrip
turados para esta colonia têm liberdade de aceitar 
ou recusar essas clausulas, que impropriamente se 
chamão privilegios, antes de ultimado o contracto; 
mas logo que a isso se obrigão, devem guardar as 
condições do contracto, pois tem feito cesEão desses 
direitos. Como se póde chamar a isto privilegio 
odioso'? Onde está aqui o privilegio? 

Pede o proponente isenção de direitos para a. 
importação dos generos necessarios ás feitorias. A 
com missão concede-a tão sómente para as machinas 
e certos instrumentos; e nisto não faz·mais do que 
applicar a lei existente sobre semelhantes isim
ções: logo que privilegias extraordinarios concedeu 
a commissão? Ella examinou cuidadosamente tudo 
que podia respeitar á civilisação dos índios, e ã 
vista do art. 14 do projectó que apresentou, nin
guem poderá dizer com verdadeiro criterio que não 
tratou de prover, quanto por agora póde á condicão 
desses indígenas. Segundo o -que se acha enunciâdo 
neste artigo, eu não sei que males se possão receiar 
aos índios. (Leu o · art. 14.) E' verdade que este 
objecto é proprio de uma lei geral como se tem dito 
e é por todos · reconhecido; porém esse não foi o 
fim a que a commissão se propoz, nem ella foi en
carregada dessa tarefa, quando se lhe commetteu o 
exame desta consulta e dos mais papeis, que fazem· 
o .objecto deste parecer. A commissão julgou do 
seu dever limitar-se á materia proposta e reservar 
á deliberação da camara o mais que se julgasse 
accrescentar: assentou que .o estabelecimento de 
uma companhia no Maranhão para os fins que se 
pretende, e segundo as bases que se offerecem neste 
projecto, era vantajoso ao estado em geral e áquella 
provincia em especial, & que não offendia aos di
reitos dos povos selvagens que habitão as margens 
daquelles grandes rios. Póde ser que outros não 
pensem assim, porém eu pelos dados, que te~o .. 
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ainda sustento que esta sociedade não póde deixar 

. de _produzir bons atreitos. ' 
Tenho mostrado que os contractos qne a compa.,. 

nhia fizer com os colonos entrão na ordem das con
venções, com o que nada temos, e que muito im
propriamente se chamarão privilegies. A questão 
que se trata é se convém ou não comvém esta com
panhia, segundo a propõe o seu autor nos artigos 
modificados pela commissão, e a que elle annuio. 
Diz-se que primeiro se deve fazer uma lei geral para 
as companhias e outra para a civilisação dos índios, 
e dá-se como razão ser mais facil e corrente a or
gauisação dessas leis, ficando por ellas a cargo do go
verno admittir quaesquer companhias, que. se propu
zerem. Eu não sei quem. estará~enganado na sua opi
nião; porém eu. sustento que uma das mais arduas 
em prezas que o corpo legislativo lerá a desempeQ.har 
é a formação de qualquer destas leis, sem terem 
ainda havido entre nós os necessarios ensaios de 
algumas destas associações, donde se possão tirar 
os conhecimentos que só a pratica póde dar. Como 
se poderá argumentar por simplices conjecturas do 
bom ou do máo de semelhantes estabelecimentos, 
:sem se haverem experimentado esses bons ou máos 
effeitos, sem as lições que o uso e a pratica costu
mão dar ? Será mais acertado fazer ·uma lei para 
todas as companhias que se houverem de estabelecer 
do Amazonas ao Prata, do que para uma que se vai 
crear em um ponto dado para fins circumscriptos, e 
com as cond1ções que se tem á vista? Assim será : 
mas eu declaro que julgo muito pelo contrario. 

Fallarei agora do que tem causado tanto estrQndo 
nesta casa, quero dizer dessa exagerada persegui
ção dos índios. Como se póde imaginar a possibi
lidade de se estabelecer uma feitoria naquelle dis
tricto, e sustentai-a contra a rapina dos . índios só 
com a nossa boa conducta, com a nossa moderação 
com as nossas carícias? Quem tal figtua ou ignora 
o que são esses selvagensouquerimpossiveis. Como 
se póde tornar segura a communicação· das provín
cias de Goyaz e Matto-Grosso com as do Maranhão 
e Pará, ou por terra· ou pelos rios, sem obstar pela 
lorça os índios salteadores 'l Havemos de esperar 
que elles desistão destas emprezas, deste habito 
inveterado e identificado com a sua natureza, e que 
isto se consiga com a civilisação? Largos dias tem 
cem annos I Torno a dizer, não sesabe o que são 
indios do Brazil, e dã-se mais valor ás flôres da ima
ginacão do que á evidencia dos factos. Porém, se
nhores, não se deduza d'aqui, que eu aconselho o 
extermínio dessa raca de homens: não, não se me 
faça semelhante injuria. · Pelo contrario eu advoga
rei sempre a sua causa: nunca, nunca justificarei a 
conducta que em geral se tem tido com elles: reco
nheeo as grandíssimas vantagens que o Brazil já 
tem· tirado e póde tirar dessa gente; porém o que 
quero dizer e o que sustento . é que nunca os indios 
do Brazil poderáõ ser completamente civilisados, 
sem que se vão cultivando as suas terras pouco .e 
pouco, e sem usar de força para reagir contra os as
saltos e roubos, que · elles espontaneamente e sem 
serem provocados, fazem frequentes vezes aos vian.:. 
dantes e fazendeiros que estão· situados nas suas 
visinhanças. Isto só se póde conseguir rapidamente 
admittindo estas companhias: o tempo ' nos _des
enganará; e esta camara deve attender que a-com~ 
panhia, que se projecta, tem· por principal fim pro
mover e facilitar a navegação de :tres rios taes, 
como nós sabemos que são o M earim, Pindaré e 
Grajaktí: quero dizer, tres rios, que livres dos obs-

taculos que. difficultão a sua navegação, tornaráõ a 
c~mm~nicação do interior das províncias do Norte 
tao facll e segura como é a do seu litoral. 

Recapitulan~o, digo c;~ue não me opponho a que 
s~ empr~h~~da~ essas ~e1s geraes para a colonisa
çao e c1 v11tsaçao ~os mdios, e para o estabeleci
mento de companhtas; mas que. nem por isso deve 
~car adiad~~; até então a proposta desta, que se pro
Jacta. Adm1tta-se o parecer e o projecto, e na dis
~ussão se fa~áõ as modifi~ações que se julgarem 
JUStas e utets; tanto mais que esta ma teria tem 
parecido a todos os Senhores digna de deliberação, 

O Sa. VASCONCELLOS :-Sr. presidente, eu accuso 
a commissão, por ser a causa de havermos perdido 
duas horas em uma discussão inutil. A commissão 
tinha apresentado o projecto geral para as compa
nhias : ora, se em lugar de fazer aquelles artigos 
que agora otrerece, se tiv•)sse referido a esse proje
cto geral, tinhão-nos poupado este aturado debate. 

Pois, se nós podemos em um certo prazo dado, 
formar a lei geral para estas matarias; para que ha
vemos multiplical-o tratando agora de uma compa
nhia para o Maranhão, logo de outra para Minas, 
depois para o Pará ? . • • Só o Pará conta mais de 
vinte rios navegaveis e póde, por consequencia, re
ceber vinte companhias. Por tal maneira perder-se
ha todo o tempo desta sessão e das seguintes, e não 
trataremos senão de companhias, pois a qualquer é 
livre propôl-as, ainda que não tenhão tenção de as 
verificar. Eis a razão por que eu argui a com
missão. 

Respondendo agora a alguns argumento!=, que 
expendeu o illustre deputado que acabou d~ orar, 
e sustentou a doutrina de outro senhor, digo e sus
ten-to com factos incontestaveis, que o Pará e o Ma
ranhão só poderão prosperar depois que se extin
guii·ão essas companhias monopolistas: creio que 
ninguem ignora isto. Exaltou-se de tal sorte o bem 
que causão as companhias, tanto se exagerárão os 
seus beneficios, que certamente qualquer, menos 
experimentado, fi~aria encantado á vista do quadro 
que se apresentou e que pouco differe do que geral
mente se figura·do paraizo. 

Todavia, eu não me deixo arrebatar facilmente 
com figuras de imaginação; eu olho para as compa
nhias como para os mais estabelecimentos, de que 
se tem feito uso para promover o augmento dos es
tados: se são bem ordenados, dão muita . utilidade, 
se o . não são, causão muitos damnos. São ,as comc
panhias na verdade grandes instrumentos, de que 
um bom governo se serve para vencer muitas diffi
culdades : mas por isso mesmo que são corporacões 
poderosas dentro · do estado requerem as maiÔres 
cautelas e toda a sabedoria no seu emprego; porque 
se degenerão podem trazer ao estado a sua ruina . . 
Já não lembro os obstaculos que ellas podem pôr 
ao progresso da industria, se alguma vez ellas con
seguem realisar o monopolio, para o qual todas têm 
a maior tendencia: fallo tão sómente do {lerigo, em 
que muitas vezes ellas podem pôr a soc1edade in-
teira. . . . , 

Portanto, não pareca aos honrados e dignos mem
bros que esta mateirâ é liquida e sem obicel!.: eu, e 
commigo muitos . autores . apresentaremos, · sendo 
necessario, os inconvenientes que ellas offerecem, 
a par dos bens que promettem; mas emfim, eu não 
sou: absolutamente contrario ás companhias; que
ro-as no meu paiz, mas quero-as com regra e. ord~m. 

Se um dos illustres deputados confia que o nov() 
systema que temos abraçado, é por si bastante para.. 
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dar um novo ser a todas as molas do estado, de sorte 
que as sociedades, que se hajão de crear dentro da 
nacão, não sejão sujeitas aos abusos, pelos quaes 
tê1Í1 degenerado e murchado todos os melhores _es
tabí'lecimentos formados no passado governo, d1go, 
que nós ainda estamos muito no principio da nossa 
reforma, que os antigos habitos ainda se conservão 
em todo o seu vigor e que ainda não vi;q_ue as novas 
instituições pudessem vencer a tendenCla aos abu.
sos e á força dos prejuízos, para esperar esse prodt
o-io no estabelecimento que se projecta. Consoli-
3e-se o systema e enti>,o não serei tão escrupuloso e 
acanhado. 

Essa companhia ingleza da India Oriental, essa 
companhia tão decantada e que sempre se traz para 
exemplo, tem feito mais mal do que bem á Ingla
terra, como hoje o proprio governo iuglez o reco-
~~e. . 

E se isto acontece com a nação ingleza, cuJa ~or
ça industl"ia e luzes é incomparavelmente super10r, 
co~o se pretende entregar já e já o Erazil inteiro á 
esta e a quantas ~o.mpanhi~s se apresentarem C?m 
apparencias de febc1tar o patz, quando o seu umco 
fim é apoderar-se do paiz c locupletar-se por todos 
os meios 'l 

Que se permítlão estes estabelecimentos franca
mente para aquelles lugares, onde ·não ha genero 
algum de industria, concedo ; porém, para uma 
província tal, como é Q Maranhão, nunca subscre
verei, sem plena convicção da sua utilidade e da se
gurança dos habitantes da província .•••••. (Cb~
gava o illustre or1.1dor a este ponto quando soarao 
as .tres horas.) . . . 

. Deu a hora e eu devo concluir aqui o meu discur
so; ;para não abusar da bondade dos meus honrados 
collegas, posto que ainda tinha . a dizesalgumas 
oousas a . respeito dos índios. (Alguns Srs. depu
tados disserão: póde continuar, póde continuar.) 

gado ? Isto digo eu sem sabir do nosso pai2. para 
que se não diga que os indígenas dos mais • paizes 
da America são dotados de outra indole . differente. 
· · E' muito justo civilisar esses indígenas com vis
tas de tirar interesse dessa civilisação; porém<· o 
que não acho admissivel é que com este pretexto se 
apoderem uns poucos de empreheodedores das suas 
terras e os exterminem. 

Não quero «JUe se negoceie a religião que se lhes 
pretende ensmar, reduzindo-os á escravidão, ou 
perseguindo e matando aquelles, que por falta de 
razão a não abraçarem, como outr'ora fazia um 
horrendo e abominavel tribunal de triste memoria, 
que na Europa levou ao extermínio, aos calabou
ços, aos cadafalsos e ás fogueiras mais de um mi
lhão de victimas desgraçadas, para se apoderar dos 
seus bens, tudo porém; debaixo da capa do amor 
divino e das obras 4e misericordia.t(Apoiado geral-
mente.) · 

Não fallarei mais. senhores, posto que muito ti
nha a accrescentar. Explico o meu voto e é, que 
a ma teria em geral · deste parecer se faz digna dá 
attencão da camara, mas que primeiro se trate do 
projeêto q~e a commissão apresentou sobre com
panhias. ·Faça-se com urgencia essa lei geral; e 
para mostrar o meu empenho na conclusão della, 
rogo ao Sr. -presidente, que lhe destine quanto antes 
lugar na ordem das materias. 

O Sa. PRESIDENTE declarou adiad<La-discussão~ 
visto não se julgar ainda concluída, e 'deu para a 
ordem do dia 17, em 1° lugar, continuação da dis
cussão do projecto de lei da responsabilidade dos 
ministros e conselheiros de estado; em 2°, discussão 
do projecto vindo do senado sobre o reg~llâmeoto 
para o acto do reconhecimento do principe impe
rial; 3°, discussão do parecer adiado da commissão 
de commercio, sobre o projecto de agricultura e 
povoação, e leitura de outros pareceres. 
. Levantou-se a sessão ás 3 horas e um quarto.- ~. 

José Ricardo da Costa Ag"iar de Andrada, secre:
tario.-Francisco Gomes de Campps, o redigio.- .. 

, Sr. presidente, é para mim novo e extraordinario 
que uma companhia. de negoc!antes vá_ civili~ar in
di.os no sertão. ( Apotado! apotado /) D1sse o Jllustre 
deputado que os membros da· companhia não vão 
fazer guerra aos índios, mas vão civil~sal:os, cul
tivando as suas terras; como se combma.1sto, .se-
nhores 'l Não vão fazer guerra, mas vão munidos de RESOL .. UÇOES DA CAMARA 
força para os assaltos ! Como se entende isto! .. 

.. . Os. assaltos, que fazem estes selvagens. e que o lllm e Exm. Sr.~Fo1ão presentes á eamara dos 
nobre deputado tão gratuitamente attribue aos seus deputados . o officio . de Y. Ex., de · 14 do corrente 
babitos . naturaes e á sua indole, não têm. outro mez e os requerimentos que o âcompanhavão de 
principio . senão · nas usurpações, que diariamente Joaquina Alexandrina de Carvalho : à de D. Maria 
seíihes. fazem. Estes homens da . natureza não. co:- :Margarida de Mendon_ça. E .cumpr,ttme particip~ 
nliecem , o direito de propriedade por pril:icipios, â .V. Ex., que por. deliberação da . mes~a camara Já 
mas sentem os seus . effeitos: sendo continuamente :se tem . dado aos di,tos requerimentos a conveniente 
perseguidos mesmo no asylo que forão procurar no direcçij.o. . ' . • . : 
r.econdito dessas mattas eternas e· inaccessiveis, De~l; ; guarde LV. Ex. Paço da. camara dos de-:-
elles procurão , retribuir com males, os males que putados, . em 15 de Julho de 1826.-José Ricardo 
sem ces..qr se lhes: fazem. . . . . da Costa Agu.iartle Andrada.-Sr. Barão de Lages. 

,Eis a razão de tudo, eis o.motivo porque, quando lllm. e:Exm. Sr.-Forào presentes á camara dos· 
aehão occasião opportuna. sabem .dos. bosques e ar- deputados o·officio de V. Ex;, de 13 do corrente; e 
rázão tudo quanto encontrão. as representações que o acompanhavão de Aug~sto 

O illustre deputado diz, que se lhe não apresentão Xavier de Carvalho e de Antonio Joaquim Pereira, 
faetos e exemplos, c que só se ·argumenta com de .carvalho. E cumpre-me participar:á V.Ex.,para
principios-abstractos e flores da imaginação., Pois que suba ao conhecimento d~· SuaMagestade o hn~ 
o honrado membro ignora o progresso que em, mui- perador; ·que por deliberação da mesma .camara já 
tas partes mesmo do nosso paiz ·tem feito a civili- -se tem dado ás ditas representações o conveniente 
sação desta• gente pelos meios de brandura e de sa- :destino. · · · , ; -
bedoria' Quantos milhares destes homens, se' a chão Deus :guarde á V. Ex. Paço. da camara dos. de
já . aldeados, . mansos, . civlli~dos . e ·babeis• nas· artes . putados. em• 15 de Julho de. 1826.-/osé Ricardo da 
mecanicas ; Quantos civilisarão os je5uitas no Uru- Costa Aguiar de Andrada. ·~ .Sr. José Felicianno 
guay !'· 'E qual tem sido o meio para isso empre- Fernandes Pinheiro. ·· · 
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PRESIDENCIA DO SR. PEREIRA DA. NOBREGA 

A's 10 , horas, havendo-sé reunido os Srs. depu
tados, procedeu-se á chamada, e acharão-se pre
sentes 68, faltando com participação os Srs. Castro 
Vianna, e Soledade, e sem ella o Sr. Moura. 

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e 
lida pelo Sr. secretario .Maia a acta da antecedente 
foi;approvada. 

Immediatamente mandou o Sr. Lino Coutinho á 
mesa~ 5 requerimentos de diversos cidadãos da 
Bahia, os quaes se remetterão á commissão de pe
tição para lhe dar direcção. 

não quando ê demittido por delicto do offi.cio, ou 
quando é por despedimento do monarcha. Sr. pre
sidente, eu não concordo com o illustre deputado. 
quando o ministro é demiltido pelo imperadgr, re
cebe o seu ordenado do tempo que serve, e dahi 
para diante não continua a receber, quando porém 
é accusado, suspende-se-lhe meio ordenado, e o per
derá effectivamente, se fôr condemnado, e é o que 
aqui se declara. Se nós não declararmos esta clau
sula na lei, como hão de os magistrados declaral-a 
na sentença? será compatível com o systema con
stitucional, que· continue o terrível costume de 
deixar ao arbítrio dos julgadores a imposição da 
pena; que bem lhes parecer'! Deus nos livre de tal 
pratica. Voto portanto contra a suppressão. 

Não havendo mais expediente, começarão ostra
balhos da ordem do dia, e entrou em discussão o 
art. 18 da lei da responsabilidade dos ministros, e 
conselheiros de estado. . .. 

« Art. 18. Os effeitos do decreto de accusação 
principião do dia da intimação, e são os seguintes: 

« 1. o Ficar o accusado suspenso do exercício de 
todas as funccões publicas até final sentenca, e im
pedido para ·ser proposto para outro emprego, ou 
nelle provido. 

(( 2.° Ficar sujeito á accusacão criminal. 
« · 3. o Ser preso nos casos; em que pela lei tem 

lugar a prisão. · ""=-= 
«_ 4.0 A suspensão da metade do ordenado, ou 

soldo, que tiver, e sua perda effcctiva, se não fôr a 
final absolvido)). 

Sendo lido, e offerecido á discussão, compareceu 
na1 Eala o Sr. deputado Moura, e logo havendo a 
palavra disse. 

O SR. MAIA :-Parece~me que se deve supprimir 
neste numero 4° as palavras, onde se diz que per
derá · o ministro, ou conselheiro, effectivamente a 
metade do seu ordenado, ou soldo, se não fôr afinal 
absolvido, porque esta parte não ê correspondente 
ao artigo, e por isso offereço esta emenda. 

Mandando á mesa, leu-a o Sr. secretario, e era 
assim concebida 

<< EHEND.~ 

« Proponho no n. 4 do art. 18, a suppressào das 
palavras ...;_ e sua perda effectiva, se não fôr afinal 
absolvido » ~---

Apoiada entrou na discussão com o artigo, a qual 
continuou dizendo . . 

·O SR. LINO Coum{ao :-Sr. presidente, o or
denado do ministro é pago, quando elle serve, logo 
que elle é demittido não tem mais ordenado, se elle 
fôr réo, ·se . fôr condemnado á prisão, se fôr con
demnado á perdimento do lugar, deixa de ser mi
nistro, e por consequencia fica sem ordenado, sup
ponbamos que o miuislro não é condemnado, e se 
acha que está innocente, e1le volta ao seu emprego, 
e fica ganhando o seu ordenado, de mais elles não 
sabem do lugar, sénão por delicto commeLtido em 
razão-do seu officio, ou por despedimento do mo
na.rcha, portanto quando . se trata do decreto de 
accusação, não deve entrar aqui a pena resultante 
da sentença. 

O SR: VASCONCELLOS : - Sr. presidente, estas pa
lavras se nãõ pódem supprimir, porque' é preciso 
&oda a clareza,. diz o illustre deputado que entende, 
que .. o ministro não póde perder o seu ordenado, se 

O SR. CosTA AGUIAR:- Eu assentava que se 
devia supprimir no artigo a palavra-soldo- o 
ministro não recebe senão ordenado, sabemos que 
nenhum soldo é tão grande como o ordenado do 
ministro, e então para que vem aqui o soldo? Por 
consequencia não tendo o ministro em quanto mi
nistro de estado senão ordenado, e nunca soldo, é 
desnecessario aqui esta palavra, e supprimindo-se 
fica melhor. 

Em seguida mandou á mesa o illustre deputado· 
esta 

<< EMEND,\ 

I< Proponho !JUe se supprima no art. 18 a palavra 
-soldo.))- Foi apoiada. ~ 

O SR. VASCONCELLOS : . - Eu devo declarar 
outra vez, como entendo este paragrapho 4. Eu 
julgo que o ministro accusado fica suspenso da 
metade do ordenado, e que a perde effectivamente, 
se não fOr absolvido, esta foi a mente da com missão. 
Com tudo o iUustre deputado tem para si, qne neste 
paragrapho propõe-se declarar, que depois da sen
tenca condemnatoria não póde o ministro receber 
mafs ordenado algum, de certo nem o paragrapho 
diz tal, nem uma tal disposição podia lembrar á 
commissão. 

O SR. LINO CouTINHO:- Eu fallarei contra a 
emenda, pois me parece que deve ir a palavra 
-soldo, - porque o se!ltido dos autores desta lei 
foi que o ministro póde ser militar, mas que du
rante o omcio de ministro deixa de ganhar soldo, e 
percebe o ordenado, sendo, demittido é como mi
nistro, que fica sem ordenado, e então póde ganhar · 
o seu soldo, porque o crime, q~e elle commetteu é lle 
ministro, e não de militar, portanto deve-se con
servar esta palavra. 

O SR. CuNHA MATTOS :-Sr. presidente, o de
creto de 12 de Janeiro de 1790 declarou que nenhum 
militar ·podia · occupar emprego civil, e o aviso de 
30 de Dezembro de l'i90 exclue mesmo os briga
deiros de receberem o soldo de suas patentes, sendo 
empregados civilmente. (Não foi mais ouvido.) 

O SR. VAsCONCELLOS: --Sr. presidente, eu não 
fallarei mais sobre a emenda do Sr. Maia, porque 
acho que não poderá passar. Emquanto á palavra 
- soldo - tambem não póde passar a emenda, que 
propõe ·· a sua suppressão, pois já se disse que os 
marecbaes de campo, e tenentes generaes pódem re
cebt>r · o soldo da sua patente, quando'forem empre
gados nos empregos civis, portanto esta der.laração 
da lei é necessaria, ha além disto outra bypotbese, 
o ministro que deixou de ser ministro, e vai ser 
julgado por delictos do seu ministerio, se receb& 
soldo, este ministro fica tambem suspenso da me-

J::n 
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ta de de seu soldo, apezar de que como ministro não 
vá a conselho de guerra, portanto é necessaria esta 
declaração. . . 

Ultimando-se então a discussão, e julgada suffi
ciente, propuz o Sr. presidente o artigo á Yotação, 
e foi appro,•ado em todos os seus numeras, ficando 
portanto prejudicadas ambas as emendas. 

Seg11io-se a discussão do 
te Art. 19. A camara nomeará uma commissão de 

cinco a sete membros para fazer a accusação no se
nado, e é obrigada a fazer uso dos documentos, e 
instruccões, que lhe forem fornecidas pelo denun
ciante, ·sendo attendiveis. 

cc Fica aoarbitrio da commissão a escolha do re
. lator, ou relatores''· 

Otferecido ao debate, disse 
O SR. VAsco.:\'cF.LLos: ~Sr. presidente, é neces

sario lembrar uma hypothese, se o ministro fôr se
nador não poderá o governo intimar o decreto de 
accusação, sem que primeiramente acamara do se
nado examine, se esta accusação é,= ou não legal, 
porque a constituição diz art. 37 § 1°. (Leu ) ora 
parecia-me que neste caso se deveria dar parte á 
camara do senado. e que deveria entrar aqui esta 
declaração que o goYerno não póde proceder á 
prisão, sem que <J camara do senado approve, sendo 
o accusado senador, parece-me necessaria esta de
claração 

O SR. Roeu.\ FRuco ·- Sr. presidente, eu pro
ponho a suppressão deste artigo c para isso mando 
esta emenda. 

1\landando-a o illustre deputado, foi lida nestes 
t~rmos 

« EMENDA 

cc Supprima-se aquella _parte. que diz- E é obri
gada a fazer uso etc''.- Não foi apoiada. 

E como mais ninguem faltasse sobre a materia, 
tendo-se por discutida, entrou o artigo em votação, 
e foi approvado, . -

Passou-se ao 
« Art 20. Nos casos em que a publicidade, e de

mora possào de algum modo ameacar a segurança 
do estado, ou pessoa do imperador, a camara de
liberará em sessão secreta a suspensão, e custodia 
do denunciado, existindo · provas sufticientes; que 
tambem poderá haver em segredo, mas logo que 
cessar o perigo, formará o processo publico de 
accusação, como fica prescripto )>. 

Não se movendo questão, foi tambem approvado 
o artigo tal qual, sendo sujeito á votação. 

Seguio:-se o 
~< Art. 21. ·O direito de denuncia prescreve pas-

sados trez ano os ». . 
Sendo declarado em discussão, obteve a palavra, 

e disse immediatamente. . 
O SR~ V ASCO!'iCELLos: -Sr. presidente, eu quero 

motivar esta emenda, que vou mandar ã mesa. O 
art. 21 declara prescripto o direito de denuncia, 
passados trez annos. (Leu) Eu julgo, Sr. presidente, 
q11e este espaço é muito limitado, e que se deve 
dizer que o direito de denunciar prescreve. passados 
20 annos. (Apoiado) O ministro não póde ser accu
sado senão precedendo o decreto de accusação pas
sado· pela · camara dos deputados, e para passar-se 
este decreto é preciso uma- denuncia, logo pre-

screvendo a denuncia por trez annos, temos em 
favor dos ministros uma prescripção de quasi todos 
os delictos, que pódem commetter neste espaço, é 
por isso que eu julgo que se deve alterar este art. 
21, e que em lugar de trez annos se deve dizer 20 
annos (Apoiado). .. . . 

As razões que ha para que a arg~~ição dos delictos 
prescreva em um dado espaço de tempo, é porque 
se presume que o delinquente, que um longo inter
vallo se tem portado bem, e religiosamente, tem 
mudado de conducta, e esquecido o delicto, sua;pu
nição não é exigida pela" justiça, pois o castigo em 
termos provoca a publica indignacão. · 

1\las no curto espaço de tres anôos poderá admit
tir-se taes presumpçõ_es? De certo não. Além de 
que em tão curto espaço de temfo, muitas vezes se· 
não saberá, quem é o responsave pelo delicto com
mettido : supponhamos que o ministro da justiça 
envia ao juiz de fóra de Matto-Grosso uma porta
ria para prender a um cidadão, e este preso, usa 
dos meios legaes, mas pela distancia demora-so 
mais de tres annos, de sorte que só passado .. o ter
mo da prescripção, é que vem a saber, que o mi
nistro foi o infractor da lei, segue-se que a parte 
''em a ficar sem direito de accusar, isto é, acaba-se 
a responsabilidade. 
· Ainda mais, Sr. presidente, o ministro póde 
corromper a camara dos deputados, pois que· isto 
tem acontecido em todos os paizes consti~ucionaes, 
e tambem póde acontecer entre nós : não é impos
sível ; ·logo póde o ministro commetter quantos cri
mes quizer, uma vez que consiga a corrupção da 
camara por um tão breve espaço de tempo. 

Emlim, Sr. presidente, a constituição declara 
que a lei é igual para todos, e eis 'aqui o caso, em 
que não se dá esta igualdade. A regra geral é que 
os delictos prescrevem · por 20 annos na fórma da 
ordenação li v. 1 o tit. 84 § 23. Sejamos justos, ou 
para melh.or dizer, não . infrinjamos a constituição 
do imperio. SA querem, que os delictos prescrevão 
por tres annos, bem, seja essa regra comprehen
siva de todos os cidadãos, mas privilegiar o minis
tro de estado sómente! Isso não: a constituição o 
veda. · 

Não se citem praticas inglezas, que nisto não 
podem ser abraçadas. Eis-aqui os motivos que me 
moverão a apresentar esta emenda, e o melhor era 
riscar . este artigo_ ou ~upprimil-o para que os mi
nistro fiquem sujeitos á lei geral ; e quando fizer-. 
mos onosso codigo criminal,. veremos ~ntào como 
ha de ser. · 

.Terminando, o .illustre . deputado mandou á mesa · 
esta · · · · · ·· -

«EMENDA 

" ·o direito de denuncia prescreve por 20 annos. 
· · Sendo proposta não foi apoiada. · 

O Sa. l\IAacos ANToNio :-Eu fui o primeiro que 
propuz este additamento, CJU;e me . parece nmito . 
bem fundado. . .. . .. 

O SR. LtNo COUTINHO : - A emenda não foi . 
apoiada, não temos nada ·que dizer sobre ella. 

Vierão ein seguida estas outras 
= .EHENDAS 

Do SR •. Onoa1co:- a: Proponho, que depois . da 
palavra -a . denuncia~accrescente-se-:--popular., • 

Do SR. CtxnNTB· Pi:ilEIRA :-a: Proponho qué·o 
art . . 21 se redija na fórma seguinte.~ direito de· 
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denuncia por particulares ·prescreve, passados tres 
annos. ,, 

Forão apoiadas, e , continuándo a discussão disse. 
O Sa. PAULA E SouiA ·:-Eu não queria approvar 

o . artigo tal qual está, mas tambem não queria ap
provar o que disse o Sr •. Vasconcellos. A emenda 
do Sr. Clemente Pereira1 · talvez produza melhor o 
seu fim; até agora esta lei. ••• (Não foi mais.ou-
vido.) . · 

O Sa. SouzA FRANÇA :-Sr. presidente, só duas 

frente uma das melhores garantias do systema 
constitucional. .. . 

Taes são pois as razões· porque approvo a emendá 
do Sr. Clemente Pereira, salva a redaccão; por 
e!!a fica fóra ,de !-Oda a duvida a letra do~artigo; e 
sanadas todas as ddliculdades e males de que fallei. 

Veio tambem a esie tempo ã mesa a seguinte 
emenda do Sr. Paula Souza. · · 

u EHRNDA 

palavras. Eu approvarei o artigo~ prescrevendo por « A denuncia e. accusacão prescrevem depois de 
tres annos.a queixa do cidadão em particular; mas seis sessões annuaes compfetas. )) 
emquanto ás camaras, têm o direito de fazer esta E sendo lida e apoiada, disse 
denuncia todas as vezes que ellas acharem que con-
vém ; isto é, nunca fica este direito vedado ao O Sa. LINO ·couTIN"HO :~Eu me levanto para sus- . 
cor_po legislativo. Por esta fórma voto que passe o tentar a emenda do Sr. Paula e Souza, e ser contra 
artigo. as outras duas, que verdadeiramente se reduzem 

a nina só. 
O SR. CosTA AGUIAR :.!._Sr. presidente, eu to- · 

maria 0 tempo 8 esta camara, se agora pretendesse Sr. presidente, a nacão brazileira está sempre 
falia r âcerca das prescripções 0 razões, por que ellas · tendo vigia á seus interesses : não é necessario que 
forão admittidas ; isto não pertence para aqui, e só nós nos encarreguemos disso, porque logo que 
tudo quanto sé tem ditó a semelhante respeito, é um ministro commelter. um crime de responsabili
um pouco extemporaneo. Entrarei pois na materia dade, todo o cidadão correrá á assembléa, uma vez 
e emittirei minlias idéas com a mesoia franqueza, que ella esteja em exercício, para queixar..:se do mi
com que na segunda discussão en fallei, quándo nistro, e se elle não faz assim, então está perdido o 
pela primeira vez se tratou deste objecto. . systema, porque perde-se a ·sociedade, diz Rousseau, 

Eu disse então que me não opporia á prescripcão quando é maxima dos cidadãos:- Eu que me im. 
das denum:;ias populares dentro dos tres annos ;·se porta com o que faz o governo'!- Portanto todo o 
o fim da emenda lembradaJ>,elo honrado membro o cidadão ha de queixar-se, e se o não fizer, é por 
Sr. padre Marcos, tinha só 'em vista estender este inconvenientes physicos, que o impgssibilitem, e 
Prazo além do anuo·, e dia marcado pela lei pàra por isso eu me limito a cinco annos, que parecem 

bastantes. qualquer denuncia, ou quE:>rella; mas ' nunca podia 
caber-me na idéa, que . qualquer ·. deputado destà 0: ~R. TEIXEIRA DE Go~A :-(Nada se pôde 
camara, ou das legislaturas seguintes, pudesse dei"' colbg1r do que alcançou o tachigrapho.) · 
xarde denunciar, e accusar os ministros de estado, O SR. ALMEIDA :E ALBUQUERQUE :-Eu me persua-
passado este termo dos tres annos. · · dia que este art. 21 não .tt:atavà senão de denun-

Deus nos livre, Sr. presidente, que semelhante cias particulares;. todavia para melhor clareza con
idéa passasse; · eu a combaterei sempre com todas venho na. emenda .· do. Sr~ _ Clemente Pereira. Não 
as minhas forcas! ! Por este modo vinhão a ser os posso de maneira alguma conceber, como se possa 
ministros de êstado de melhor condição do que os envolver .neste artigo a denunciafeita pelos depu-:
outros cidll_dãos do imperio ; que )lãO sejão de peior, tados1 e darei urna n1zão, qu~ me parece clara. 
approvo porque isto. seria m~rcar di~erellça na lei, E' mcontestavel que é obr1gação desta camara o 
o que . é sempre ·odioso, . e p6de ate fazer nascer velar sobre a guarda da constituição : ora; se a lei 
contestações, que por via de regradegener~o em tem marcado .• o espaço_ de tempo, em qtiese deve 
escandalosas, . e o · que é mais, ·perigosasaosocego p_rescrever a aécusação dos delicias, que . atacão a 
publico. . ·. - . . .· · . . . . · seguranca publica, . quesão 20 annos, como é pós-

De mui. to boa vontáde éu votei, para que se_ es-. sivpl quê .a camara, tendo ·obrigaçã() de velar sobre 
tendesse o. práso do anno e dia; marcado pela lei a guarda_da .constituição, deixe .de,p~omover iiac- . 
para as denimcias; ou querella,s, ·ao tenipodos tres cusação, não téndo passado ainda·o teiJ}po neces~ 
annos.; e isto pelas razões que· então produzi; nas- ' sario para a prescripção 't Seria póis um á contra
cida da .e~e~~ão do nos~o.· territorio, pois _que seJ1do dicção ser · a camara obrigada a · velár sobre a con
só adnüttlda a denunc1a populardentro do anno e stituição~ e não poder prover, ou fazer a accusacão 
dia, de cer_to que muita gent~ das províncias mais dos crimes de- responsabjlidade; não terido pàssâdo 
remotas do~ imperio, como de Matto-Grosso~· Pará e o tempo da prescripção. E' por esta razão que, 
Rio-Negro etc: , sériatalvez opprimida, sem poder sendo este artigo unicamente relativo ás denunCias 
utilisar-se deste · salutifero remedio · da:. denuncia, particulares, assim se deve entender : todavia cori;. · 
porque só eritão longas · jornadas se consumiria • venJl.o . em que se ' faÇa a emenda 'do Sr; Clémeute' 
muito mais do anno. · , · · · · · · · Pereira, . . . . · . · · . . - . . . . · . 

Subsista portanici 'o determinado neste ari~ 21, ; . OSR: TEIXEIÚ ·:PE .·GOUVÊA :~ hom:ado mem:.. 
quantoá estender-se O prazO do ~efé~doanno'e dia bro sustentou: qué.' a-leimarcava'o esp~ÇO ae.20 · an~ 
aos tres annos ; mas #.ão se infira 'daqui, q~e os n()s: mas .não ni~)embrà .que tal lei exista. , a ~ão 
ministros de estado não possãoser·denuncíados; e ser uma interpretá~o do liv.3° .. tit 8° § ~.dá'or~-· 
aceus~~os nesta . camara_, oú naslegislã_turas qúe se denaçào,, eJIÍ qúe, Ofallando· a respe~to dos tabelliães ' 
segúiÍ'i3m, depois ·· de . pa5sad()s : os tre5 ·annos, como e ·. sobre emolumentos, . diz ,qu.e não serão obrigad()s 
se pod,l:lria querer eti,terider a letra 'do art~· 21, po:r a guardar os autOs senão pelo' espaÇo de 20 an·
que ·.~to, ~orno jã·diSse era, estaJ?elé.~r ~istincÇões,' rios. Mas- ~qui não se tr~ta d~ au~usação; tra~-se 
e coarctar umadas _melhores attnbu1ções_da camara .de _denuncia, a qual prescreve em· um anno e·um 
dos deputados, . marcadas co:rn 'tanta 'dignidade·.nao dia. da . nossa legislação, e o 'juiz em algtins casos; . 
constituição ·· do · ··imperio :; ·era emfim; atacar de I como na- devassá· é' obrigado -a-tiral~' no espaço de; 
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30 dias ; por isso me não parece muito exaeto o velhos, que não podem dar auxilio nenhum, a quem a 
dizer-se que a nossa legislação manda que possa a queira entender. Eu collaborei na formação do 
denuncia intentar-se até 20 annos : creio que isto é processo· desta ·lei, ~_por isso vou explicar, como 
um engano ltcs illustres membros, que assim en- entendo a denuncia. Não é a mesma cousa, é certo 
tendêrão a citada interpretação. e nunca se deve confundir denuncia com accusação, 

O SR. ALYEIDA. ALBUQUERQUE :-0 ·nobre .depu- são cousas muito differentes : · ma_s nos casos, em 
tado é que está equivocado: para os crimes pu- que se tr_ata! pre~c!eve a accusa~~o, p~escreye1;1do 
blicos não é tão limitado o espaço de tempo, como I a denunc1a, 1st~ e _l~contesta~el, e mfal~1vel, a v1st~ 
parece ao nobre deputado, e eu vou produzir um da nossa constltUI_çao! e á. v1sta da le1!. que esta 
exemplo. Os ouvidores de comarca, quando andão approvada. A. r~zao e mmto clara: nao se póde 
em correicção, indagão dos crimes publicos ainda accusar _ o mmlStro no senado sem . decreto ~e 
depois de pnssados muitos annos, e elles pronun- accusaçao, e par.a passar est~ decreto e nece~s_ar10 
cião os réos. Os crimes de responsabilidade dos que h~Ja denu~cxa, e denuncia <Jl}e tenha ~equ1sx~os, 
ministros do estado são crimes pnblicos, porque como Já se achao · marcados na le1, que esta vencida. 
ainda que tenhão relacão a algum particular, com- Logo, com? queremos que fundados nos nossos 
tudo ataca o direito gárantido pela constituiÇão, e v~lhos praxzs~as. quanto ao tempo, co~o querem, 
para a prescripção destes crimes não se póde mar- dzgo,. estes xllustres depu~ad_o~ combmar estas 
car um tão limitado espaço de tempo: isto é muito dout~mas com a nos~a constttmçao, e o que. se acha 
sabido, além de que. temos mesmo que pelas leis de 

1 
~enczd~ ? De maneira nenhuma é posszvcl: a 

policia se conhece e se indaga dos delictos, que · denunc1a nestes casos pr~screve ao mesmo tempo? 
atacão a segurança publica em qualquer tempo, qu_e prescreve a accusaç:x.o. ~slo parece-me que _e 
estando no prazo determinado ; uma vez pois que e':zdente, ao mano~ esta muzto claramente na ~e1. 
isto é concedido a outras autoridades, sem duvida D1sse-se que se dev1a aU~nder que a parte otfend1da 
o deve ser á camara dos deputados, que é obrigada logo que soubesse que ~ camara dos deputados 
a velar sobre a observancia da constituição. esta.va trabalhando, haVJa de recorrer a , ella, e 

o s p s · . (N- ~ · -d J que1xar-se. 
a. AULA E ouzA ·- ao 01• ouvi 0 • Sr. presidente. eu creio que o illustre deputado 

O SR. Souu FRA.NÇA.: -Sr. prestdente, todo o segue a doutrina estoica-voluntas coacta semper 
cidadão brazileíro tem direito de denunciar ; mas a est voluntas - mas se cada um consultar o seu 
cam_ar~ 1_os deputados é que comeete unicamente animo, convencer-se-ha que é facil ser heróe, 
o duelto--ae accus~r._ T~ata-se agm se poryentura, .quando se está fóra dos perigos, mas dentro delles 
se deve pôr prescnpçao a denuncta de parllculares, quasi todo o homem é poltrão, quando chega o perigo, 
porqu~ e_mquanto aos Srs •. deputado~,ou ~lguma o medo toma o lugar da herocidadc : isto acontece 
commtssao d_esta cam~ra e claro q'!e a n~o deve na maior parte. Supponhamos, Sr. presidente, que 
haver, nem 1sto preCisa de declaraçao po1s a de- um ministro de estado soube opprimir a liberdade 
?unc!a das commis~õe_s, e dos Srs. ~eputados está dos . po\'os, supponhamos . que uma, duas ou tres 
Identificada com o d1re1to de accusaçao. camaras são comprãdas pelo manejo do ministro de 

Sr. presidente,. como é que a c~~ara dos depu- estado. Qual ha de ser a rarte, ·que se atreva a 
tados, ~u como e qu~ uma comm1ssao póde saber denunciar o ministro '! Qua a camara, que ha de 
dos_ dehctos dos mm_xstros de estad~, recatados ha promover a accusação? Qual a camara que o ha de 
m';lt~o tempo, e mutto de propostto pelo mesmo condemnar? O melhor é vêr 0 que _se pratica nas 
mm1stro 'l Supponhamos uma hypothese : suppo- outras nações ; nós somos ainda principiantes neste 
nh~mos que ha um trac~dl:!_, em que . se_ e~ tabele- systema, ellas é que nos devem servir de exemplo. 
cerao cousas c~ntra o d1re1~~· que ? munstro r~- As camaras de Inglaterra e França têm chegado a 
catou, e que nao teve occas1ao de vir ao conbec1- ser compradas pelos ministros, que a seu prazer 
m~n;to da ~amara : mas passados tempos, quando o têm disposto dellas : em taes . circumstancias nunca 
~:mstro tiver denado o seu lugar. na um9: occa- ha accusaÇão, se apparece alguma denuncia contra 
s1ao de. se verem os_ tractados, de se exammarem o. ministro de estado, é o mesmo que clamar · no 
os . pap~1s~ ~ q~e entao se conhet;a: que este atacou deserto, e algumas vezes são chamados á ordem, 
a_constltmçao d1r~~taf!lente ou os mteresses da na- os que as -pretendem fazer ou sustentar, como me 
~o ; porque razao na~ l?a de a cama r a ficar com o lembra ·.· ter visto, quando um dos membros na 
chre1to de accusar o mtmst.ro 'l Franca subio â tribuna . e disse que o ministro de 

Eu estoti persuadido que a mente da emenda estado Fulano e que 'tinha matado -o duque de 
tanto do Sr. Odorico, como do . Sr. Clemente Pe- Berry : immediatamente foi chamado á ordem. Eis 
reira, é concebida nesta direcção, quero dizer, . que um exemplo de corrupção a maior possível, porque 
o .. particular. só possa denunciar no espaço de tres nem seaccusou, nem se consentia accusar o ministro· 
annos, mas que u~a commissão, um deputado, de ter concorrido para aquell~ attentado tão exe
que tiver conhecimento .de alguma prevaricação do crando._ Isto, se pôde acontecer nos outros paizes, 
ministro possa fazer em qualquer tempo a accusa- póde acontecer entre nós; e porque razão havemos 
ção, ou_ denuncia, . l>~rque neste c~~o se idt;:ntifica a de . suppôr . que . são de alma estoica os brazileiros 'l 
~-en';lnCla· com o due1to de accusa!f:!tO, por 1sso VC?to . .. Suppõe-se . que uma vez que se convoque . a 
mte1rament~ pela emen~a do $1'. C_lemente. Pt;reua_ camara, eis logo ,uma multidão de povo a accusar os 
porque. aclara a matena, e restrmge f! d1rc1to de, ministros~ eu não sei se todos são corno eu, mas se 
denuncia,só emq~anto a qualquer part1cular, mas tivesse algumas olfensas do 1Dinistro, e visse que 
de nenhuma ma?e~ra acamara dos deputados, por elle tinha gra,nde intluencia na camara, eu reservaria 
q.ueuella este dire1to é permanente. .· . ·.. . . para outro tempo a minha queixa, para não perder 
. O SR. 'VAScONCELLos :-Eu sou de opinião muito o direito de o . accusar. E fundado nestas raoz.ões, 

diflerente do que aqui se tem avançado, ,pois nã.o que para . a -maior , parte .. dos crimes. se marcão 
ente. ·n .. do_ .que····· pos .. sa . .. ex. pli·ca···r· .a .. . no. ssa. con~;tituicão 20. annost para elles se po .. derem accusar, n.ão é.só . 
nem Fruncio. ne111 Cafurgio, .nem outros calhamaÇos o ·terror, na muitas outras razões particulares, que 
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pódem impedir por um dado espaço de tempo estas 
accusações ou denuncias. Portanto voto pela emenda 
do Sr. Clemente Pereira, que a accusação popular 
prescreva em tres annos, mas para as .. partes 
interessadas fique o prazo ordínario da lei. 

O Sa. LINO CouTINHO :-Sr. presidente, o honrado 
membro o Sr. Teixeira de _(Jouvêa fez a distincção, 
que a denuncia popular fosse por 3 annos, mas se 
fosse feita por algum deputado fosse por5ou 6 annos. 
E' necessario que demos uma significação genuína 
ás palavras- denuncia popular. - Quando se diz 
denuncia popular, quer dizer·se que não é a parte 
etrendida, que denuncia, todo e qualquer cidadão, o 
senador, o deputado, o mercador, o militar, qual
quer do povo póde vir denunciar, seja qual fôr a 
jerarchia do denunciado. Não ha diff~rença para o 
deputada, senão que elle vem aqui todos os dias, e 
não precisa vir de proposito para denunciar: não ha 
denuncia de deputado, e denuncia popular, não ha 
senão uma qualidade de denuncia pela constituicão 
nos crimes de responsabilidade, que é a populãr : 
por consequencia não vamos fazer uma distincção, 
que não admittom os publicistas, e a mesma consti
tuicào. Portanto não posso concordar com a opinião 
do • illustre deputado, que quer marcar tempo 
ditrerente para a denuncia popular, e denuncia dos 
deputados, tudo é o mesmo, e só uma vez que a 
denuncia exista na casa, seja dada pelo povo, ou 
pelos deputados, é que podemos fazer a accu~ação 
a todo e qualquer tempo, o que é r.onforme com as 
leis geraes, palas quaes dada a denuncia póde-se 
mandar adiantar o processo. 

Disse um honrado membro, que o tempo marcado 
para se denunciar crimes publicos não é tão limitado 
e trouxe por exemplo um corregedor, que vai 
conhecer dos crimes feitos a muitos annos. Não ha 
paridade, porque este caso não pertence á denuncia 
popular. Disse outro honrado membro que é impossí
vel que se coarr.te a denuncia aos Srs. deputados, por 
isso que o ministro póde ter feito tratados, e_ dentro 
de 3 annos, ou dentro da legislatura não se terem 
visto essas, peças offi.ciaes, e que só no cabo de 
muitos annos se venha a saber que _ellas existem, 
ou como forão feitas. Creio que a constituição bem 
claro falia, ella diz que o ministro, que fizer tratados. 
deve dar parte a esta camara, e pedir a sua appro
vação, senão, não é valido o tratado, assim como 
tudo quanto nelle se determina, e como então se 
traz · a hypothese que só passados 10, 12, 20, 
30 annos, se póde vir ao conhecimento destes tra
tados, se a constituição diz que na legislatura 
immediata devem ser apresentados ã . cama r a 'l E' 
hypothese, que não posso admittir ; a camara deve 
logo saber dos tratados, que houver, deve saber dos 
tratados de paz ou de guerra, emprestimos etc., 
porque, Sr. presidente, a constituição manda que os 
mostre -o ministro logo que se reunir a assembléa. 

Outro i~lustre deputado avançou que para accusar 
qualquer ministro era necessario ter valor estoico, 
e tirou uma conclusão, que eu não disse; mas que o 
honrado membro quiz adivinhar. Eu disse que se o 
cidadão, que vê commetter crimes contra a felicidade 
publica, contra a causa da ·. nacão, descanca e não 
cuida em denunciar o ministro, que coinmetteu 
semelhante crime, então está· perdida a sociedade, 
não vai · bem ; quando os cidadãos não cuidão na 
felicidade da nação, não póde a nação ser feliz. · 

Disse. tambem, que podia haver alguns obstaculos 
physicos, ·. que impedissem denunciar á camara o 
crime commettido, e calculei que se podião vencer 

estes obstaculos em 3 anO:os ; porém como se trouxe 
outro, de · que podia desconfiar-se da camara e:ris
tente, achando-se esta- inclinada a favorecer o 
ministro, e que então não teria effeito a denuncia, 
eu estendi a 5 annos o espaço de tempo, em que se 
poderia denunciar o ministro, porque em 5 annos 
achei que se afastavão todos esses obstaculos. 

Finalmente não tendo sido refutados os meus 
argumentos, estou ainda firme na minha -opinião, 
a saber que se marque absolutamente um tempo 
para a denuncia, seja clla para quem fôr, porque 
quando se falia em denuncia neste caso, entende-se 
denuncia de deputado, denuncia de commissão, 
denuncia de senador, de cidadãos, militares, etc. e 
me parece que esta prescripção deve ter lugar uma 
vez que se tenhão passado 5 annos, isto é, quatro 
sessõosde uma legislatura, e uma sessão da legislatura 
seguinte : ~m tal caso cessa o direito de aecusacão~ 
mas uma vez que existe a denuncia dentro desta 
camara, seguiremos a norma da lei geral, qne 
são 20annos . Eis o meu parecer. 

O Sa. VERGUEmo :-Não ha posição mais obscura 
do que a passagem de um direito velho para um 
direito novo, e por isso se tem avançado tantas e 
tão differentes opiniões. Todo o processo de perse
guição de crimes tem sempre por fim na sua origem 
a manifestação dos mesmos crimes; pois não se 
póde sem is~9 entrar no conhecimento delles. 
A manifestação-tem suas dilferenças, e estas nascem 
ou da pessoa, ou do modo, por que ella é apresentada. 
Foi neste espírito, que se concebeu o projecto ; 
quando a manifestação do crime é feita pela parte. 
chama-se a isto queixa, quando é feita pelo povo, 
chama-se denuncia, e não tP.m nenhum destes 
nomes, quando vem o crime por simples noticia ao 
conhecimento do juiz. O projecto original trazia 
estas differenças, nelle se fallava em queixa, 
denuncia, e proposta de qualquer dos memtiros da 
camara, porém entrando em discussão, reduziu-se 
tudo a denuncia, ou deu-se o nome de denuncia á 
tudo, á queixa, á noticia, e finalmente á toda a 
manifestação do delieto. Feita esta manifestação, 
segue um processo informatorio, declara-se, se 
tem lugar a accusação, e a accusação não principia 
senão depois do chama~o decreto de accusação. 
Nunca se deve confundir portanto accusação com 
denuncia. Todas estas denominações dá a nossa 
legislação aos differentes termos da perseguição 
dos crimes, não ha porém lugar algum onde se 
declare a prescripção, e o que se disse que os 
escrivães e tabeliães não são obrigados a conservar 
os autos crimes depois de 20 annos, isto não passa 
de uma opinião, é simplesmente um modo de 
entender assim: nós não temos lei nenhuma sobre, 
isto. -

Porém, como não se pódé duvidar que a lei quando 
prescreve o direito de denuncia, não prescreve o 
direito de accusar, pois não é pela fórma summaria 
que _obriga o réo a defender-se, mas sim pela fórma 
ordinaria, portanto, como a lei dá este recurso, 
póde inuito .· bem limitar-se o . direito · da denuncia, 
sem . estorvar o direito da parte, e daqui concluo 
appJicando em rigor a legislação antiga a esta nova: 
que tendo nós de limitara dueito de denuncia, ou 
de · ~ueixa, devemos necessariamente . conservar o 
dire1to de accusação ordinaria, e comoa constituição 
diz que o proces:ro . dos crimes de . responsabilidade 
ha de ser feito por uma lei, devemos então dar 11ma 
nova fórma a este proce~so de accusacão ordinaria 
para os crimes de responsabilidade, mas·não fazermos 

51 
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differcnça de processo, !eduzindo tudo simpl~s
mente á fórma, da.ruaneira que se acha concebido 
o projecto em discussão. Eu não teria duvi~a em 
convir com as emendas, que a este respe1to se 
otrereeerão, se me persuadisse que ellas podião dar 
uma intclligencia, que não occasionasse difficuldades. 
Porém, uma diz que cessa o direito de de~uncia par
ticular, passados tres annos : o que e denuncia 
particular ? 

E' uma queixa de um offendido : portanto ficava 
o olfendido sem se poder queixar. mas todos _os 
outros poderião denunciar: eu acho incoherenCJa. 
Se nós devemos fazer alguma differença, deve ser 
em favor da parte otfendida, e não contra ella, é 
como eu entenderia isto : porém parece-me mais 
natural. apesar de que o illustre autor da em~nda 
não exprime bem esta ditferença, o que aqui_ se 
ponderou, qu~ para a denuncia popular, se exclúao, 
passados os tres annos, todos os denunciantes de 
fóra da caruara, mas não os de dentro da camara: 
parece-me que esta intelligencia é muito admissivel, 
mas como póde ainda hal·er duvida a este respeito, 
e a lei não deve deixar duvidas principalmente, 
quando se trata de negocíos desta natureza, porque 
todas as duvidas, que se deixarem, hão de ser inter
pretadas a faYor do ministro, por iss1.1 queria eu 
fazer ainda uma emenda a essas que se apresentarão, 
isto é, que a respeito das pessoas de fóra da camara, 
ás pessoas que não formão parte do poder legislativo 
se lhes désse sómente o direito de denunciar 
durante ostres annos, sem que por esta determinação 
fique a camara prh•ada deste direito, pois visto que 
se tem dado este sentido á palavra denuncia, seria o 
mesmo que privai-a do direito de accusar, se lhe 
restringíssemos este direito. Eu chamo a attenção da 
camara a este respeito. 

Ultimando o illustre orador o seu discurso, que 
muito impcrfe~tamente foi alcançado pelo tachigra
pho, mandou a mesa esta 

«EMENDA 

sido convencido pelas razões que têm sido ponde
radas. 

O que segura a liberdade civil, e razoave~ dos ci
dadãos brazileiros e prosperidade da naçao. é a 
faculdade de imprimirem-se os pensamentos, e de 
por meio da imprensa poder-se censurar os actos 
ministeriaes, comtanto que se não afastem da ver
dade e da decencia. Por isso parece-me que deve 
passar o artigo, como está concebido ; não ob
stante as duvidas offerecidas por alguns dos Srs. de
putados. 

O Sa. CoSTA AGUIAR :-Eu não pretendia fallar 
segunda vez sobre a materia deste art. 21, porque 
parecia-me haver dito quanto julguei bastante no 
meu primeiro discurso; e_ demais esta discuss~o tem 
sido tão extensa, que seria fazer-me ta~vez Impor
tuno insistir em meus argumentos: ouvmdo porém 
inculcar-se o exemplo da Inglaterra para apoiar e 
firmar doutrinas,com que me não conformo, eu devo, 
Sr. presidente, e até sou forçado a roubar ainda ~l
guns instantes de attenção a esta ca~ara. Eu n_ao 
sou dos mais amigos de exemplos alhe1os; respexto 
os usos e instituicões das nacões cultas, no numero 
das quaes considero com j ustã ra~ã~ a nação ingleza; 
mas não posso, nem devo adrrutur entre nós uma 
doutrina, só porque alli ou n:outra ~arte_ ella é a~
mittida. Todos os q~e têm hdo a lüstorJa, _e ~S!áO 
ao facto da le.,.islacão mgleza e da sua const1tmçao, 
sabem o qne ~Inglaterra soffreu primeiro que alli 
fosse plantada a liberdade. Basta lançar os olh~s 
sem fazer menção dos tempos anteriores, á. Henn
quc~ VIII, para o que succedeu nos I"einados de 
Carlos I Carlos 11 e Jacques li; todo o mundo sabe 
o que ~conteceu depois da revolução de 1688 até 
que as cousas tomarão a estabilidade de que . n_eces
sitavãQ, e ainda bem que a desgraçada human!dade 
pôde colher os fructos de seus trabalhos e perigos. 

Ninguem ignora certamente, Sr. presidente, que 
na Inglaterra n_ão é possível obstar ~o curso de UJ!!a 
accusação parlamentar, a quem os mglezes chamao 
impeachment; o perdão mesmo do r~i não p~de faz~r 

tt Nenhuma pessoa de fóra das camaras, póde opposição ao processo; a prorogaçao ou dissolu~o 
d 3 do parlamento póde, sim, suspendêl-o porém nao 

denunciar, passa os annos. >> pôr-lhe fim. Estas duas garantias da justica forão 
Foi apoiada; e disse, continuando a discussão reclamadas pendente o processo do conde de fiamby. 
O Sa. Onoa1co :-Eu debaixo das palavras-accu- se bem me ldmbro no tempo de Carlos II; a pri

saçào popular-guiz entender o mesmo que diz a meira foi estabelecida nà revolução e a segunda 
emenda do Sr. Vergueiro; porém como esta está confirmada, quando se tratava do negocio de Mr. 
concebida em termos mais claros, peço licença para Basting. Apezar porém disto e das mais garantias 
retirar a minha, conformando-me inteiramente com da constituicão ingleza, todos nós sabemos o anda
a do illustre deputado. mento que as cousas alli têm levado em muitas occa-

0 Sa. MARcos ANTONIO :-Farei mais algumas re- siões. O processo mesmo de · Mr. Hastiog faz uma 
flexões sobre este objecto. Eu fundo a minha opi· grande prova; a ascendencia de alguns membros 
niào na legislação ingleza, não podendo deixar de sobre o espírito dos outros tambem me podia sub
reconhecer a sabedoria desia nação e da sua legis- ministrar mais alg.ms exemplos, etc., e como é, 
lacão. Esta attende á vigilancia que os deputados Sr. presidente, que se póde argumentar com estes 
dÓ parlamento têm sobre todos os negocios publicos; e outros factos da historia da Inglaterra para o nosso 
e tambem considera a liberdade da imprensa, que caso? Está por ventura o Brazil nas mesmas cir
permitte a qualquer perio~is_ta o~ pessoado povo cumstancias? Desenganemo-nos, senhores, o sys-
o censurar todos os actos m1mstenaes; com tanto que, tema actual é novo entre nós, logo é preciso fir-
o faca com verdade e com decencia. Portanto con-· mal-o com boas leis e com melhores instituicões 
siderando=a legislação estes crimes ministeriaes su- adequadas ao estado do imperio, aos lisos dos pÕvos 
jeitos á vigilancia do corpo legislativo e censura de e ao estado de civilisacão e idéas do Brazil. Deixe
todos os cidadàfls, marca o espaço de 3 annos para mos portanto exempfos alheios e appliquemos aos 
a prescripção de denuncia e a~cusação. ~or todas nossos males remedios heroicos e bem calculados ; 
estas razões me · parece suffic1ente o penodo de 3 muito -embora não possa qualquer denunciar os mi
annos ·para o conhecil!lento judicial dos actos mi- nistros, passados esses 3 annos •. P«?rém de uma vez 
nisteriaes em o imp9rio do Brazil. Esta é a opinião se · persuadão os nossos constltumtes qne quando 
que propuz, e· na qual estou firme, porque não tenho _mesmo tcnhão perdido este direi~o de denunciar • . .. 
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findo o total prazo, ~lle não caduco~ quanto aos re- \é ~ecessario ampliar o· prazo das denuncias em um 
pre~entantes da naçao, que _podem mtentar a accu- pa.JZ onde não lia liberdade de imprensa pratica e 
saçao a todo o tempo, nao ~endo passados os 20 onde nunca se fez uso della. · ' 
aftnos,em que prescrevem os crunes entre nós. E·-por I o s c 
isso que havendo eu approvado a emenda do Sr. Cle- eme R. LEMENTE PER~IRA :-~u tambem prefiro a 
mente Pereira, lanço antes mão desta ultima do· nda ~o Sr. Ve!guerro ã mmha, e voto por ella 
Sr. Vergueiro, que me parece mais exacta e frisante.j co~o mais ex.pres~tva. _ . 
Ella faz desapparecer toda a duvida ou má intelli- . tan arou aqm a dtscussa?, e como se J~lgasse ~as
gencia, que de proposito se quizesse dar ã letra ! te, propôz o Sr. presidente a materta do arttg~, 
deste artigo ; ella é conforme ao espírito da nossa : ! ~!:!~u com salva das ~mend~. Propôz depots 
legislacão, que marca 20 annos para a prescripcão . da do Sr. Vergueuo, .VIsto se terem pro
dos crimes: deste modo não ficaráõ impunes déli- ~l!nc~ado. por ella os Srs. Odonco. e Çlemente Pe
ctos, que aliãs o serião; e os nossos cidadãos terão v:faa._ foi . approvada, ficando preJudtcada por esta 
ao menos a consoladora idéa de que os vexames e çao a emenda do Sr · Pa_ula e ~.ouza. 
oppressões que para o futuro se lhe· fizerem não O Sa. 1\IAIA, requereu ao Sr. presidente, que antes 
poderáõ escapar á perspicacia e zelo dos repr~sen- de se passar a 2a parte d_a ordem do ~ia, lhe désse a 
tantes da nação. Resumindo pois minhas idéas,voto j palavr~,- por ter· negOCl_? de urgencta; e sendo-lhe 
que passe a emenda do Sr. Vergueiro, na qual se 

1 
concedtda le!! ~ redaCÇ<I;O das emendas, que a ca

achão comprehendidas as do Sr. Clemente Pereira e 1 ~ar~ fizera a l~I do regtmento dos conselhos pro-
Odorico. j vu~c1aes orgamsada no- senado, concebida nos se-

o . . · gumtes termos : · 
SR. VERGUEIRO : -Eu tinha p3dido a palavra . 

para responder ao honrado membro, e apezar de já << Emendas ao P!OJC:Cto de regimento dos conse-
ter sido prevenido, direi alguma cousa. lhos geraes de provmcia. . 

O honrado membro disse que insistia na sua opi- « ~o art. 29. Em lugar ~as palavras-que txver 
nião, e fundou os seus argumentos na legislação rece~1do do governo-substl~uem-se estas-e mais 
ingleza. Disse que estando os ministros debaixo da papexs que lhe forem remetttdos. » 
grande vigilancia do parlamento; e debaixo da grande «Um artigo addicional depois do art. 70 : 
vigilancia da liberdade da imprensa, é facil serem « Art. 71. Os membros dos conselhos são invio-
acc~sa«!os d~>ntro do espaço de 3 a~ nos, m!ls como laveis pelas opiniões, que proferirem no exercício de 
a~ut. nao acontece o mesmo, a paridad~ nao é ad- suas funcções-Emendada por conseguinte a nume
!Dlssxvel. Na Inglaterra ha uma grande liberdade de ração do arts. 71 e seguintes. 
Impren~a, e faz-se '!-m grande ~so della! mas entre u Paço da camara dos deputados, 17 de Julho de 
n_ós a hber.dade de impren~a nao é prat1ca. Quaes 1826.-:-Seguem-se as assignaturas dos membros da 
sao os escnpteres que atacao com verdade os actos. commissão. >> 

ministeriaes? Não ap_p~~ecem. Tem-se visto escri- Depois de lida esta redacção, foi approvada, sem 
ptos atacarem as .ol?xmo~s dos deputados desta _ca- que sobre ella se movesse discussão: e com as ditas 
mara, u~terpondo JUIZOS m~ecentes e desprop~s1ta- emendas se mandou voltar 0 projecto d 
dos, é isto o que temos visto atacar, mas nao os . ao sena o. 
actos ministeriaes. Portanto não tendo nós liber- O .SR. MARcos ANTONIO pedxo tambem a palavra 
dade de imprensa pratica, e não havendo outro meio, para 1!1-terrom~er a correnteza da o r~ em do dia com 
é necessario que tenhamos toda a vigilancia e está nego~IO urge~ te; e sendo-lhe concedida, orou pela 
claro que é necessario dar mais tempo porciue de- manetra segumte : 
vemos ponderar que na Inglaterra ~presenta-se 9 ~R. ~ARCOS ANTONIO : - Eu indiquei nos 
qualquer delicto dos ministros em publico, hamuito prxmeiros dtas .das sessões desta camara a necessi
quem esqua.drinhe as cousas, e que_m_ tenha coragem dade_ ·de se cr1ar um esta~elecimento lit.terario, 
de descobnr as faltas de· um mmistro de estado; consid~rando as despezas, e mcommodos, que sotrre 
mas aqui não acontece assim. E' portanto necessa- a moctdade brazileira . em ir l?roct.rar !os conheci
rio mais tempo, porque o imperio é muito vasto, e mentos, . e aprender· as setencias nos paizes 
seria diffi.cil vir ao conheciniento desta caniara uma estrange~os, e remotos, mas esta indicação não foi 
infracção feita por algum m_inistro de estado na discuti~a, nem sanccionada, e por isso me parece 
extremidade do globo. Em um paiz, onde circulão convemente apresentar outro-projecto mais simpli-
com muita rapidez as noticias, estas infracções ainda ficado. · , 
que sejão praticadas longe, chegão facilmente ao Tem .sc;>ado as ~eus ouvidos o queixume dos pais 
conhecimento do parlamento, mas aqui quem nos ~e f~xha, ,9:~e nao podem e~ucar ~eus filhos no 
ha de contar as ordens que têm dado os ministros IIDper1o, SUJeitando-os a cons1derave1s despezas, e 
aos. age':ltes diplomaticos nas nações estrangeiras? perigos, em_ ir mendigru: a edu«:ação litteraria 
Mu1to dtffi.cultosamente hão de chegar a nosso co- fóra da patna, sendo a ma1s attendtvel a corrupção 
nhecimento. Je costumes, longe das vistas de seus pais. 

Disse um honrado membro que o ministro tem Por esta razão, e attendendo ao grito geral de 
obrigação de apresentar os tratados que fizer, para todas as províncias do. Brazil, d~terminei:-me a 
a c:amara os approvar, sem o que não podem ser apresentar ? P!eSeJ!te proJecto de le~, concebido em 
vahdos: qual é o tratado que nos foi jã apresentado? termos mrus s1mphces, requerendo JUntamente que 
E~ sei que nós devemos conhecer dos tratados pu- s~ dê I?rin~ipio a alguma . acade}Dia, · u~iversidade, 
bhcos, e dos secretos logo que cessar o perigo por- hceu, mstltuto, ou curso htterano, debaixo de qual
que assim-· o diz a nossa constituicão~ Entretanto :quer denominação, que lhe quizerem dar. Para o 
consta-nos pelos papeis publicos ·que têm havido futuro póde ser trasladado, e engrandecido na capital 
estes tratados, mas qual é o que tem sido apresen- d~ S. Paulo, levantando-se um edificio magnífico, e-
tado ã·esta camara 1 Além disto não. ha: por ventura magestoso,. como cumpre ã dignidade do imperio. 
tratados secretos, e não levão muitas vezes aimos a . , Leu o projecto · concebido em os termos que· 
saber-se o que contém? Por todas e~tas razi'\es pois seguem : _ 
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« A assembléa geral legislativa do Brazil, decreta. 
u Art. 1. o São creadas nesta capital do ímperio 

duas cadeiras, uma de direito natural, e outra de 
direito das gentes. 

« Art. 2 . o Os professores, que forem nomeados 
pelo governo, terão o honorario de oitocentos mil 
réis em cada um anno. 

" Art. 3.0 Os respectivos lentes se regularáõ 
pelos estatutos da universidade de Coimbra, no que 
fôr applicavel, ficando debaixo da inspecção do 
ministro do imperío. » 

Lido, continuou o orador : • 
Requeiro á V. E.s:. que proponha este negocio á 

consideração dos Srs. deputados, o qual me parece 
urgente, porque sem educação litteraria ·não temos 
quem entre nas camaras legislativas, quem sirva na 
magistratura, quem vá exercer os cargos diploma
ticos, nem dignos ecclesiasticos. 

Sem conhecimentos, sem a necessaria sciencia 
não podem os ministros da igreja exercer as suas 
augustas e sagradas funcções. 

Por todas estas razões supplico á V. Ex., que 
convide a attcnção dos Srs. peputados,para 1ue lia
jão de tornar em .consideração este negocio quo é 
de summa urgencta. 

Terminado o discurso, mandou o illustre orador 
á mesa o seu projecto, e sendo ahi novamente lido, 
disse, havendo a palavra , 

O SR. TEtXEll\.A. DE GouvtA. :- Ba negocio mais 
urgente. Nós, na fórma <{Ue ordena a consliluição, 
temos de reconhecer o pnncipe imperial e como já 
ternos~ esle respeito um projecto que veio do se
nado, creio que deve preferir a tudo na discussão. 

O Sa. MARcos ·ANTONIO:- Convenho que este 
negocio se trate depois do projecto ou decreto do 
reconhecimento. 

0 Sa. VASCONCELLOS :-Eu julgo que O projecto 
não é urgente, até por outra razão, porque está 
feito já um sobre o curso jurídico, que será então 
melhor que entre logo em discussão, porque fica 
tambern comprchendido o do nobre deputado, e to
roamos uma medida ampla, sem alterar a ordem do 
dia por um projecto que é incompleto, q:uando ·. ha 
outro a respeito do mesmo objecto, perfe1to e com
pleto. 

Resolveu-se que ficasse o projecto para segunda 
leitura. 7 Teve então lugar a segllnda parte da ordem do 
dia, e em consequenc.ia, declarou o Sr. presidente, 
entrar em discussão a lei do senado sobre a formula 
do reconhecimento do P.rincipe imperial, apresen
tada na sessão de 20 de Junho. 

Immediatamente que foi lida, levantando-se disse 
O SR. FERl\EIRA FRANÇA :-Eu peço a palavra se 

me dão licença., para fallar sobre todo o projecto, 
porque o que tenho a dizer é relativo ã todo elle. 

. 0 SR.· VASCONCELLOS :-E' lei regulamentar e não 
sei como se possa fallar sobre toda, visto que tem 
só duas discussões. · 

ordem regular de primogenitura, isto é, o primeiro 
filho de legitimo matrimonio, que os nossos im_pe
rantes tiverem, tem o direito a ser successor. Elle 
ha de sempre preferir á quaesquer filhos que sejão 
mais novos, e não póde ser um filho mais novo, 
sem que o mais velho tenha morrido. Afóra disto, 
deve ser aquelle filho mesmo que dos nossos impe
rantes tenha nascido e não podemos reconhecer 
outro algum, que por qualquer maneira se" possa 
pôr em seu lugar. Portanto, ha de ser o filho do le
gitimo matrimonio, ha de ser o primogeníto e não 
póde ser o segundo sem que o primeiro tenha mor
rido; e isto é necessario que conste a nós que va
mos fazer o reconhecimento. 

Ora, por esta formula de instrumento não sei 
que isto fique constante. (Leu.) E' preciso que se 
prove e reconheça que Fulano, que se chama João, 
morreu,que elle era primogenito,etc.,etc., é preciso 
que se prove que este é o primeiro v~rão extstente, 
que não ha outro, que é filho legitimo. Isto eu não 
sei como se possa fazer; estando os seus augustos 
pais ausentes, devem de estar presentes, que um 
diga : este é o meu filho, que eu houve de minha 
mulher, e que ella diga: é meu filho, que eu houve 
de meu marido: o primeiro morreu, este é o her
deiro existente; isto ha de ser feito perante elles, 
e na sua ausencia não póde ser de modo nenhum. 
(Continuou a lêr o instrumento.) 

Não fallarei nesta accumulação de títulos que me 
parecem não ser necessarios. Quanto á declaração 
ilo dia do nascimento, se ella é precisa, tambem é 
preciso que estejão os pais presentes, ou outrem 
em seu lugar, para que se faça certo por algum 
modo, porque isto não é senão o reconhecimento 
da pessoa, mais nada. E' preciso pois que estejão 
presentes os seus augustos pais e que elle tambem 
esteja presente, que as camaras o reconheção como 
herdeiro da corôa, como primogenito filho de seus 
augustos pais, de legitimo matrimonio, etc., etc., 
ou por outras ·palavras que a nação reconheça, ~e é 
aquelle ou outro. Eu não sei como se possa fazPr 
este reconhecimento longe da pessoa que se vai re
conhecer e da~uelles que têm maior causa de melhor 
a conhecer. Não sei como isto se possa fazer. 

O SR. PAULA E SouZA:- Está em discussão o 
projecto todo, . Sr. presidente 'l · (T~ndo o Sr. pl'esi
dente respondido que sim, continuou o illustre de. 
putado.; E a formula do juramento faz parte · do 
mesmo projecto, isto é, entra na integra da lei 1 

O Sa. PaEsiDENTR:- Como nesta camara estão 
os membros que collaborãrão na formação do pro
jecto, eu os convido a que queirão satisfazer á du
vida do Sr. deputado~ 

O SR. PRESIDENtE :-Póde fallar o Sr. deputado 
sobre todo o projecto em geral, a votacão depois é 
que ha de .ser so'bre cada um dos artigos. " 

O SR. Cauz FERREIRA :-Eu fui membro da com
missão e como tal direi o que entendo: vou porém, 
P.rimeiramente responder ao nobre deputado o Sr. 
França. Sua Magestade Imperial fez já o reconhe
cimentll do seu augusto filho, pela participacão á 
todas as camaras, todos os lribunaes, baptisadô so
lemne, etc., etc. Sabe todo o mundo que o primeiro 
herdeiro da corôa morreu, que este é o principe 
imperial; isto está declarado por todos os officios, 
que se diri_girão á todas as estações,. não póde nisto 
haver duVIda alguma, e portanto e desneeessario 
tudo quanto o illustre deputado exige a tal respeito. O SR.· FERREIRA. FRANÇA:-Meus senhores, eu 

vou pois fallar sobre toda a lei. 
A• quem é que toca o direito de successão no 

tbrono do imperio' Diz a constituição, que á des
cendencia legitima do nosso imperador, segundo a 

Eu . fui . membro da commissão encarregada . de 
formar esta lei . e sou obrigado a declarar que não a 
approvei; fui vencido, mas o Sr. Maia e todos os 
mais senhores approvárão. Dei . as minhas razões, 
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que expenderei agora e que creio serem relativas á 
duvida do illustre deputado. · .. · 

A constituicão manda ,.reconhecer o príncipe im
perial : que nêcessidade temos nós de formar uma 
lei para se fazer este reconhocimento '/ Parece-me 
cousa muitO escusada, até por uma razão, que tem 
analogia. A constituiç.io nos manda fazer um regi
mento interno e havemos de fazer uma lei geral para 
isto'/· 

Não acho muito grande necessidade, emfim fui 
vencido; não votei porém pela lei, Para quo é esta 
lei 't 

Para fazer um auto de reconhecimento; mas para 
isto se precisa de lei '1 Acho cousa muito escusada. 
Demais, nós neste acto não somosassembléa legis
lativa; nós não vamos fazer leis; somos, sim, repre
sentantes da nação brazilcira, que vamos fazer 
aquelle reconhecimento. 

Na occasíão em que expandi as minhas idéas a 
este respeito, apezar de não ser muito amigode ci
tar cousas ou exemplos de estranhos, havendq-os 
nacionaes, apontei comtudo factos da historia . da 
França e de Inglaterra; e apontei factos da nossa 
historia ; quando as [nossas Côrtes antigas querião 
reconhecer os príncipes herdeiros, ajuotavão-se na 
sala do paco ou na igreja: ahi os tres estados juntos, 
cada um lazia a sua falia, apresentavão depois ao 
monarcha o principe herdeiro, etc. 

Entre nós se fazia este reconhecimento na sala do 
paço, como aconteceu, quaiulo se reconheceu o 
Sr. D. Sebastião; eu quizera porém, que aqui fosse 
feito na •:apella imperial, porque na camara dos se
nadores não p<5dem estar presentes as augustas 
pessoas de S. M. o Imperador e Imperatriz: Por 
1sso quizera que fosse na igreja que SS. MM. 11. 
estivessem presentes e se possivel fosse, se cele
brasse uma missa; e depois de celebrada, o presi
dente das camaras houvesse de fazer uma falia. 
Estes actos sempre são de religião. 

Eu quizera que se apresentassem as dtias camaras 
na capella imperial, que SS. HM. estivessem pre
setes e que se fizesse o auto; Ou, a não·ser na ca
pella imperial, quizera q_ue então fosse no senado, 
mas não assistindo SS. MM., porque o imperador 
não póde assistir senão á abertura da assembléa 
gerar. Depois, podia ir uma deput.acão que lêsse á 
S. 1\i. ó auto do reconhecimento. (sto eu entendo 
que se deve fazer com toda, a pompa, porque é uin 
dos actos os · mais solemnes que tem uma nação, o 
reconhecimento do successor á corôa c; não é cousa 
que se possa fazer ã capucha. Assim é que sempre 
se tem feito em todas as nacões, desenvolvendo 
tudo quando póde contribuir para o luzimento de 
um acto tão distincto. 

O SR. FERREII\A FRANCA :-Sr. presidente, o ré
conhecimento não é jurâmento, o juramento está 
dado; nós o que vamos fazer, é reconhecer a idi:mti
dade da pessoa, se elle tem esses caracteres que exige 
a constituição; se é o mesmo: ou não, se é o primo-· 
genito ou se é um segundo filho por ter aquelle fal
lecido, isto é qlle se vai. verificar; não temosjura-' 
mento ••• 

O SR. CRuz FERREIRA:-Isso nunca entrou em 
debate, nós nã() vam()s jurar, vamos reconhecer. 

o Sa. PAuii E SouZA ;:_se estã formula entra 
com atreito na integra da lei, então eu vou prl)pôr 
uma emenda suppressiva. porque estalei não é só 
p~ra este reconliecimento, é para todos QS reconbe~ 
ciiÍlentos· dos príncipes ·imperiaes e ha .· de regular 

emquanto não fôr derogada. Além disto, tenho 
mais a retlectir, que o regimento commum ainda 
não está feito •.• (Não foi mais ouvido.) 

Ter~inando, o· illustre deputado mandou á mesa 
a segumte 

« EHENDA 

· « 1. o Na formula do instrumento, ou se accres
ce.nte-do actual príncipe imperial,- ou no corpo 
do mstrumento se não declarem nomes. 

" 2.0 Onde estiver o termo -do senado- junto 
o secretario, supprima-se o termo-do seoado.»
Foi apoiada. 

O SR. MAIA:-(Não se ouvio.} 
O Sa. VASCONCELLOS:- Sr. presidente, se vamos 

a mudar palavras e vírgulas, então não fazemos 
nada. O Sr.l\laiajá mostrou que isso era fallar con
tra o projecto sem fundamento, eu sou da sua opi
nião e me opponho a toda e qualquer emenda. 

O SR. PAULA E Sou:u:-(Não foi ouvido.) 
O SR. l\1 ARCOS ANTONIO :-Sr. presidente, eu fui 

membro da commissão que orgamsou este projecto, 
e conformo-me em tudo com a opinião do illustre 
deputado o Sr- Cruz, porque este acto faz uma das 
mais bellas especies da religião e da historia. Esta 
materia é muito clara e muito coherente, não póde 
haver a menor duvida de que o príncipe existente 
é o unico herdeiro da corôa brazileira e toda a ques
tão que se possa mover a este respeito, parece-me 
ociosa. Nós vamos fazer este reconhecimento para 
ficarem certificados os povos, de que este é o ver
dadeiro successor do nosso soberano; todas as fór
mulas para tal acto estão preenchidas e este projecto 
deve passar-nemine discrepante. , 

Fizerão-se mais sobre a materia algumas refle
xões, a que não se pôde dar nenhuma intelli~encia; 
segundo as alcançou o tachigrapho e afinal, JUlgan
do-se sufficientemente discutida, propoz o Sr. pre
sidente cada um dos artigos da lei de per si e forão 
todos approvados: propoz mais se a fórmula passava 
como artigo de lei ou como exemplo; venceu-se 
que era approvada como exemplo; por esta votacão 
achou-:se prejudicada a I• parte da emenda "do 
Sr. PauJa e Souza, a 2•, porém, não foi approvada. 

Então se suscitou a questão, se o projecto devia 
voltar ao senado com a declaracão que a camara lhe 
acabava de fazer, respeito á fórmula do auto; e da 
maneira seguinte argumentãrão em apoio de suas. 
opiniões. 

O Sn. VERGUEIRO :-Sr. presidente, o projecto 
deve voltar ao senado, o projecto está emendado, 
p01·que não póde entrar em duvida que esta fórmula 
do instrumento vinha como fazendo parte da lei. 

Nos projectos de lei costumamos pôr a· data no 
fim e como esta se acha aqui depois do instru
mento. claro está que este vinha iricoPporado na lei 
e não fóra della ; e uma vez que isto passou, como 
exemplo, e não como parte da lei, não póde haver 
duvida que houve alteração. Demais, o voltar o 
projecto ao senado não póde trazer grande demora, 
e creio que isto não é questão de grande pondera
ção, pois o projecto vai tal qual, só ~om a declaração 
de qu~ nós assentãmos que esta .parte deve passar 
como exemplo. _ . . · . ·· 

O SR. CRuz FERREIR;A :-Isto é uma lei feita por 
ambas as camaras: o senado entendeu que· o for
mulario•fazia parte da lei, áinda que assim não o 
entendesse a commissão: deve voltar ao senado. 

& 
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O Sn. VASCOJSCELLOS :-Eu julgo que o projecto 

não está emendado, pois não sei como se faça uma 
lei para Paulo ou João, as leis nunca se fazem para 
indivíduos particulares : essa •fórmula do instru
mento não póde fazer parte da lei, isto parece-me 
da primeira evidencia; pois se o instrumento faz 
parte da lei, então seria esta lei só para um in
dividuo. O senado sabe muito bem o que é lei e a 
fez geral para todos os successores do throno bra
zileiro. 

Portanto eu acho que deve ir só a participação 
de que a camara approvou tal qual o projecto, e se 
tem a sancção do imperador; approvando-se que 
tem a sauccão, ha-de-se então remetter ao impera
dor, na fórina da constituição .. 

O Sn. CosTA AGUL\R :-Para que, senhores, estes 
argumentos 'l O projccto deve voltar ao senado, se 
o senado considera como nós esta formula do ins
trumento, estão acabadas as duvidas, e remette-se 
o projecto ao imperador; se não estiverem pela nossa 
opinião, e julgarem o projecto emendado, seguiremos 
então o que detet·mina a constituição. 

O Sn. PAUL.\ E SouzA: -Sr. presidente, não 
houve nenhuma emenda á este projecto, o que houve 
foi uma declaração ; os Srs. deputados que appro
varão o pt·ojecto tal qual, dcrão esta declaraçào do 
seu voto: eu, sim, queria q1te houvesse emenda; 
mas uma vez que esta não foi aceita a _lei está tal 
qual. 

O S1t. VERGUEIRO:- Então ainda será pt·eciso 
saber, se remettendo-se ao imperador, ha de ir com 
essa declaração ou não. 

O SR. VA.sco:scELLOs:- Ha de ir tal qual o pro
jecto, t• vai junto â formula do instrumento-saibão 
quantos-etc. Não ha duvida ; e vamos reduzil-o a 
decreto pelas mesmas palavras do senado, e for
mula do instrumento. 

Mandou então á mesa o Sr. deputado Vergueiro 
a seguinte 

«PROPOSTA 

<< Propollho se a apresentação do projecto ao im
perador ha de ser acompanh~da df! deliberação, que 
a camara tomou. >>-Não fot apotada. 

E ultimando-se finalmente o debate depois de 
mais algumas reflexões, propoz o Sr. presidente se 
o projecto voltava ao senado com a declaracão da 
da camara emquanto á formula do auto.-Venêeu-se 
que não. 

Propoz mais se devia ir incorporada a formula 
com o decreto de lei, ou se devia fazer contexto á 
parte.-Venceu-se que fosse incorporada com o 
decreto. 

O SR. SECRETARIO CosTA ÁGUIA"!\ leu um officio 
do ministro d~t fazenda concebido nos seguintes 
termos: 

OFFICIO 

« lllm. e E-xm. Sr.- Sendo presente á Sua 1\la
gestade o imperador o officio de V. Ex., datado em 
10 do corrente mez, em que solicilára por esta re
partição a remessa dos requerimentos de Antonio 
Va7. de Carvalho, e outros {lrejudicados pela lropa 
lusi.tana na província da Bahia: ha o mesmo au
gusto senhor por bem mandar remetter á V. Ex. 
os inclusos papeis, que se achão nesta estação a 

semelhante respeito, afim de V. Ex. os levar ao co
nhecimento da eaBHll'a àes deputado11 

« Deus guarde á V. Ex. Paço, em 14 de Julh_o 
de 1826.- Visconde de Baependy,-Sr. José RI
cardo da Costa Aguiar de Amlrada. »--Remette11-se 
á commissão de fazenda. 

Como fosse dada a hora, o Sr. presidente assignou 
para ordem do dia: 1.0 A continuação da discussão 
do projecto de lei da responsabilidade dos minis
tros e conselheiros de estado; 2. o Discussão do pa
recer adiado da commi!)são de commercio sobre o 
projecto de agricultura e povoação, e leitura de i'a
receres. 

Levanto11-se a sessão depois das tres horas da 
tarde.- José Ricardo da Costa Aguiar de An
drada. 

RESOLUÇÚES DA CAMARA 

lllm. e Exm. Sr.- Por ordem da camara dos 
deputados passo ás mãos de V. Ex., inclusa a re
solução da dita camara, tomada sobre o projecto de 
regimento dos conselhos geraes de província, en
viado pelo senado com o projecto original. 

Deus guarde á V. Ex. Paço da camara dos depu
tados, em 17 de Julho de 1826. -José Ricm·do da 
Costa Aguiar de Andrada.-Sr. João Antonio Ro
drigues de Carvalho 

cc A camara dos deputados envia ao senado o seu 
projecto de regimento dos· conselhos geraes de pro
víncia com as emendas juntas, e pensa que com 
ellas tem lugar pedir-se ao imperador a sancção im
perial. 

cc Emendas approvadas pela camara dos deputados, 
ao projecto de regimento dos conselhos geraes de 
província, enviado pelo senado. 

Ao ART. 29.- c< Em lugar das palavras-que 
tiver recebido do governo-substituem-se estas -e 
mais papeis que lhe forem remettidos. 

« Um artigo addicional depois do art. 70.
Art. 71.- Os membros dos conselhos são invio
laveis pelas opiniões, que proferirem no exercício 
de suas funcções.- Emendada por conseguinte a 
enumeração dos arts. '71 e seguintes. 

« Paco da c amara dos dep11tados. em 17 de. Julho 
de 1826.-Luiz Pereira da Nobrega, presidente.
José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada, secreta
rio.-José Antonio da S·ilva lJfaia, secretario. >> 

lllm. e Exm. Sr.- Forão presentes á camara dos 
deputados o officio de V. Ex. de 14. do •· corrente, e 
o. que o acompanhava do presidente da província 
de S. Paulo. relativo ao requerimento dos com
merciantes da mesma província sobre os privilegias 
dos fabricantes de assucar: e cum"{lre-me participar 
á V. Ex., para que chegue ao ·conhecimento de 
S. M. I.. que a camara tem feito dar a este negocio 
a direcção que lhe_ pertence. 

Deus guarde á V. Ex. Paço da camara dos depu
tados, em 17 de Julho de 1826.-José Ricardo da. 
Costa Aguiar de Andrada.- Sr. José Felicianno 
Fernandes Pinheiro. 

Sessão em ~8 de Julho de ~828 

PRESIDE"NCIA. DO SR. PEREIRA. DA , KOBREGA 

A's 10 . horas da manhã acharão-se á chamada 
63 Srs. deputados, por faltarem-com participação 
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de molestos, os Srs. Cunha Barbosa, Pinto do Al
meida, Clemente Pereira, Barros Leite, Hollanda 
Cavalcanti e Castro Vianna, e sem causa participada 
os St·s. Serpa,Brandão e Silva Lobo. 

·Abel' ta a sessãn, foi approvada a acta da antece
dente, depois de lida pelo Sr. secretario Souza 
França. 

Veio logo ã mesa, e mandou-se inserir na acta 
da presente sessão esta 

« DECL.~RAÇÃO DE VO'I:O 

« Doc\aro que na sessão dé hontem fui .de voto 
que o instrumento do reconhecimento do príncipe 
imperial não fazia parte da' lei, e tambein ·fui de 
voto, que o mesmo instrumento não fosse submetti
do á sancção impcrial.-Pircs Ferreira. » 

O Sn. SECREUaro éosu ÁGDIAR participou estar 
sobre a mesa uma memoria sobre a civilisação e 
aldeamento dos índios do Pará e Rio Negro, olfe
r ecida pelos Srs. deputados Seixas e Nabuco. 

F oi recebida com especial agrado e remettida á 
commistão de eo\ooiS.:lCão, catecbese e civilisação 
dos i••dios. • 

O roesmo Sr. secmtario disse que apreveitava 
esta occasião para requerer que a mesma illusLre 
conunissão houvesse de tomar em ~:onsideração uns 
apontaruentos olierecidos por um nobre deputado 
da assembhia constituinte, José Donifacio de An
drada e Silva, relativos ao objecto daquella mamo
ria ; declarando que os ditos apontamentos deve-

~ rliio existir no archivo da camarn, o prestando-se a 
dar um exemplar que lhe coubera na.distribuição 
feita pelos membros da mencionada assembléa, no 
caso de não apparecer o original. O Sr. presidente 
satisfez: a esta supplica. 

Então compareceu na sala o Sr. Serpa Brandão. 
-~ Não h avendo expediente, entrou-se 1111 1.• parle 

da ordem do dia, que era a continuação da disc11ssão 
do projecto de lei sobre a responsabilidade dos mi
nistros e conselheiros de estado, e principiando-se 
pelo art. 22, o Sr. secretario Costa Agutar, o leu, 
e era assim concebido : 

• Art. 22. Esles delictos serão julgÍidos no se
nado por juizes de facto e juizes de direito, de cujas 
íunccões são excluídos os ministros e secretarias de 
estacfo, e os conselheiros . de est.ado, ainda que nã.o 
accusados, nem poderáõ intervir na nomeaçlo da-
_queltes. » · . 

Leu igualmente, por ter vindo ã mes;a, esta 

« BKENDA 

« Destes delictos conhece o senado, excluídos os 
ministros de . estado e os conselheiros de estado.
Vasconcellos. » 

Foi apoiada, e abrindo o Sr. presidente a diSclls
são · sobre o artigo o emenda, teve logo a pal11vra e 
orou· por esta maneira 
. o S:tt. VE'RGUElRO ,..:...Esta emenda, senhore·s, vai 
certamente alterar. de todo a fórma de julgar esta
belecida no projecto. Diz . qne os delictos sejào jul
gados pelo senado com exclusão dos me.mbros que 
forem ministros, ou conselheiros de estado. · 

Ora, o projecto tinha separado as fliocções rela
tivas ao!act!l _das que são- respectivas ás decisões 
de direito, para que o senado . se· div.idisse em dous 
tribunaes, aos quaes um julgasse do facto, e .outro 
do dir~ito; ouflzesse applicação ~a . lei;,. e a e·menda 

que agora se .!JII'ereee, quer.acctunular estas duas 
fun.cções e fazer do senado .:um só tribunal judi-
eiario. . . ·. · 

Reflectindo ni'ais sobre esta materia, parece-me 
que Cita doutrina é mais. conforme á constitllicáo 
nos artigos que tratã() do julgamento dos crimes· de 
responsa.bilida~e dos ministtos de estado. Portanto, 
se este 6 o scnttdo da emenda, eu voto a favor della; 
porém, neste caso é necessario que este artigo volte 
ã commissão para desenvolver esta idéa, que d.i 
novo apparece, e accrescentar mais algumas out.ras 
q•te se possão suscitar. · 

Isto é o que me occorre como mais prudente. 
Como por algum tempo ninguem se offerecesse 

a faltar na materia, perguntou o Sr. presidente se 
se julgava finda a discussão ; mas, levantando- se, 
disse · 

O SR. BAPTJS'I:A PEREIRA:-Sr. presidenle, por 
causa da ordem, queira V. Ex. mandar lêr outra 
vez a emenda. Desculpe-se-me. esta importunação, 
para se não dar um voto prE'cipitadamente. 

<J..eu•se a emenda.) 
'Esta emenda vai transtornar toda. a ma.rcha do 

projer.to, e tudo quanto se lem vencido nesta ca
mara: confunde inteiramente o plano traçado e 
pelo modo porque está concebida, vai pôr o senado 
em grande embaraço sobre a intelligencia da lei. 
Estas não são as idéas da camara, nem jámais me 
occorreu semelhante lembrança, todas 11s vezes que 
tenho votado sobre a ordt~m do juizo nestes crimes. 
Portanto, eu me opponho decididamente a tal dou
trina,. que irá ínnovar e transtornar o systemõl que 
se tem seguido na organisação desta lei. 

A este tempo compareceu o Sr. Silva Lobo. 
E declarando o Sr. presidente que continuava a dis
cussão sobre o artigo e a emenda, disse 

O Sa. CosTA A GUIAR :-0 artigo diz... (Leu o 
artigo) e a emenda é assim enunciada... (Leu a 
emenda.} Ora, se esta emenda não envolve outro 
sentido differente do que se mostra á primeira lei
tura, acho que se conforma inteiramente com o 
artigo nos pontos essenciaes; limitando-o tão só
mente na ultima. parte, em que se excluem os mi
nistros e conselheiros de estado de intervir na no
meação dos juizes nacamara dos senadores : o neste 
caso voto contra ella, porque, segundo a minha 
opioiio, os conselheiros e ministros de estado, nem 
devem axercer as funcções de juizes destes crimes 
de responsabilidade, nem cooperar na sua eleição. 
Se ella tem em vista allerar o projecto na parte que 
trata do juizo, como explicou o Sr. Vergueiro, 
então ainda por mais forte razão me declaro contra 
ella. 

Semelhante doutrina vai de encontt·o ao plano 
que se tem ·seguido na formação deste projecto, e 
repugna aos princípios elementares da sua orga-
nisação. · 

Por consequencia, quer de uma, quer de outra 
sorte defendo o artigo e não admitto a emenda. 

O Sa. V .&sCONCilLLOS :-Sr. presidente, quando se 
formou este projecto sobre o processo dos crimes 
de. responsabilidade dos empregados publicos em 
geral, conveio . a commissão no juizo por jurados, 
para qu~ não ho. nvesse an~malia, sendo uns julga-
d!)s _por JUrados e outros nao._ ·. . · . · 

· ASsentou.,. se que ·tanto os mmJstros e conselhell'os · 
de estado; como os mais funcéionsrios fossem jul
gad~s P.Ôr ju~ de direito .· e juius de facto nos 
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crimes de . responsabilidade, por serem crimes de . tigo, com que me conformo, qual a de não poderem 
igual natureza, a por ser eite juizo aquelle que a intervir na nomeação dos juizes, sobre o que nada 
constituição determin~, que se estabeleça quanto se d!z na: em_enda do Sr. Vasconc_ellos; o que, qua~to 
antes para todos os delictos. .. a m1m, dev1a ser expresso. po1s que uma cousa é 

Attendeu-se ainda a uma outra razão, e é, que a não poder ser juiz e outra é o escolher ou não esco
essencia do jury _e a sua excellencia_ PJ.!l~icl!- sobr~ lher este mesmo juiz. 
outro qualquer tnbnnal o~ conselho J~diClarxo, está Ninguem certamente é mais franco do que eu na 
radicalmente na rea:I distmcção e_ dti!erença entre maneira de emittir suas opiniões. e é por isso que 
os juizes ·de facto e os juizes de dueito, sendo 11ns eu insto que antes passe a doutrina deste artigo, 
eleitos pela nação e tirados de todas as ordens da do que a emenda. Esta lei é feita para acautelar 
sociedade, e os outros nomeados p~lo poder execu- males, que des!ITaçadamente podem verificar-se 
ti v o e escolhidos da ordeJJ?- dos magistrados. . um dia se ell~s hoje não existem, podem existir 

Considerando ~u, porem, qu~ no senado nao se amanhã: e o legislador deve prevenir tudo quanto 
dava, nem sé po_d1a dar esta raz3:o, J?Or~~e todos os póde acontecer, com particularidade aquelles factos~ 
senadores são 1guaes por sua mstltUiçao, e todos que tendo a sua razão sufficiente nas paixões e in
formão um só corpo, propuz est_a emenda, q:ue me teresses dos homens, po~em mais facilmente pra
parece, além de tudo, mmto ma1s analoga a con- ticar-se pelo choque de mteresses cruzados, pela 
stituicão. consideracão de amizade etc.. e até pelo espírito 

Eu julgo que nos não ext!aviaremos adopt~ndo de corporâção. Em um estado livre, Sr. presidl!nte, 
esta medida, que tem aproveitado ~m outros pa1zes, é muito mais dímcil achar juizes imparciaes, do 
que nos podem dar lições na matet:_la. que accusadores corajosCIS, por via de regra nós 

Em Inglaterra, por ~xemplo, nao se conhece tal temos sempre uma opinião nossa em matel'ias po
differença, nem se dis~u~guem ~a ~amara _d?s pares í liticas, que não deixamos, quando somos chamados 
os juizes de facto dos JUizes de due1to. Al_h JUlga-se I para juizes, na hypothese mesmo de um juiz hoil
collectivamente, bem como nos nossos lribunaes de Irado, e quç não é corruplivel para desfigurar os Ia
justiça. . ctos, é innega'l'el tambcm que as suas opiniões em 

Portanto, par_ece qu~ a_mm_ha ~menda ~eve passar politica podem fazer-lhe encarar esses mesmos 
afim de se abohr tal ~1stu~cçao 1mpropr1a da natu- factos por um lado muito diverso daquelle, por 
reza das camaras leg1slallvas. · onde devia considerar a materia. Esta observacão, 

o SR. VERGUEll\0 :-Eu sustento a emenda por- que deixo referida, é lembrada por illustres escri
que com elfcito, parece mais conforme á constitui- ptores, e de entre elles me lembrarei do que diz o 
ção, que sc:jão JUlgados _os ministros po~ ~odos os Lor !o~n- Russel no se~ ensaio historico sobre a 
senadores 1gualmente, a1nda que tenha Ja fallado const1tutcao, e o governo mglez. · 
e votado em sentido contrario. Elle tem notado este mesmo defeito na camara 

Posto que eu já tenha propugnado, e esteja con- dos Lords, e é esta a razão, porque, quando eHes 
vencido de que a melhor fórma de julgar em todos estão dispostos em favor do accusado procurá o fazer 
os casos seja a que se exerce por juizes de facto se- nascer uma disputa entre os pares, e os communs, 
parados dos juizes de direito, com tudo estou agora afim de . evitar a decisão da questão, e o juizo do 
deste accordo, porque tenho considerado que na mesmo accusado. Foi isto o que aconteceu na causa, 
hypothese de que se trata não se dá a mesma razão, e processo de Lord Damby, e de Lord Somers, e de 
que geralmente corre. Nós não temos neste caso muitos outros, e em tempos mais modernos no ce
uma classe donde se tirem os juizes para o exame lebre processo de Hastings, de que hontem fallei 
do facto, e os magistrados para applicar a lei: todos aqui. Eu não sou inclinado a exemplos alheios, e 
no senado estão na mesma ordem, todos por con- se agora me fiz cargo destes, foi para responder a 
sequencia devem . conhecer e julgar do facto e do alguns membros, que mes(l).o por alguns factos da 
direito, porque todos são juizes pela constituição. historia ingleza se póde sustentar a doutrina do ar-

O que me parece é que a emenda, desfazendo · tigo em questão. Deixemos portanto exemplos 
tudo quanto a este respeito está organisado no alheios7 elles só nos podem aproveitar em falta dos 

. projecto, não substitue perfeitamente a nova dou- domest.1cos, e quando admit.tidos aquelles, é mister 
trina que propõe; -e por isso se ella se adaptar, que as circumstancias de ambas as nações sejão 
proponho que a parte deste, projecto relativa ao em tudo as mesmas, e identicas, o que e em ver
processo volte á commissão para o pôr em harmonia dade muito difficil a verificar-se. 
e redigil-o de novo, segundo o que se vencer. . Se pois na Inglaterra, onde o systema consti-

Quanto ao que disse o illustre deputado, que a tucional está plantado ha tanto tempo, ainda appa
emenda não exclue os ministros e conselheiros de recem os factos, de · que fallei, que poderá ser entre 
estado de intervir na nomeação dos juizes, não nós, onde o systema é novo, e onde ainda por fa

. póde mais ter lugar, logo que se tirou a differença talidade nossa ha alguns inimigos do estado actual 
de juizes de facto a juizes de direito, e se estabelece das . cousas! Oxalá, Sr. presidente, que eu me en
que todos são igull1Jnente juizes nat~s. ganásse 111 Mas como desgraçadamente é isto uma 

Por conclusão; -eu voto pela doutrma da emenda, verdade, .cumpre que quanto em nós couber pro
e requeiro . que vá á. commissão com os mais artigos curemos cortar semelhantes inconvenientes, e é por 
s~bre o processo~ todas estas considerações, que voto contra a emenda 

o Sa. CosTA ActJIAR :-Sr • . presidente, eu já d_o Sr. V~scon~ellos, e a lavor da doutrina do ar:
ponderei as razões porque não podia.admittir esta tlgo em d1scussao• . 
emenda do Sr. Vasconcellos, nãosó.porque ellaes- o.sa.PAULA ESOUZA: --Esta materiame parece 
tabelece uma fórma diversa de julgar os crimes de muito seria, ella nos deve merecer mais considera~ 
que tratamos neste projecto~ - mas principalmente Ção •. .A. emenda do :Sr. Vasconcellos toca em um dos 

. porque excluindO:-Se os ministros e conselheiros de pontos . essenciaes .do pr.ocesso, . e do julgamento, . e 
estado ·do numero dos juizes, não-tocai nem se faz mqitas das razões, com que. atem ,;evestido alguns 
cargo de uma outra especie, de que se embra o àr- des se~~~~~ que' a· defendem, são' de muito pezo, 



camara dos Deputados- Impresso em 07/01/201 5 14: 11 - Página 4 de 21 

8&18 & 1§ Di JdtW M IW1! 
ao menos á primeira vista. Esta idéa é totalmente mesmo corp~> os juizes, que devem decidir do facto, 
nova nesta camara ..•. O processo está organisado e applicar a lei. Eu offereço estas reflexões, para 
sobre bazes bem dítrerentes, de sorte que nã.o se dá que se não julgue a ma teria tão liquida, e apurada, 
termo media entre um e outro systemà ••• Não é como se presume. " 
para desprezar-se-in limine estalembrança. • • Volte O Sa. SouzA. FuxcA :-A constituição estabelece 
á commissão, para que apresente 0 seu . parecer umá fórma de jnlgâr para todos os casos geral
sobre as razões, que se tem emittido, e que talvez mente. Os brazileiros, diz e.Ua, hão de ser J·ulgados 
tornem a decisão duvidosa. • • No caso de preva-
lecer esta emenda, a commissão deve organisar f0r juizes de facto, e que examinem e decidão dos 
uma nova fórma de proc.esso ••. (O illustre orador actos, e por juizes de direito, que fação applicação 
fallou em voz tão baixa, que de u. m longo discurso, das leis. Agora digo eu, se a constituição assim o 

· determina, não podemos nós fazer uma excepção por 
que proferio mal se pôde alcançar 0 que vai tran- esta lei r~gulamentar, ainda que sejão muito boas 
scripto ): e fortes as rãzões, que se apresentarem. O illustre 

O Sn. SouzA FRANÇA: -Sr. presidente, alguns deputado explicou muito bem a natureza do juizo 
dos · honrados membros desta . camara tem achado por jurados, e a dislincção essencial entre os j!Jizes 
razões . para defenderem a emenda novamente pro- de facto e os de direito, porém isso não conclúe 
posta, e outros se a não têm defendido, achão-se contra os meus fundamentos. O meu argumento é, 
todavia em estado de duvida, e irresolutos sobre o que a nossa lei fundamental determinou o con
partido, que devem seguir. Eu não hesito um mo- trario, e estabeleceu um principio universal, contra 
mento em me declarar contra, tenho uas mãos o o qual não podemos ir, embora se diga que esta de
nosso . pacto social, a nossa lei fundamental , que terminacão é menos coherente com a natureza da 
assim diz no titulo do poder judicial. . . ( Leu instituiéão dos jurados. Que é um ministro de es
alguns artigos da constituição ). Portanto eu não tado? ~ão é um cidadão '1 Como se ha de privar este 
faço distincção de crimes, e de tribunaes. A consti- cidadão de participar de uma instituição favoravel a 
t01ção manda expressamente que todos os casos todos os cidadãos 'l Eu creio que isto se não po
·crimes e cíveis sejão julgados por juizes de facto e dería conseguir, sem se estabelecer uma excepção 
juizes de direito, segundo a lei, que se fizer. odiosa, e sem irmos contra uma das melhores ga-

Nós estamos fazendo uma lei judiciaria, logo ha rantias dos cidadãos. Eu conviria de boamente na 
de ser conforme este artigo da constituição. Vamos doutrina da emenda, pois são muito attendi\·eis as 
com ella, e não tenhamos medo de errar. A' sua razões, c;~ue a sustentào, porém assento que clla é 
vista cabem por terra, desapparecem todas, quantas opposta a letra e espírito da constituição, e por isso 
razões se inventfio, por mais plausíveis que ser não tenho escrupulo de votar contra. 
possão. Se a constituição manda que em todos os 
casos haja juizes de facto e de direito, porque mo- O Sa. AutEIDA E ALBUQUERQUE:- A excepção, 
·tivo hei de hesitar em rejeitar uma proposição, que que o illustre deputado não quer que se faça, já 
vai encontrar a nossa lei fundamental f Portanto está feita na constituição, ella determina que todos 
voto contra a emenda. os cidadãos sejão jujgados por jurados, excepto 

o Sa. AulEIDA . E ALBUQUERQUE : _ Eu penso de porém os ministros e conselheiros de estado, que 
differente modo, e não descubro inconveniente devem ter por juiz a camara dos senadores. Por 

I tanto não somos nós que vamos fazer esta exce-•algum na admissão da emenda, nem ju go atten- d. h d h 
.divel o argumento do illustre preopinante. A con- pção o lOSa, como sustentou o onra o mem ro. 
:stituicão não fez mais do que providenciar para os 'forno a dizer as razões, que se offerecem são muito 
.crime·s em geral, porém nada especifica a respeito fortes, eu não duvidarei ceder, uma vez que se me 
.daquelle tribunal, que ella mesma declarou com- apresentem outras de mais valor. 
-,petente -para os crimes dos ministros e secretarias O Sa. BAPTISTA PEREIRA: -Sr. presidente; pelo 
,ae estado. Naquelle artigo a constituição marcou as regimen antigo de legislação, os juizes de facto 
bazes para a organisação dos juizes, que devem igualmente o erão de direito, porém a constituição 
~ulgar dos casos crimes e civeis, fazendo distincção dividio estas attribuições, e tanto mais judiciosa
Ide :juizes de direito e juizes de facto, e mostrando mente, quanto não é necessaria grande perspicacia,. 
·:as classes, de :que devião ser tirados, e quem os ha- para se conhecer quaes as vantagens desta divi~ão , 
via escolher e nomear, ·Diz mais que uns hão de ser de poderes. , Pergunto eu agora: E porque motivo 
perpetuas e outros temporarios etc. Ora, como se queremos nós na accusação dos ministros de es
póde applicar esta doutrina á: camara dos senadores? tado ligar · o conhecimento dos factos, e applicação 

. Disse., o honrado :membro que a emenda vá encon- da lei aos mesmos juizes? Terão os ministros menos 
trar , a< constituição, · porém pelo que tenho exposto direito ao devido conhecimnnto, . e justiça nos pro-
vê-se que não existe -semelhante opposição, antes cessos que se formarem contra elles 'l Não sãó 
parece que o artigo de.alguma sorte se aparta della. tambem nossos concidadãos 'l Acaso o lugar de mi-· 

-A .constituicão .es\abeléce o seriado como tribunal nislro por si só deve serumarazão de desprezo e 
co~pêtent~(p~ra esta classe de delinquentes," e rião odio para -com o sujeito ~ ·que o exerce 'l Sr. presi

: fazendo dtstt~cção alguma entre os seus membros, · dente, . attendà.mos ao crime, e não ao lugar e pes
p.~re. ce ·,qiie a t. od.o~ .d. e .. u o direito. de j.u.l.gar. sob. ·. re os soa, . a • lei deve ser igual paratoqos, e quando eu 

,{actos; .e sobre o•dtrelto. ·. ç desejo que um ~inistro prevaricado~.' seja rigorosa-
.. Logõ é inuito bom pensada a,reforina~ . que se-quer menLe punido, igualmente desejo. que com elle não. 
f~z~r n~·-·· pro.cesso por meio desta . emenda •. Os: se. atropele a justiça, ese fação excepçf!es odiosas • 

. ineD,lb:ros do senado têm igual direito pela consti- Portanto voto . pelo artigo; e me opponho a que o 
iilicão parà serem ao mes,mo tem pó juizes àe facti:> senad(se.for~~ em grandejury, segundo a emenda 
e de direito, e admittida ·aAistincÇão, que se havia donoQre deputado, porque nella não descubro uti-

;feitô, ·.· s.ôffr~m alguma qu~bral1este direito. D~m!J,is lidade a181lma, · antÊls ··um àc.eno~ ·que i~duz derro
: Sf':. .P~esi~ente_. a es~éncj~ d.õ juizo ilosJ~!ad()S de~. gação da ·con.stituição; . e pouco interesse . pelo· co
apparece · toda; uma · vez· que se extrcuao -de "Um nhecimento·da verdade-~ 
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E diz-se que esta é a norma, que a constituicão 

nos deu! Nunca subscreverei a ella. . • 
O Sa. VEnC:UEIRO :-0 argum~ntoproduzidopelo 

illustre deputado, permiUa-se-me assim o dizer, 
nada vale, não tem força alguma. A constituição, 
quando diz ( lendo a constituição) nos casos e pelo 
modo, que os codígos . determinarem, uão só não 
comprehende todos os casos indistinctamente, mas 
até faz dependentes os cndigos a especificação 
desses casos, e a . fórma de julgar. 1\lais ainda, a 
mesma constituição excluio desta regra os delictos 
dos .ministros de estado, dos conselheiros de estado. 
dos deputados, dos senadores, das pessoas da fa
mília imperial, e tah·ez de mais alguns, do que 
:~gora me não lembro. Pelo contrario o que se tem 
vencido neste projecto ácerca da f9rmação do 
juizo do senado, é que parece opposto á letra e 
mente da constituiç.'lo. 

0 Sll. VASCONCELLOS :-Eu não sei como se in
siste em que a distincção dos juizes de facto e dos 
juizes ~~ direito é declarada na constituição, e que 
a abohçao... · 

Eu não digo que o seja em rigor, mas o que eu 
affirmo alfoitamente é que a formação do jury em 
uma das camaras legislativas é inteiramente re
pugnante tanto á natureza do jury, como á do corpo 
legislativo, porque diz-se na constituição que os 
juizes de di1·eito hão de ser perpetuas, e quaes são 
t.lS juizes perpetuos existentes no senado'? Serão 
cldtos, conforme o projecto dentre os membros 
du senado, como se combina isto? Serão chamados 
Je fóra? 

Outro argumento, que ouvi, é, que os ministros 
de estado, por isso que o são, não devem ser julga
dos por uma maneira odiosa. Mas eu não sei que 
seja odiosa esta fórma de julgar, e se nisto ha des
favor, no que niio concordo, quem é que o insti
tuio '? Não é a constiluicão '? Em que é que os mi
nisiros podem ter a suá justiça mais segura, quer 
sej[w julgados por um jurado, quer pela maneira 
até agora usada, uma vez que ( e isto vale tudo) hão 
de ter por tribunal a camara dos senadores? Enten
damo-nos, senhores, se eu insisto neste novo pa
recer, é pelo mesmo motivo, que os illustres depu
tados da opposição têm allegado. Julgão os senhores 
que pela maneira vencida caminha-se em mais con
formidade com a constituição, e cu estou persuadido 
que a emenda é que melhor preenche os seus fins, 
e mais se liga á sua letra, e por isso a defendo, e 
desejo que a commissão de leis regulamentares des
envolva a sua doutrina para ser presente ã ca
mara. 

O Sa: BArTtsT.\ PERJURA :-Até ã nossa feliz re
generação um mesmo juiz conhecia tanto dos factos, 
como do direito ; porém como a experiencia de se
cu los tem mostrado, que, divididas estas duas func
çõcs, e confiadas a distinctas autoridades, secolhiào 
melhores resultados. por voto unanime da nação, 
determinou a nossa lei r.onstitucioilal, que este me
thodo de julgar fosse estabelecido entre nós para 
todos os casos cíveis e crimfls. 

Assim está . fi~mado pela ~onstituição : logo para 
que havemos de u em oppos1cão, só porque ternos 
de julgar crimes de responsâ.bilidade perpetrados 
por ministros de estado ?Isto nunca. 

Os ministros de estado, e os delictos de respon
sabilidade hão de ser julgados pela mesmissima fór
ma, porque_devem ser julgados todos os réos, e 
todos os delictos. 

Não queiramos, senhores, o que a constituição 
n~o 9.~er; !lão façàmos uma declaração, que a con
_!>tltm~o na~ fez, quando marcou o fôro a estes réos 
_e delictos : _. -assim . iremos mais _ligados -as suas dis

_ posições~ Que a camara dos senadores julgue collec-
tivam~.lle tanto do facto c~ino do dire1to I · ·-

O S11.. BAPTISTA I>EREIRA (interrompendo) :-Eu 
não disse que esta distinccão se acha declarada e 
marcada na constituição para o juizo, que exerce o 
senado : disse que esta fórma de julgar se acha mar
cada. na constituição para todos os delictos, e todos 
os reos. 
• O Sll. V.AsccNCELLOS (continuando) : -A decla

ração é a -do art. 151 da constituicão : eis aqui o 
que diz ..• (Leu este artigo.) Porém· nem por isso 
se segue que o senado para julgár se deva d1vidir em 
dous tribunaes. 

Todos os seus membros são iguaes, têm as mes
mas attribuições, e exercem as mesmas funccões. 

Quando a constitui cão determina que esta· classe 
de dclictos seja do conhecimento do senado, faz uma 
e~r.epç~o das regras,_ que ella mesma tem estabele
Cido : e essa a excepçào, que se diz odiosa, e con
traria á constituição. Oca, eu mostrarei agora por 
outro argumento a verdade da minha opinião, já 
que parece que de proposito se despreza a luz das 
minhas razões. 

Permilta-se-me perguntar: quando a constituição 
estabelece as relações e o supremo tribunal dejusti
ça·para julgar em segunda e ultima, instancia, que
rerá tambem que estes tribunaes se subdividão em 
juizes de facto e juizes de direito 'r 

Quererá que em cada um destes tribunaes, destas 
relações hajão membros nomeados para conhecer do 
fa~to, e magistrados perpetuas para a applicação das 
le1s 'r :oo _ 

. Parece-me que ninguem me responderá affirma
tlvamente. 

Então porque motivo, com que fundamento se 
pretende entender, que, quando a constituicão in
dica-e declara · que a camara dos senadoreS' será o 
tribunal para conhecer dos ministros e conselheiros, 
quer que este tribunal julgue pelo modo ordinario, 
que e \la estabelece para os mais cidadãos, . isto é, por 
juizes de facto e juizes de direito '1 Agora qne se me 
responderá '1 ·. 

Confesso, Sr. presidente, que eu não esperei já
mais que a minha emenda fosse combatida por tal 
maneira. .Que a condemnem por outros qual'squer 
fundamentos, não me admirarã: • mas como contra-
ria á constituição 1 .. 
. Contrario á constituição é o que se temvencido, e 

com o que eu concordei de mmto boa fé~ antes de 
pensar melhor sobre o cas_o ; porque realmente 
assim parecia á primeira vista. 

O Sa. BAPTISTA. PEBEliu. :-~Estou ainda firme na 
minha opinião, · pois a não destróe a razão, ·que se 
d~. de sere~ os. senadores igua.e:; em attribuições. 
Amda que sao 1guaes na essencxa do emprego, po
dem ·variar quanto ao es:ercieio temporario de suas 
funcções, sendo nomeados uns juizes · de direito e 
outrosjuizes de facto. · . · · _: ·-

E como aquelle, que é hoje juiz de direitO, póde 
amanhã ser juiz de.facto, estão equilibradas as fa-
culdades de cada membro. . - ' ·. · 

· Quanto. ao que o illusire deputado poridera âceroa 
das relações. _ ou f.rib~à.~ ·. dti ~~~gun,da instancia7 
respondo que es~s tnbunaes · hao. de ser formãdós 

~ - } - --. ~ ' - -_ , • • --- • • - - • ' .. '. ' - . ;. • w - • ; •• .:.; ·-:.:_ • •• 
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por leis regulamentares ; . e quando se tratar da sua 
creação, regular-se-ha a maneira de julgar. 

Por ora tratamos deste tribunal formado na ca:
mara dos senadores. 

Julgando-se diScutida a materia_, propoz o Sr. 
presidente, ã votação o artigo, qúe toL approvado, 
ficando rejeitada a emenda. 

Findo este acto, teve a palavra o Sr. Custodio 
Dias, o qual depois de um breve discurso, que não 
foi ouvido pelo tachigrapho, enviou ã mesa o se
guinte 

CC ARTIGO ADDITIVO 
cc Proponho por emenda addítiva, que os conse

lheiros de estado lavrem uma acta, em que declarem 
seus votos, sendo responsaveis pela falta, quando o 
não declarem.--0 deputado, Dias. 111 

Não foi apoiado, e por conseguinte não se tomou 
em consideração. 

Passou-se ao seguinte art. 23. cc Serão tirados á 
sorte pelo presidente a terça parte dos senadores, e 
destes serão escolhidos por escrutínio secreto tres 
para juizes de direito : o que tiver mais votos será 
presidente e relator; no caso de empate decidirá a 
sorte.» 

Passou sem debate ; e logo f6i posto em discussão 
o seguinte 

(( Art. 24. Dos senadores restantes será formada 
a lista dos juizes de facto, e em tudo o mais se pro
cederá na fórma da lei sobre os abusos da liberdade 
da imprensa com as seguintes alterações.» 

Foi impugnado por esta maneira, por 
O SR. BAPTISTA PEREIRA :--Sr. presidente, diz este 

artigo. (Leu o artigl).) Da sua simples leitura se evi
denceia que na ordem do processo nos regularemos 
pela lei dos abusos da liberdade de imprensa, nos 
casos que forem applicaveis. 

E qual serã esta lei ? Sem duvida a que estiver 
sanccionada e em vigor ao tempo, em que tiver 
lugar qualquer accusação contra os ministros: isto 
é evidente. Ora, estando nós a discutir um projecto 
de lei a tal respeito, porque pretenderemos inserir 
na lei da responsabilidade artigos de outra, na qual, 
posto que existão cousas boas, outras ha quesão 
más? Temos porventura dejã ejá accusarummi
nistro 'l Não é isto mostrar uma ancia por vermos 
em·accusacão esses funccionarios 'l 

Sr. presidente, longe de nós taes idéas. Conclua
mos esta lei, e·passemos depois á da li~erdade da 
imprensa : não confundamos as mater1as, _porque 
dessa mistura só resultará desordem, confusao, m
terpretações, e em ultima co.nclusão a impunidade 
dos crimes, e o nosso descredito. 
· :o ~R. VAscoN'cEiLós':-Eu proponho que este ar
tigo vã á éomn~issão, ·. p3:rà <IU;e ella menc!one aqui, 
e inclúa os artigos dale1 da hberdade da 1mprensa, 
a que este se refere, devendo depois stibmêtter tudo 
ã deliberacão da camara. . 

Digo quê torne á commissão para este ·fim, e põr 
este motivo, porém não. porque eu ache aquel19: lei 
má na parte, que trata do processo. Tem· mu1tas 

·co usas boas. O Sr. deputado deve citar os artigos 
que acha ~áos, e não dizer ~11!- g~ral ~e é mâ• · . 

Sr. presidente, aquella le1 e tão ma, que os mi-
nistros de estado a não querem. . . 

Quando . apparece algum escripto; · .. qne patenteia 
os seUs erimes, prescindem della, mandão o esc~-

• ptor para a fortaleza de Santa Cruz; até IJUe o naVIo, 
que o ha de receber e deportar, . passe JUD,to della. 

Gostão mais dos. jurados das fortalezas do. que da· 
quella, ou de outra lei ••• (llisadas nas galerias). 

O Sr. Cruz Ferreira ã poucos dias leu aqui um pa• 
recer sobre um officio a respeito desta lei ••• 

Parece-me que se dizia que ella não devia exis
tir. . • Emfim eu não acho tão mã : com alguma 
pequena reforma, com algum toque fica rã perfeita .•• 
Porém o que eu quero saber é, se o artigo toma á 
commissão. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA: - Quando disse que a 
lei tem muitas cousas más, não me persuadi que 
me querião obrigar a entrar agora na sua analyse; 
por isso fallei em geral, e disse que ella não era boa. 
Querendo o illustre deputado destruir a minha pro
posição, deve-o provar, o não exigir de mim que o 
faça. 

Diz que é muito boa, qull com pequenas emendas 
se tornará perfeita : então para que adoptou esta 
camara um novo projecto, que se acha em dis
cussão '1 

Porém quer dê uma, quer de outra sorte, insisto 
que o artigo não deve passar assim como está: é pre
ciso examinar, quaes são esses outros artigos appli
caveis ao caso em que estamos. 

O SR. AurEJD,\ E ALBUQUERQUE :-Sr. presidente, 
se o projecto ha de voltar á commissão para accres
centar esses outros artigos, então para que estã a 
camara a gastar tempo nesta discussão 't 

Perguntou então o Sr. presidente se se julgava 
sufficiente a discussão, e respondendo-se, que sim, 
propoz o artigo, salva a redacção; e assim foi appro
vado ; resolvendo-se mais, que a com missão incluis
se na lei os artigos, a que este se refere, sobre a for
ma do processo, para maior clareza; devendo de
pois suJeitar-se tudo á discussão e approvação da 
camara. 

Passou-se ao seguinte 
(( Art. 25. O aceusado poderá ·recusar até a 4• 

parte dos juizes de facto. e a commissão de accusa
ção até a Sa parte, não declarando os motivos. Os 
senadores restantes serão todos juizes de facto.» 

O SR. SEcRETARIO CosTA AGUIAR depois de o ler, 
leú tambem esta 

«EMENDA 

a Que se supprima desde-os senadores restantes 
-até o fim.-Pedreira. » 

Sendo apoiada, entrou em discussão com o artigo, 
otierecendo-se logo a fallar 

O SR. FERREIRA FRANÇA :-Eu peço licença, para 
fazer algumas observações. (Leu o artigo.) . ~ste 
art. 25 eu comparp com o art. ~ •. onde Ja se 
venceu que alguns senadores fossem excluídos ·de 
ser juizes, e de nomear os juizes, ou, por outras pa
lavras, forão riscados ; e pergunto : por parte de 
quem! 

Por parte do accusador, que é esta camara, por
que era possivel. que fossem... a favor do accusado. 
Então como é que a commissão ainda ~a. de recusar 
mais juizes, quando ao accusado só é liclto recuSlir 
um numero dado 'l · 

·Isto não póde ser, não tem lugar algum~ O accu
sado ha de recusar tantos, .quantos forão. riscados 
por esta lei, e não menos ; e a .::ommissão não pode
rá rejeitar mais algum, porque já a lei tem excluído 
aqu~lles, eni-que, reCilhe lll()Livo de !!USpeita. 
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- ·Isto é, o que me parece mais conforme á justiç8, 
e á razão. 
- - Outra causa tenho mais a ponderar .. 

O accusador e o accusado podem rejeitar os seus 
juizes de facto, e porque não hão de poder rejeitar 
os de direito 'l E que mal vem dessa rejeição 'l 

Esta liberdade para recusar os juizes provém dos 
princípios da justiça, que manda que ninguem possa 
ser julgado, senão por homens desapaixonados e in
telligentes, para que se co~heça bem a verdade, e se 
dê a sentença segundo a le1. 

Portanto creio eu, que assim como podem as par
tes ter mo ti vos para recear dos seus juizes de facto, 
tambom os podem ter para suspeitar dos juizes de 
direito: e se aquelles se podem riscar, tambem 
estes o poderáõ ser. Além disso eu me persuado 
que em materia tão delicada, como é esta, em que 
se trata de julgar crimes, e tão graves, deve-se de
terminar que no senado não valha a sentença quer 
de uns quer de outros juizes, senão com unanimi
dade de votos. 

Isto eu não sei se já está declarado aqui : pois se 
não está, parece-me que se deve declarar .•• 

(Houve algum rumor nas galerias, e o illustre de
putado não foi ouvido por breve tempo.) 

Quizera pois que o accusado pudesse riscar tantos 
dos senadores, quantos tenhão sido pela outra parte 
excluídos em consequencia desta lei, e que além 
destes não tivesse a commissão faculdade para mais 
l:'ejeitar, nem um só. 

Sr. presidente, aqui está a emenda, que eu es
crevi, e que contém o essencial do que eu acabei de 
dizer. Tenha a bondade de a mandar buscar. 

Veio etrectivamente á mesa, e foi lida esta 

« E31El'iDA 

« }.o O accusado recuse tantos, quantos forão 
excluídos. (Art. 22). Em consequencia a commís
são de ar.cusacão não possa recusar mais. 

(( 2.0 Que se possão recusar assim juizes de di-
reito ; como se podem recusar juizes de facto. • 

'' 3.0 Nas sentenças de facto e de direito haja 
para valer unanimidade de votos. - Ferreira 
Franca. " 

'NãÔ foi apoiada em alguma das suas partes, e 
por isso não foi admittida; e progredindo' o debate 
disse 

O Sa. VASCONCELLOS: -Sr. presidente, eu não 
ouvi bem a emenda do Sr. Pedreira; queira V. Ex. 
mandai-a lêr. (Foi satisfeito). Eu explico a mente 
da. com missão, quando assim redigi o o artigo.
Os senadores restantes serão todos juizes de facto. 
-,-Quiz a commissão indicar qne os senadores res· 
tantes; ou fossem 10, 20 ou 30, fossem juizes, para 
se conformar com o que a constituição prescreve, 
quando diz que ao senado pertence o conhecimento 
destes delictos. 

que · fosse . apoiada pela terça parte dos membros 
presentes, na fórma do regimento. 

O· Sa. VERGUEiao :-E' indispensavel, ·que vão 
no artigo cstaspalavras, ou outras, que exprimão a 
mesma idéa. O projecto original dizia que dos se
nadores restantes sahirião 12 juizes de facto, e não 
havendo este numero, se faria o jury de 9 pessoas. 
Entendeu;;.se porém que isto assim não deveria ser, 
e substituirão-se as palavras, que se achão agora no 
artigo, e se querem suppriinir com esta emenda. 

Não se diga que sem essa declaração ficava bem 
entendido deverem ser juizes de facto todos aquel
les, que não esta vão excluídos pela lei pois logo que 
est._a lei se remet~ á ~a _liberdade da imprensa, se
gula-se que ficana o JUIZO formado com 12, e não 
com todos os membros do senado; quando a inten
ção da camara foi que nesta parte se não adaptasse 
a lei da liberdade da imprensa. 

Demais uma cousa são listas de jurados, e outra 
cousa são jurados. No art. 24 tratou-se de formar 
listas geraes dos jurados, agora trata-se de sortear 
da lista os ·que hão de ser juizes ; pois na sessão 
.passada venceu-se que não houvesse numero deter
minado, mas que fossem todos os senadores res,.. 
tantes. · 

Veio a este tempo á mesa, e foi lida a seguinte 

« EIIENDA 

« Excluidos os ministros e conselheiros de estado 
na fórma do artigo 22, e os ·tres juizes de direito, 1le 
que falia o artigo 23, o accusado poderá recusar a 
quarta parte, e a commissão a oitava dos outros se
nadores, sem darem os motivos; e feitas estas ex
clusões, todos os mais senadores serão juizes de 
facto·.-Odorico. »-Foi apoiada, e leve lugar na 
discussão. · 

O SR. BAPTISTA PEREIRA :-Eu convenho no que 
acaba de dizer o illustre deputado o Sr. Vergueiro; 
mas acho que devemos fazer uma explicação, que 
vá evitar toda a interpretacão futura; e por isso 
queria otrerecer esta emenda que realmente · é de 
redacção. · 

Leu e mandou á mesa a seguinte 

.«EMENDA 

« No art. 25 supprimão .. se a~ palayras - sena
dores restantes-dizendo-se-fe1ta a hsta na·forma 
do art. 23, proceda-se :i lista, etc.-Baptista :Pe-
reira.-·Foi apoiada. ' . . . · 

o Sa. v ERGUEIRO:- Eu assento. que estas emeO:
das de redacção devem. ser remettidas á commissão 
competente, para as tomar e~ consideracão, e re
digir por en.as o artigo visto. que ellas nãÓ são con
tra a doutrma ; .e os seus · a~lores, segundo . creio 
não se opporáõ a isso. , .. . ·.. . ~ 

, Esta declaração . era além disto indispensavel, 
porque ref~rindo.:.se o artigo antecedente á lei da 
liberdade da imprensa nas disposicões respectivas 
ao processo, poder-se-hia talvez julgar que os se
nadores juizes de facto não t>Odião ser nem . inais 
nem menos de 12, porque e este o numero que 
-aquella lei prescreve para · o juizo da accusação. 
--S.endo pois este o sentido destas -palavras, não se 

Os Sas. BAPTISTA PEREIRA E PEDREIRA :-Eu con
venho • . 
. Feitas as perguntas · do regimento, foi este artigo 

approvado, salva a redacção; e as emendas se inan
dárão á com!Dissão ~e redacção de leis, para as 
tomar em devtda cons1deracão. - ·· · 

Então obtendo a palavr~ lembro~ · o Sr~ Paula e · 
Souza, que este talvez fosse 'o lugar·proprio ·pãra se 
tratar do artigo já vencido;quemas escàpãra nare
daéção, que se 'fizera· para esta '3* iliscüssão,; o ·qual 

'])óde fazer a suppressão,: que se pretende. · 
· '' . .:Demais sendo··aemenda relativa á materia, e não 
á redac'ção, nãõ deveria . entrar em discussão, sem artigo era assim concebido: •; · 
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A,s :· diseussões e votações serão sempre publicàs. 

-E havendo o Sr: secretario Costa · .Aguiar, e al
guns outros senhores afiirmado o mesmo, e com
provado com a acta de 28 de Junho, em que pas
sara aquelle artigo, abriu o Sr. presidente sobre 
elle a discussão, tendo logo a palavra 

O Sa. MAiA :-Parece-me desnecessario este ar· 
tigo. O processo, de que se trata, entra na ordem 
daquelles objectos privativos das liberações das ca
maras . leg!slativas: as deliberações do corpo legis
lativo não podem ser senão em publico, salvo 
quando: a segurança do estado exigir, que se tomem 
em segredo : isto é bem declarado na COilStituição. 
Ora o caso, de que se trata nunca póde ser .clas
sificado na ordem daquelles, em que se dã perigo ao 
estado: portanto n~o é precisa semelhante declara
ção, pois a constituição é bem expressa e positiva. 

O Sa. VASCONCELLOS :-Sr. presidente, eu julgo 
pelo contrdrio: tenho como muito neCP.ssario que 
vã este artigo bem declarado, e se fôr possível, 
áínda mais expressivo do que está. O lugar da con
stituição, que citou o honrado membro, é o argu
mento mais proprio para a approvação deste ar
tigo. 

Esse mesmo artigo constitucional, de que tirou o 
seu argumento, me serve para sustentar a minha 
opinião. Supponhamos que decido o senado, que 
faz a bem do estado tratar do processo em segredo: 
quem lhe póde vedar? Elle dirá a isso que a con
stituição o autorisa; porque declara que pt75sa ha
ver sessão secreta, logo que se julgar que é a bem 
do estado. , 

.Portanto é preciso prevenir duvidas, e declarar 
tudo muito bem. Eu digo mais, que ainda que con
viesse ao ministro accusado o juizo secreto, nem 
conviria ao senado, nem a esta camara, e ainda 
menos á nação brazileira. Nada de segredos, nada 
de-mysterios, 

_Os segredos e os mysterios são P.!'Oprios dos tem
pos de arbitrariedade : . os governos despoticos oc
cultão todos os seus actos, porque raras vezes_têm 
razões, com que os justifiquem. Agora deve ser 
tudo bem publi'!o, principallnente o processo des
tes . delictos . . Nós devemos evitar as trevas tanto 
cómo · essés .. inimigos da razão e · da verdade tem 
bc;>rro.r á luz. Além de que . costumüo os jurados de
liberar em segredo, e, depois é que declarão o seu 
voto_: para evitar estas COJ\lbin~ções, é que eu qui
zerâ que se declarasse bem expressamente que todos 
os' actos devem · ser publicos. Foi neste sentido que 
se approvou o artigo em discussão. Por consequeri-' 
cía longe de o achar desnecessario, eu o julgo 
muit.o importante para a liberdade da nação. 

que, quando · o bem do estado o pedir ou a segu. 
rança da p(>ssoa do imperador, proceda-se em se
gredo ao exame da denuncia. 

Porém, Sr. P.rcsidente, o processo 5obre a denun
cia é muito dlffereote do processo sobre a accusa
ção. Naquelle póde-se admittir segredo, não só 
porque póde-se arriscar ~ segurança do estado, e a 
pessoa do monarcha pubhcando-se a denuncia:, mas 
muito principalmente porque o réo póde evadir-se, 
e illudir inteiramente a lei. Demais neste processo, 
que aqui se faz, elle não é condemnado, mas accu
sado, e nunca se passa o decreto, sem ser ouvido, 
como está deliberado, guardadas todas as formali
dades para a sua defcza, e para se não tomar um 
accordo precipitado. 

Mas depois de tomadas estas medidas, quaudo se 
trata de julgar o' réo, o que é que póde resulta!" de 
perigo para a nação? Que razão ha para que esteja 
occulta a marcha do proce.:so ? Pelo contrario tudo 
persuade que se faça bem publico este negocio, que 
se saiba, que genero de delicto se altribue ao 
accusado, que documentos, que testemunhas ha 
contra elle. 

Em que é que · ganha a nacão, fazendo-se este 
processo em segredo? Para a denuncia, e para o 
decreto de accusação sim é que póde haver motivo 
de segredo tanto da parte da pessoa do réo como 
do interesse do estado; porque taes podem ser os 
embaraços, taes os manejos, tal a sedicão, taes em 
fim as circumstancias, que serão poucas todas as 
cautellas para segurar-se da pessoa do 1·éo, e salvar 
a nação: porém depois de prezo e conduzido a juizo 
que duvida pódo haver em se proceder publica
mente contra elle ? 

Por consequencia, Sr. presidente, o debate no 
senado, e a votação devem ser a portas abertas, es
tando presentes o réo, accusador, e as testemunhas 
com todos os documentos á vista. Só ha um acto, a 
respeito de cuja publicidade eu teria duvida, e é, se 
os juizes devem votar diante de todo o auditorio. 
Não sei se nisto eu concordaria. 

Se votassem por escrutínio, eu seria de opinião, 
e assentaria que fosse publico o acto ; porque cada 
um lanca o .seu sigoal branco ou preto, e não se 
póde saber quem votou pró, ou contt·a: porém se 
acaso cada um tem de fazer o signal em publico, 
então sou de· parecer que a . conferencia dos juizes 
de facto seja em casa separada, e só se publique o 
resultado. Assim entendo eu que se evitão todos os . 
inconvenientes, e se marcha constitucionalmente. 

o. SR. 1\LuA : -Não ha emenda alguma na me_sa 
sobre nenhum destes artigos; está-se discutindo a 
opiniao . de um dos Srs. deputados, que defende a 
necessidade do artigo, que manda . que sejão publicos 
todos os actos do senado, quando se tratar de julgar 
os crimes de responsabilidade~ 

Eu mostro que não ha tal necessidade, e auribue
s&-me que eu os quero em segredo. Niio_é essa a 
minha opinião, antes assento que elles nao pod~m 
ser em segredo, porque temos um artigo expresso 
na constituição; e por isso julgo superabundante · 
legislar mais a este respeito. Eis-aqui o ponto da 
questão . . 

O Sa. MAIA: -:-_Por estar este artigo expresso na 
lei, ri~~dica' o simadó inbibido de-se aproveitar do 
qt,~e estã ~etermina~o . na· const.ituiç~o; por julg~~ 
que o art1gopód~ ter essa excep~o, quando v1r 
qu~ assim o exige o', bem do estado; Se as razões do 
illustre deputado tem· força ·no caso, que se quer 
esta~elecer, então devião . tambem prevalecer no 
artigo, qu~ já'passou com approvacão da camara; e 
que admitte sessão· secreta nesla·r.amara sobre o 
processo, de que agora :tratamos. Os inconveniente~, 
que_ pondera o ~gno membro, são ós mesmos, quer 
se proceda,~qUl, quer;no senado secretamente. 

; <f Sâ~· 'Lnm' Ç~trrOOiô ::~.Eu - me lévanto; para 
apoiar a emenda.do~ ~r~ Vasconcellos. Acho-a: tão 
justa:, como ' injusta' a p'retenção do : -hohi:a~o preo-· 
pinante, que a impugnou. .Aqui deterniinou-se, 

O SR. LrNo CoUTINHO:- Pois que se perde em. 
declaràr 'que ' seja publico· o debaté, e a votacão, 
porque a· eonstitui~o o manda 't ()· mesmo· honiadq_ 
membro affirmou, que o senado, apezar_ desta lei; 
poderia proceder em segredo, se julgar que da pu-· 
blicidade póde provir damno ào estado. < · 



Câmara dos Deputados- Impresso em 07/01/2015 14:11 - Página 9 de 21 

214 SESSÃO E~I 18 DE JULHO DE 1826 
~á pois . este artigo, que os debates,' votação, e 

juizo sobre o réo sejão em publico; porque póde-se 
entender que o devem fazer a portas fechadas, co"lo 
praticão as relações. E' preciso que se faça esta de
claracão bem explicada, para que jamais entre em 
duvid-a, se aquelles actos podem ser em segredo. 
Demais, Sr. presidente, Quod abundai, non nocet. 

Julgado sumciente o debate, foi approvado o ar
tigo, deixando-se á escolha da commissão de rcdac
çào, o collocal-o, onde fosse mais conveniente. 

Leu-se o seguinte 
cc Art. 26. Escreveráõ n~stes processos os offi

ciaes maiores das secretarias das camaras. " 
Foi approvado sem impugnação, e passou-se a 

este outro 
cc Art. 27. Cada camara mandará notificar as 

testemunhas,que lhe parecerem necessarias, e poderá 
compellíl-as ao comparecimento. >> 

Leu-se immediatamente, por s11 achar sobre a 
mesa a seguinte 

cc EllEXDA 

Ahí está uma emenda, que muitas vezes será 
iMxequivel; pois se o ministro da justiçafosse o de
linquente, haveríamos de officiar-lhe, para que man
dasse ao juiz, que houvesse de fazer notificar as tes- , 
temunhas'/ · 

E seria elle mesmo o encarregado de agenciar a 
nc>tificação das testumunhas, e a sua prisão'l 

Portanto torna-se bem clara a necessidade. desta 
expressão. · · 

o Sa. PEDREIRA :-0 que eu digo é que a camam 
não tem meios: não nego que tenha direito. inas · 
não vejo estabelecidos os meios. Se a camara dos 
communs tem este direito, tem tambem uma cadeia 
propria, mas a nossa constituicão não nos dá essas 
regalias. Por quem ha,•emos de mandar . proc~der 1 
Ha ·de ser por um ministro territorial? ·. 

Não; porque a carriara unicame·nte se communica 
com o ministerio, e não com a~ autoridades subal
ternas. 

Eu quereria pois que antes se omciasse ao minis
tro respectivo, ou qualquer outro; uma vez que o -· 
ministro respectivo estivesse criminoso . A camara 
não tem outros ml"ios : isto é uma verdade. 

<< O art. 27, ·que se substitua por este- Quando Ha de se mandar por um porteiro, e dous conti-
as testemunhas não forem apresentadas pelo denun- nuos, que aqui temos, buscar um homem daqui a 
ciante, poderão ser notificadas, e até compellidas a 6 7 · 1 ., 

1 t ·d d t t , , e mais eguas . . 
comparecer pe a au on a c compe en e, para 0 que Havemos de recorrer a uma autoridade subal-
a camara pelo secretario omciará ao ministro res- terna ? 
pectivo.- Pedreira. '' Logo o unico meio, de que . nos podemos servir, · 

Sendo apoiada, pellio logo a palavra, e sustentou é officiar ao ministro respectivo, ou a outro, que 
a sua emenda por este modo faca as suas vezes. . , . 

O ~R. PEDRF.JR.\ : - En pedi a subslituicão do Portanto cada vez rrie confirmo mais na opinião 
art. 2i por este outro, porque vejo que aqÚelle é de que este artigo é inexequiveL 
manco e inexequivel, emquanto diz, que as camaras O Sn. BAPTISTA PEREIRA:- Eu tambem apoio a 
possão mandar notificar as testemunhas, e até com- doutrina da emenda, e vou com este arbítrio, que 
pellil-as a comparecerem. ella lembra. 

Eu não vejo que as camaras tenhão officiaes com- Disse um honrado membro. que este artigo devia 
pet.entes para isso. Se fosse sómente necessario no- passar, porque a camara, quando decreta a accusa
tificar testemunhas dentro desta côrte, então pode- cão dos ministros, exerce os officios de um tribunal 
rião fazel-o pelos porteiros, ainda que eu não os judiciario; e podendo qualquer juiz mandar execu
acho pessoas capazes e idoneas para essas notifica , tar uma ordem sua, tambem o póde fazer esta ca-
cões, quanto mais para compellir, e prender, se fôr mara. ·-
nécessario. .!-- isto porém digo, que nós não temos execuiores; 

Porém essas testemunhas podem estar muito dis- quando qualquer juiz os tem porque tem meirinhos, 
tantes; o por isso digo que as camaras devem offi- e outras pessoas proprias para essas · execuções ~_·_ 
ciar ao ministro respectivo, para mandar as teste.:. Nós não os temos. a nossa constituição não con.:. 
munhas noce~sarias ; visto não terem meios para cede ao corpo legislativo essa autoridade. · . 
por si o praticarem. Assim julgo que ha lugar â Ella marca expressamérite . as suas attribuições, . 
substituição, que proponho. entre as quaes se nota a de fazer a accusação: o 

O Sn. VAsCONCELLOs:-Sr. presidente, é preciso mais éusurpação de. poder. , . . . . 
que se admittão certos princípios, para poder en- Ao executivo compete cumprir tudo, quanto sahir 
tender-se a materia do art. 27. O que é a camara, da assembléa, P. tudo o que fôr tendente ao bem do 
quando procede a accusar um ministro de estado? estado. 

E' um tribunal de justiça criminal. Ora se qual- E' certo que nos deu o .direito deaccusar.; mas 
quer juiz ordinario póde mandar prender a um ho- deu-nos tudo quanto para isso ·era-competente 'l · 
~em, como é que o não póde fazer um tribunal da Não : devemos pois requerer ao governo ; e· este 
nação 'l Eu não sei que implicancia ha: esta attri- deve dar as providencias para se notificarem as tes,.. 
buição é de todas as camaras. tesmunbas, e apresentarem-se .. aqui no dia .mar-

A camaradoscommuns manda notificar as teste- cado. · 
manhas. Allega-se o exemplo de lnglat&rra: e eu per-

Quando a camara manda prender um homem, gunto, se a nossa constituição é a ingleza 'l .. . , 
ninguem toma conhecimento deste preso: fica na Ninguem m'o affirmará, senhores, contentem·o~ ·· 
prisão, e só sabe quando a camara se separa. E nos com o que a lei deixou ao nosso poder ; .não ex
como se quer por semelhante maneit•a negar este cedamos as raias, que nos dividem; porque . perde- ·, 
direito á camara dos deputados, e á dos senadores 'l remos assim . mais, do. que ganharemos •. . Entre .. nos 
:Qisse-se que nos faltão oflkiaes de justiça: mas nós. e . Inglaterra, que aqui se trouxe . par~ exemplo; . ba 
temos porteiros: . elles, ou qualquer dos contínuos muita distancia: esta camarà .rião é identica á cama~ -
vão fazer essa di~gencia. . ra dos communs. . . . . . . . 
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Demais, Sr. presidente, nos negocios, em .,que 

precisamos de esc1arecimentos, só nos entendemos 
com o governo, e nunca com as autoridades .. subal
ternas ; portanto não podemos conseguir isto, que 
se pretende, senão pelo mesmo canal: o mais é 

. philosophar. Por isso acho que não deve passar este 
artigo. · · 

Além de que parece-me esta cautella filha inteira
mente da desconfianÇa, e para a qual não acho fun
damento. 

Se se receia que o governo deixarã de cumprir a 
requisicão, então temos a mesma razão para não con
fiar detfe outras quaesquer diligencias necessarias 
para os _trabalhos legislativos. E porque desconfiar 
sem fundamento ? . 

Esta cautella, torno a dizer, mostra falta de con
fiança : parece que se teme, que, sendo requerido ao 
governo, que mande avisar as testemunhas, e com
pellil-as a comparecer, deixará elle de o fazer,. ou 
mandará vir tão sómente as que elle quizer. 

Ora se o governo tiver em vista mandar testemu
nhas a seu molde, tanto o fará, mandando elle mes
mo notificar, como se nós o fizermos por nosso man
dado ; porque em ·o ministro dizer-abi vão as tes
temunhas-não é queeslã o suborno; ese ellequi
zer chegar ao seu fim, achará muitos, e proficuos 
meios ; e então terá mais este crime de suborno, 
além do outro, por que fôr accusado. 

Por consequencia sou dtJ voto, que, não compe
tindo á autoridade das camaras mandar notificar tes
temunhas, e unicamente decretar e julgar a accu
sacão dos ministros, deve-se recorrer ao poder exe
cutivo, unico, com o qual so póde e deve entender 
o corpo legislativo. 

O SR. VAscoNCELLOS :-Ora se diz que a ass_embléa 
tem direito, mas não tem meios, ora se affirma que 
não tem os meios, porque não . tem o direito · eu 
não posso entender isto. 

Se tem direito para mandar notificar, porque não 
ha de ter os meios? Isto é evidente, é um axioma de 
moral, não precisa d~senvolvimento. 

Diz-se que não tem direito, porque não é expresso 
na constituição. 

Ora supponhamos que assim é, admittamos que é 
em parte verdade o que diz o honrado membro. 

Então elle foi contra a constituiç.1.o, quando ap
provou tudo o que não é expresso na constituiCão: 
porque eu não vejo que seja expresso na constítui
ção, que nós in!{uiramos testemunhas .- que o sepa
do se forme em JUrado, etc.; etc. . · - · 

Logo _ as testemunhas devião ser inquiridas pelo 
ministro da justica ; elle deveria enviar.;.;nos então 
os depoimentos. "Assim seria mais regular; porque 
as camaras nada podem obrar, _ senão pelo executi
vo ; e .daqui a dons dias fica a assemblé_a geral re
duzida ã expressão mais simples. · . _ . _. 

Perguntou-se: que autoridade temos nós'f Teinos 
toda. Qual é o juiz que não tem autoridàde para in
terrogar as testemunhas? . Para_ compellil-as a Vir á 
sua presença ! _ · . · . 

Se me dizem que não temos as pessoas · próprias 
para as ir notificar, eu proponho que se declare no· 
artigo, que seja o porteiro ou: outro empregado .da. 
casa. _ Escusamos andar . com rodeios, . e ·atJ.gmentar 
diffi.culdades; ao mesmo tempo que.!!e-p'fiva a as
sembléa de um direito, que ,só os senhores negi.o,. e 
que para _ provar-se~ não -é. pre~iso ree<)rre.r , a luga-' 
res communs, que se podem torcer para todos-os 
lados. 

O Sa. BAPTISTA PEREIRA :-Sr. presidente, dei- · 
xando tambem lugares comamos, e fallando unica.
menle do que r.onvém, que é approvar ou reprovar 
o artigo, direi que o nobre _ deputado não tem razão, 
quando quer que se reconheça esse direito nas ca
maras. 

Eu digo que o não 'tem, e muito expressamente 
o digo. 

A camara dos deputados tem tão sómente o jus 
de decretar a accusação, e de ser_vir-se para isso de 
todos os papeis, documentos, e provas _ testemu
nhaes, conducentes á verifica cão do facto : e é em 
consequencia deste principio que tem direito pa.ra 
intenogar as testemunhas, sem o que não poderia 
proferir a accusaCão. Como é possível, que se te
nha determinado; que esta camara faça a pronuncia, 
e se lhe neguem os meios necessarios 'l 

So a constituição quer que a camara decrete a ac
cusação, ha de conceder por força o direito de in
terrogar as testemunhas ; porque nem sempre os 
factos se podem provar com documentos. Portanto 
este argumento não vale. 

Se a camara porém mandar notificar as testemu
nhas, usarã de um poder, que não tem, e só per
tence ao executivo. E porque nenhum poder nos 
assiste para mandar citar as te~temunhas, segue-se 
que tambem esteJa inhibida de as ouvir? Pois ha
vemos de instruir um processo sem as peças neces
sarias '! E porque qualquer juiz usa de semelhante 
direito, segue-se que nós tambem o exercitemos! 
Inquirir testemunhas, e chamar testemunhas são 
co usas muito diversas : e o illustre deputado faz-me 
bastante injustiça, quando, sabendo que fui magis
trado, e tendo-rne ouvido muitas vezes, suppõe que 
não sei fazer ditferenca de actos conhecidos de qual
quer fiel de feitos. · • 

Este artigo é filho da desconfianca, e torno a repe
tir, desconfiança para que não ha motivo, e que 
não deve exist1r. Voto contra elle, e defendo a 
emenda. 

O Sa. VAscoNcELJ.os :-0 mesmo illustre depu
tado, que acabou de fallar, estabeleceu argumentos, 
que o deverião ler convencido do contrario: porém 
atacou o artigo, deduzindo dos seus proprios prin- • 
cipios uma conclusão extranha. · 

l)isse que não podemos fazer, senão o que é ex
presso na constituição ; que ella não nos autorisa 
a chamar testemunhas· e obrigai-as a comparecer; 
que portanto devia ser riscado o artigo ; que elle 
não deve existir, porque só induz desconfianÇa sem 
fundamento. 

Ligando-me unicamente ·ao · .ponto da questão, 
não posso deixar de admirar, que se nós não pod~ 
mos fazer, senão aquillo. que ~expresso na consti
tuiCão, convenha o illustre deputado, em que possa
mos inquerir as testemunhas l -. . . 

-Digo que os mesmos argumentos do illustre mem
bro o deverião ter convencido, porque, se nós não 
temos direito para fazer aqui_llo, que não está ex
pressamente declarado na constituição, segue-se que 
não . podemos interrogar as - testemun~a~, __ porque 
essa .faculdade .não é expressa na constltUJç;to. . . . 

Ora, jã a camara approvou os ar~igos sol!.~ a in
qu,irição, e como_ preten_de COJ!Clwr que nao .. póde 
notificar T Eu nao descUbro di.tferenca entre esses 
do!Js actos, . pelo que respeita ao principio de direito . 
donde devem nzu.cer. . .· · . . ._ _ 

Quer o nobre. orador .. que . se depreque ao poder 
executivo, para ~andar !l()tificar. as testeiJluDhas. 
Isso nunca póde perten,cer ao poder executiTo, sem-
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pr~ eompetio ao poder judiciario : e s~bre _este 
ponto parece que o honrado membro esta eqwvo-
cado. . 

Ao poder judiciario é que compete mandar noti
:ficar as t~stemunhas, compellil-as, e prendel-as no 
caso de desobediencia : é causa muito clara e cor-

tuicão estão as camaras autorizadas a fazer todo o 
proêesso, e dar todos os passos indispensaveis para 
levai-o a effeito, pó de examinar todas as pecas, e exi
gil-as, sendo para isso necessario, inquirirdos factos 
etc., etc. E como ·se hão de interrogar as ·testemu
nhas, sem que ellas venhão aqui, e ao paço do. s~-
m~? -rente, para que possa haver du~da. _ _ 

Disse mais, que este procedimento mduz1a des
confianca·nos ministros~ · 

Não, ·sr. presidente; se fosse receio ou descon
fianca de má execução, eu teria a franqueza de o 
confessar. assim como tenho tido em outras occa
siões. 

Porém •.. embora se tome por isso: passe o ar
tigo, seja o motivo qual fôr_. Çomtud~, para que se 
não supponha, que a comm1ssao de le1s regulamenta
res e a camara obra sem dar a razão, direi que este 
artigo tem o seu fundamento no direito de julgar; 
porque é inherente ao juiz o direito de mandar e 
obrigar a comparecer as testemunhas : e as cama
ras. quando conhecel!l dos delict?s ~e responsa~ili
dade, passão a ser tr1bunaes de JUStiça ; e por 1sso 
não se lhes póde negar o que compete a todas as 
autoridades judiciaes. 

Finalmente quando citei os communs tle Ingla
terra, não foi para deduzir daquella camara os di
reitos, que devem competir á nossa, mas para mos
trar, que aquillo, que o illustre deputado nega á 
nossa assembléa, além de ser muito conforme á 
constituicão, pratica-se em toda a parte, sem que se 
julgue repugnante á divisão constitucional dos po
deres magestaticos. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA :-Eu fallei em hypo
these, e não em these. 

Quanto ao mais, o nobre orador não fez mais, do 
que repizar o que estava dito, sem de'struir os meus 
argumentos. 

Torno a dizer, a camara só se entende com os 
ministros de estado, e estes com o poder judiciario. 
Consulte o honrado membro a natureza da nossa 
camara, e a dos communs de Inglaterra ; e achará 
a paridade. 

O SR.. LtNO CouTINHO : -Eu me levanto . para 
apoiar a opinião do honrado orador sobre o direito, 
que tem as camaras para fazer vir á sua presenca as 
testemunhas necessarias a este processo. Disse o 
illustre preopinante que pela constituição não lhes 
compete tal direito, que, por equivoco, affi.rmou 
pertencia todo ao poder executive?.. pois á assembléa 
só pertencia o poder legislativo. Ja se mostrou que 
semelhante faculdade não póde pertencer ao exe
cutivo, mas ao poder judiciario, e agora pergunto 
eu : formaremos nós corpo legislativo, quando tra
tamos deste processo 'l Não seguramente, a mesma 
constituicão faz com que as camaras . se apresen
tem com-o dous tribunaes, de judicatura, estaca
mara como juiz prouunciador da culpa, e a dos se
nadores como julgador sobre ella. 

Se se negar que a assembléa tem direito para 
com:pellir as testemunhas a vir depôr, então appli
carel o mesmo similis, que aquijã foi lembrado, e 
direi que é o mesmo que cortar as pernas a um 
homem, e dizer-lhe depois-anda.-Nós esperamos 
que todo o cidadão por bem da nacão espontane
amente se apresente aqui, para depôr livremente 
o que souber. Mas quantas vezes ve.mos nós fu
girem os homens de ser testemunhas:! Isto é o mais 
geral, todo o qlle póde esquivar~se, de depôr em 
juizo contra outrem, esquiva..,se. e vê-se o juiz 
muitas vezes obrigado a compellil-as com ameaças. 
e até com a prizão. Deixar-se-ha ao livre arbítrio 
do cidadão o vir ou não vir? Como ha de ser'l Dei
xar-se-ha de continuar no · processo?_ Não certa
mente, Por tanto se as leis querem um fim devem 
autorisar os meios, para compellil-as a comparecer 
ante a camara, e em ultima conclusão temos que a 
constituição nos dá essa faculdade. 

Vejamos agora, quaes são os instrumentos, de 
que as camaras podem lançar mão. Disse-se. que 
não tem meirinhos, nem officiaes de justiça, e- que 
não póde dar um passo fóra do seu recinto. Bem, 
não na immensos tribunaes, que têm meirinhos e 
officiaes de justiça 'l Por que não hão de ser obri
gados a executar os mandados desta camara, e da 
dos senadores? Faça-se pois um pequeno addita
mento a esta lei, que ficará tudo remediado, di
zendo-se que todos os officiaes de justiça são obri
gados a obedecer aos mandados das camaras, e 
assim fica tudo salvo. Quando uma camara passar 
um mandado para comparecer qualquer testemunha 
o fará entregar a um official de justiça, e este o farã 
intimar com as penas do estylo. Nii.o ha necessidade 
de prisão privativa, se desobedecer, irá para a ca
dêa publica, e alli abrir-se-ha o assentamento, de 
que está prezo por ordem desta, ou daqu ella camara. 
e o cidadão deve sotrrer a pena de correcção~ pois 
é obrigado a obedecer ãs autoridades legitimas, e 
incorreunocrime dedesobediencia, e rebeldia. Serã 
pois prezo á ordem da camara, e solto depois de 
castigado conforme á sua desobediencia. Eu vou 
mandar uma emenda sobre esta roateria. 

Isto mesmo, Sr. presidente, está determinado 
pela constituição, que determina que a camara dos 
deputados deve decretar a accusação, e será então a 
camara dos deputados corpo legislativo neste .caso? 
Não, é como poder j udiciario, é nmaexcepção, que 
a propria constituição · fez, estabelecendo que nos 
delictos de responsabilidade dos ministros de estado, 
o corpo legislativo passe a ser tribunal judiciario, a 
camara . dos deputados recebendo. e pronunciando 
sobre a denuncia, .e a camara dos senadores julgando 

- ·a final sobre a · accusação. Logo pela mesma consti-

O SR.. PEDREil\A : -Pelo que acaba de dizer o H
lustre deputado, bem se vê quanto foi util a sub
stituição do artigo, que oft'ereci;porquejá suscitou 
idéas, que não lembrárão. Eu nunca duvidei que as 
camaras tivessem direito de · mandar. notificar as 
testemtmhas, mas disse· que o artigo. estava manco, 
e pelo modo, porque se achava concebido; era· ine
xequivet -·Quer o honra.do membro·que.sechame91 
os officiaes de justiça para estar âs ordens 'das: ca
maras, mas não sei se convém á sua· dignidade .cor
responder-se com os juizes territoriaf'S, . e passar 
precatarias. Júlgo que este meio não satisfaz, e que· 
o que proponho na minha em{'nda ·é mais analogo, 
e proficuo. Torno a dizer, que não. duvido, :nem du
videi do direito. das camar:as, a demonstração .é·fir
mada ·em regras geraes,. que todo, o mundo sabe, o 
1bn jnst.i:fica os meios, porém julgo ·mais acertad~o 
expediente. que lembrei, e .porasso,.: continuo na 
Drlnbaopüüão~ · 
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O Sa. VASCONCELLOS: - Sr. presidente, creio que 

V. Ex., concedeu a palavra ao jllustre · deputado 
pela 3• vez, por ser autor de uma emenda, porém o 
nosso regimento, segundo a minha lembrança 
( póde ser que esteja enganado) ni.o concebe que os 
autores das emendas íallem tres vezes. Como porém 
estou em duvida, quizera saber, se tambem me 
compete fallar tres vezes. como autor da emenda·, 
que formou o artigo. Quizera bem explicado o re
gimento. 

O Sa. PRESIDENTE:- Todos os Srs. deputados 
assim o tem exigido. 

Veio á mesa, e foi lida pelo Sr. secretario Costa 
Aguiar esta 

u BIIIENDA. 

« Que se accrescente depois da palavra - com
parecimento -e todos os officiaes de justica são 
obrigados a obedecer para este effeito aos mandatos 
das eamaras.- Lino Coutinho». 

Eoi apoiada, e teve immediatamente a palavra 
O Sn. CusTODio 01.\S: -As camaras legislativas 

nem governão, nem · embaração que se governe. 
Este caso ·porém é uma excepção da regra, é uma 
hypolhese particular. em que as camaras têm di
reito de governar. Prouvera a Deus que houvesse 
mais casos. em que o corpo legislativo podesse obrar 
por si, porque não seria máo que elle governa !i se o 
seu bocadinho. Talvez, talvez muitas co usas, que hoje 
se fazem, não se fizessem •.• Mas não quero tratar 
agora,--senão do que é licito, e por tanto direi, é 
forçoso que nós nos conservemos no circulo das 
nossas attribuições, mas no caso, de que tra~mos 
nós temos algumas pessoas, que podem servtr de 
intermedio para os nossos mandados fóra desta casa. 
E' necessario ter meios t Os meios estão postos. Ha 
tribunaes, que têm muuos officiaes de justiça, 
temos aqui uma 9uarda, pela qual podemos em 
casos cxtraordinartos mandar fazeralguma prisão, 
ou por rausa de desordem, ou por qualquer outro 
accidente, bem entendido dentro ~este paço, e para 
isso foi creada aqui uma commissão de policia, de
baixo de cujas ordens a guarda deve estar, logo não 
acho inconveniente algum, que se declare nesta 
lei, que a camara para semelhante fim póde em
pregar os officiacs de justiça dos tribunaes, e al
gumas pessoas desta guarda, que o governo mandou 
pôr nesta casa. Assim não me opponho ao artigo, 
e á emenda. antes me parece que tem todo o cabi
mento, porque deste modo não deixaremos decanii-
nhar para um flm certo. , . 

na notificação das testemunhas, então forme-se a 
regra geral por este modo- quando o supremo tri
bunal de justiça precisar de testemunhas, dirija-se 
ao ministro da justiça, e as relações das províncias 
dirijão-se aos respP.clivos presidentes.- O espírito 
desta emenda, ou quer dizer isto, ou quer estabe· 
lecer uma anomalia contra todaabuaordem, e admi
nistração da justiça. Não é um principio firmado na 
constituiç~o. que os poderes políticos são indept;n
dentes 1 Como pois se pretendi' agora estabelecer 
semelhante regra 1 Como queremos fazer depen
dente um ramo do poder judiciario na intervenção 
do ministro da justiça ? Esta emenda ataca a con
stituição, e ataca-a em um ponto essencial, con1o é 
a independencia dos poderes políticos. Eu a não 
posso admittir de modo algum. Senhores, é neces
sario que tenhamos muito em vista, que para de
cretar e julgar a accusa~.:ão, as camaras deixão de 
ser corpo legislativo. são pl'opria, e essencialmente 
trihunaes de justiça. e que uma vez que sãotribunaes 
dejustiça, devem ser consideradas como ornadas 
com aquellas attribuições, que têm os tribunaes de 
justiça. Como corpo legislativo tem commuoicação 
com o governo, mas como tribunal da ordem JU
diciaria, é perfeitamente como os outros tribunaes, 
e fazer intervir o, governo nas suas ordens, é o 
mesmo que destruir aindnpeildencia dos poderes, 
isto é muito claro, é obvio. A emenda ataca directa
mente a constituicão na sua essencia, e eu voto 
contra ella. • 

Ninguem mais se offereceu a fallar, e por isso, 
feitas as perguntas do estilo, foi o artigo posto a 
votos, e approvado, salva a redacção, bem como a 
emenda do Sr. Li no Coutinho, sendo rejeitada a do 
Sr. Pedreira. 

Passarão successivamente sem impugnação, guar· 
dadas porém as formalidades do regimento, os se
guintes; 

cc Art. 28. Nos ílelictos, em que esta leiimpõeuma 
pena indeterminada, fixando-se sómente o maximo 
e o mínimo, considerão-se 3 gráos, sendo o lo o da 
maior gravidade, o 3° o da menor, e o 2° o termo 
medio. 
. « Art. 29. Ao lo gráo se applicará o maximo da 

pena, ao 3° o mínimo, e ao 2° o medio entre este f/' 
aquelle. . . · 

cc Art. 00. As questões propostas pelo juiz de di
reito serão nesta fórma : Lo.;_ O a-ccusado é cri
minoso deste delicio 'l- 2.0

- em que gráo é cri
minoso?- 3. o - Tem lugar a indemnisacão civil 't 

Julgou-se então • dever entrar em discussão o ar-

O Sa. VERGUEIR.O:- Sr •. presidente, tenha a 
bondade de inandar ler a outra emenda, que estã 
em discussão ••• (O Sr. primeiro secretario leu a 
emenda do Sr. Pedreira). Eu não sei, que neces
sidade ha de se officiar ao ministro, se a houvesse, 
seria uma anomalia, e uma anomalia, que não sei 
onde se poderia apoiar. Se nós queremos que o mi
nistro s.eja quem mànde notificar as testemunhas, 
quando as camaras deixão de ser corpo legislativo, 
e , se convertem em corpos judiciarios, então esta
beleca-se a regra geral. . . · 
O~ Sa. PBDRE~RA ( interrqmpendo) :~Eu digo 

. que a notificação seja feita pela autoridade compe
. tente. 

tigo addicional offerecido pelo Sr. Paula e Souza 
na sessão de 14 deste mez, e que ficára adiado para 
óccasião opportuua. O Sr. secretario Costa Aguiar 
o leu, e era assim concebido : 

<C ARTIGO ADDICIONAL 

« As penas impostas aos delictos dos artigos an
tecedentes se aggravaráõ todas as vezes, que a tal 
respeito tiver precedido recommendação de al
guma das camaras ». 

Rompeu á disrussão com este discurso. 
O Sa. VASCONCELLos: - (Depois de haver pedido 

a · leitura do artigo, e ter sido satisfeito J. Sr. pte
sidente, eu approvo o art1go, menos na parte, em 
que . diz- de . alguma das camaras.- Eu quereria 
que se dissesse - da . camara dos deputados
Darei a razão. Quanto ao que elle determina ares
peito das penas, é sem contradicçào, porque hem 

. O Sa. VÉROUEIRO . {continuando) --Então não 
_estou na ordem 'l . .. l~u . digo;,· que, se havemos de 
estabelecer que o poder executivo possà intervir 

56 
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claro é, que uma vez que a camara dos deputados praticado por esta, quer por aquella outra c.amara : 
·recommenda ao ministro certo negócio, certa ao menos eu não descubro a ditrerença. Portanto 
marcha, e ellc não faz caso da recommendação, não poderá jámais dizer-se, que a camara dos 
mestra dólo, e dólo manif~sto na sua conducta, e senadores não póde recommendar á consideração do 
portanto aggrava-se o delicto e se eleva ao ma- governo qualquer objecto, nem que por isso deixe de 
ximo gráo de imputação, e por consequencia a pena aggravar-se a culpa do ministro, que lhe não d~r o 
deve ser a mais aspera possiv~l. devido valor. · 

Nisto não póde haver duvida, e portanto tem todo Eu accrescento ainda mais, e digo que não des-
o lugar o artigoaddicional. Quanto porém a ser are- cubro esses inconvenientes, que encontrou o illustre 
commendação feita por qualquer das camaras oppo- deputado. A v;mçou que no caso do minist.ro não 
nho-me, e creio qUe para a recommendação poder satisfazer, como deve, não póde o seu a do compellil-o 
produzir esse elfeito eaggravara pena, sódeve se-:: procedendo contra elle, equeacamaradosdeputados 
feita pela cam~z-a dos deputados, só esta tem esse póde, visto que a esta pertence a accusação, e 
direito. Tenho dous fundamentos para assim pensar, áquella " juizo final. Porém o mesmo honrado 
Jo porque se a camara dos deputados recommendar membro lembrou o meio, de que póde o senado 
ao ministro certo negocio, e elle o tratar em menos lançar mão para proceder contra o ministro, e 

· consideracão, tem esta e amara os meios de pro- neste meio eu não acho os perigos, que nota; antes 
ceder contra ulle, ·~passar décreto de accusação para parece-me que esta camara jã se expressou neste 
ser julgado no senado, sentido, quando, tratando das denuncias, se mani-

Pelo contrario- se o senado recommendar um festou aqui uma opinião geral de que ao senado era 
negocio, e o ministt-o o niio cumprir, não tem livre denunciar os delictos de responsabilidade, 
aquella camara meio algum de o compelir, e qt_tando ainda que lhe competisse depois ser o julgador. 
algum se off•; reça, não será decente, nem JUsto. Tambem não admitto que por haver procedido á 

·Digo que não tem mew, porque não póde pwceder diligencia, que a constituição lhe incumbe, se deva 
contra os ministros para formação da culpa, só se julgar suspeito. Esta mesma marcha e recebida em 
qui:r.er entender-se com esta camara, para que o todas as repartições : as autoridades, a que incumbo 
tome em consideração, e proceda contra o ministro: a vigilancia sobre a guarda das leis, não se fazem 
porém este ml'io é indecente e inju!'to, e podem suspeitas, quando recommendão a sua observancia. 
delle resultar muitos inconvenientes, e gravíssimos Entre o corpo legislativo, e o executivo não se dá 
choques entre as camaras, porque póde a caruara superioridade, nem inferioridade, e por isso quando 
dos deputados não querer tomar em consideração uma das camaras lembra ao ministro qualquer 
esta solicitação do senado. Além de que este meio é negocio, não procede como superiora, mas como 
injusto e illegal, Sr. presidente, e esta é a 2• razão. executora da constituição, e guarda especial da sua 

A camara dos senadores sendo o tribunal compe- observancia, e quando accusa ou julga o ministro, 
tente pat·a jnlgar dos ministros de estado, torna-se exerce outras funcçõs distinctas, expressas na mesma 
suspeita, quando recomrnenda ao seu cuidado constituiçãe. Applicarei um exemplo: o juiz que 
algum negocio. visto que tem de conhecer da sua conhece dos embargos, c é o mesmo . que deu a 
propria recomm t•ndação, e manifesta o seu voto sentença, e ninguem jámais se · lembrou de o dar 
antes da sentença. Eis duas razões fortíssimas :I por suspeito, por haver já manifestado a sua opinião 
1 • porque tem de conhecer da infracçào da lei em · sobre a questão. Torno a dizer os actos são de 
um negocio, recommendado por ella: 2• porque natureza muito diversa, e por isso não ha impli
manifesta o seu voto antes de dar a sentença, e é cancia alguma. 
regra de direi to, que o juiz, que antes da sentença Demais. Sr. presidente, a recommendação, ou a 
manifesta a sua opinião, torna-se suspeito. Estas advertencia não ha de ser julgada, sem a pronuncia, 
razões porém não podem valer para a camara dos ou decreto de accusarão, e creio que não hamotivos, 
deputados, porque esta camara é a accusadora: o para se entender quê estes actos aqui e no senado 
que importa é que o juiz não seja suspeito. Por deixem, de ser praticados com toda a rectidão. Tudo 
estas pois, e muitas outras razões, que poderia pois me confirma na opinião, de que não existem 
produzir. mas que ommitlo, para não ser mais taes fundamentos, para que deixe o senado de 
longo, opponho-me <Í parte do artigo, em que se dá conhecer das suas proprias recommendações aos 
ao senado o direito de recommendar com taes ministros. Ainda mais: na ordem ecclesiaslica se 
e !feitos. observa isto mesmo, adverte, e depois castiga; e 

O Sn. V ERGUEIRO :-Sr. presidente, eu concordo ~em por isso ha mo~ivo de su~peição, antes esta 
em toda a materia do artigo. Seria limitar, as e a regra geral, e mUito b~m sablda.-
attribuições do senado negar-lhe o direito, que tem Concluo ~o que te~ho dito, que mnda qll;e_fosse_m 
de recommendar aos ministros de estado, que reaE!s esses mconvem~ntes, que se ponderarao, nao 
cumprão com as suas obrigações, da mesma fórma pod1a o senado. s~r pr1vado da faculdade de r~cOI~
que compete a esta camara igual direito. A consti- mendar aos ~mtstros de estado, quanto mais ~ao 
tuição incumbe á assembléa legislativa o vigiar o velar ha ,·ando. razao al~uma para semelhante receio. 
sobreaguardadaconstituição,equandodiz-aassem- Voto pms pelo artigo, qual se acha. 
bléa legislativa- comprehende tanto a camara dos O SR. BAPTISTA PEREIRA :-Sr. presidente o 
senadores, como a dos deputados: e portanto cada artigo addicional não póde ter lugar algum. Nós 
uma dellas exerce estas funcções por direito proprio estamos fazendo uma lei de . responsabilidade, e 
e inalienavel. Por isso que a camara dos senadores marcando as penas correspondentes aos delictos 
julga sobre a accusação, não se segue que uma possa deste genero: os · delictos estão especificados na 
recommendar, e excitar · o cuidado dos ministros constituição, e não vejo nella que seja um crimé a 
sobre certos negocias, e a outra não. Accusar, falta de execução ã recommendação do corpo legis
julgar, e recomruendar são actos bem ditrerentes. lativo. Tratamos de impôr penas ã .falta de execução 
Quaesquer inconvenientes, que pareção nasrer deste ás recommendações das camaras, ou aos crimes 
direito de recommendar, são iguaes, quer elle seja marcadosnaconstituição?Nõs.estamo_s amalgamando 
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causas heterogeneas, .~e não vem !1 Jlroposito : em Poderia o . senado denunciar o ministro á camara 
uma lei da responsabilidade dos mm_1stros, trat~-se dos deputados, para que esta passasse o decreto de 
de meirinhos, c de convocar, obr1gar e castigar accusação : porém ~is · um _juiz. emp~n~ado na 
testemunhas? Declare-se então que tambem podem accusacão de um reo, e de1xara este JUIZ de ser 
as camaras mandar notificar os ministros, e... suspeito para julgar sobre essa accusação intentada 

por elle mesmo ? Parece-me impossível. Depois 
O Sa. LtNO CouTINHo :-(interrompendo)-Isto _é disto, que necessidade tem o senado de se abater a 

contra o vencido .•. requeiro a ordem, Sr. prest- supplicante, e pedir a esta camara, que proceda 
dente. contra tal ou tal ministro ? E' certamente abater-se 

O Sa. BAPTISTA. PEREIRA. :-Eu quero mostrar que ·da sua dignidade. Não é melhor que as partes em 
tendo a camara tomado certas deliberaç~es, , !lão vez de se dirigirem ao senado, se dirijão á camara 
deve ficar em meio, dove levar ao fim, e nao e Isto dos deputados ? Parece inquestionavel. Portanto 
fallar contra a materia vencida. Lembro o que se deve-se declarar muito expressamente nesta lei, 
tem vencido, par~ fazer-se a lei per~eita, e_ntretanto para que as partes saibão a qual devem recorrer. 

·que apparec~m amda casos, que. nao estao deter: E' verdade que, pelo art. 173 e outros, vê-se que 
minados. Alem de que posso servu-me do que esta a ambas as camaras compete velar pela guarda da 
vencido, para roborar meus argumentos, e o Sr. constituicão: isto não se nega porém deve-se eu
deputado não adivinha o que ~enho e.m me!lte, e tender eÍn termos habeis. Nem se segue que. o 
qual a conclusão, que pretendo_ ~1rar. Dtgo PO!S que senad<• fique privado -desta· aHa regalia; poris~o que ·· 
·fazendo nós umaleideresponsab1hdade dos rmmstros, não teriba a faculdade de recommendar negoCios ao 
não póde ter lugar nenhum o qualificar como crime governo. A' cam~ra dosdeputad?s pertence decrel~r 
aggravant.e qualquer falta ás recommendaçõe~ ~as a accusação, e a dos senadores Julgar da accusaçao 
camaras legislativas, porque não é do nosso d1re1to dos ministros : eis ambas as camaras pugnando 
fazer recommendações. O poder executivo sabe o que contra a violacão da constituicão. Muitos outros 
deve fazer. Não cumprio o ministro com os seus casos ba, em que o senado ex~rc~ !uncções p~ra 
deveres, faltou ás suas obrigações : proceda-se guarda e manutenção da conslltmçao e das lt>lS : 
contra elle: porém aggra,·ur a pena por ter pre- não se diga pois que segundo o meu voto fica o 
cedido recommendaciio, não tem lugar nenhum, ou senado pnvado d~ exercício d~ suas attribuí~ões. 
eu não concebo bein a especie. Não fica por maneira alguma : hca s_ómente. pnvado 

O S11. VASCONCELLOS :- A co usa é tão clara, que de praticar actos repugnantes entre si, e que mduzem 
não cuidei que podesse soffrcr contestação alguma. um absurdo, como é fazer as vezes de parte e juiz 

· Porém como agora se di~ que não p~de_m_os rec_om- ao mesmo tempo. Demais ~ós quer~f!lOS q~e os 
mendar risque-se o artigo da constltUiçao. POis de juizes sejão impar.ci!les, qu~-os ~éo~ seJa O pumdos, 
que ser~e ordenar a constituição, que a 31ssembléa mas não que os muustros seJao v1ctunas. 
seja a sua guarda 2· Quando sobem as queixas a esta Igual intt>rpetração já nós damos ~~ artigo da 
camara, e as · representações dos cidadãos e dos constituição, que trata da responsabilidade dos 
povos, a camara x:emette-as , ao go!erno, reco~- conselheiros de estado, . como se acha. declarado 
mendando ·lhe que mdague, e proveJa !la execuçao nesta lei. 1\lostrou-se então que era um escandaloso 
das leis. Porém logo que a camara nao tem esta absurdo julgar que elles só são responsaycis obran~o 
faculdade, para que se admittem, estasrepresen- contra a lei, se . houvesse dolo mamfesto. Entao 
tacões 'l E se se admiltem, que destino se lhes ha de julgou-se a camara auto risada para interpretrar e 
dar? Viráõ sómente para augmentar o archivo da explicar 0 artigo : e ~ando so seg~e um absurdo 
camara 'l Não por certo : julgo que é para fazer o de igual natureza, nao se ha de mterpretrar e 

. que todo.s o~ corpos legisl.ativos fazem, o , que explicar a . constituicào 'l Por tanto voto contra a 
ninguem Jâmals lhes negou: 1~to é, para qu~ se f~ça emenda na parte,- em que confere ao senado o direito 
conhecer ao governo a necessidade de proVldencia!r de recommenda r ao governo. 
sobre um ou outro caso. Se porém apesar desta, O Sn. BAPTISTA PEREIRA :-Sr. presidente, o digno . 
instancia, o governo não pr_at.ica o que deve, segundo deputado, que acabou dP. fallar, ~eu á ind!eação ~o 
as leis, quem póde duvidar que commette um Sr. Paula e Souza um novo sentido: deseJava pois 
delicto com dolo manift>sto 'l Não póde haver duvida que . o seu illustre autor . a declarasse: porque 

. alguma, e nesta hypothese deve ser maior a pena. estamos fallando . debaixo de princípios differentes, 
. Logo como se póde oppôr á em~n~a .do Sr, P~~:ul~ e Diz a emenda, que, quando houver rec«?mmendaçãf?, 

Souza, que é fun~_ada _em J!f~CipiOs do dl:l'el:o se aggravará a pena. E';! olho para a lei.: e o que diz 
constitucional do 1mpeno '! Creto que se lhe nao a sua epigraphe ?"'-Le1, que trata de 1mpôr llenas 
póde objectar razão alguma valiosa. aos ministros que commetterem taes e taes dehctos. 

Insisto porém na minha opinião t!e que~ c~mara -Ora, Sr. preside?te, ha de s~ ~ggravar a pena_ao 
dos senadores não póde compet1r o drreito ~e ministro, que estiver em pnsao ? pe certo nao. 
recommendar ao governo, porque se o fizer, mam- Aquelle a quem se faz o processo, nao _póde ser: a 
festa o seu voto antes da sentença, e torna-se quem pois é relativa essa recommendaçao 'l I~o~o, 
suspeita se acaso o ministro fôr aecusado por facto, porque a ser ao ministro, quando .em ex~rclCt?, 
sobre que tenha havido essa recommendação., não convenho em que u~a !ecommendaça<? seJa 

. Argumentou-se com o exemplo do juiz, que tendo lei, e que a sua desc;>bed1enc1a · const1tua cnm~, ~ 
sentenciado, passa .a conhecer dos embargos: crime de uma natureza tão aggravante. Rogo pois a 
porém tal semelhança não existe; porque os em- v. Ex. queira convidar ao illustre_autor da ~mend~ 
bargos sempre devem conter materia nova, s.o~;-e a ou indicação, para melhor a exphcar : entao dare1 
qual o juiz ainda não tem mostrado !i sua op1mao ; 0 meu parecer. · 
e se a tivesse mostrado . antes de~·Julgar sobre os O Sa •. LINO CoUTINHO :-Queira V. Ex. mandar 
embargos, tornava-se susp~ito irremissive~mente. 
Isto é principio certo em di_!'eito reconhe~Ido por lêr a emenda. {Leu-se.) Trata-se de um ministro 
todos os escnpt.ores, que tratão desta matena. mettido em processo, que tendo tido recommenda-
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ção da camara parà obrar bem continuou a obrar {) SR. LINo CounNuo :- Eu emitti Õ meu pare
mal. Eis a verdadeira intelligencia. E~ uma regra, cer fundado na intelligencia, que se concluía da 
Sr. presidente, que a reincidencia augmenta o cri- emenda á primeira vista; como porém o seu nobre 
me; isto acontece mesmo na Inglaterra ; semere a autor explicou o verdadeiro sentido, muito diffe
pena é segundo a reincidencia, porque de facto rente do que me pareceu antes, tenho de retratar
aquelle, que está costumado por exemplo a matar, me: e não admira, quando o proprio autor confessa 
é mais criminoso do que aquelle, que por um acaso que a redação podia induzl.l' a erro. 
imprevisto matou um homem: e assim o que rouba Pensei que se tratava dos crimes commettidos 
porque se conhece que está enraisado no crime. pelos ministros de estado, mas agora vejo que o 

Mas uma recommendacão da camara serve para artigo refere-se aos delictos dos empregados subal
mostrar a reincidencia do "ministro 1 De modo ne- ternos, e á omissão dos ministros. Nessa intelli
nhum : s€1 o ministro commetteu um crime, e se a gencia parece-me que o illustre deputado teve ra
camara lhe faz a recommendação pelo crime com- zão em propôr o artigo. Não posso comtudo deixar 
mettido, obra mal ; pois em lugar de formar a ac- de dizer que a phrase, em que está é muito escura, 
cusacão, manda recomrnendar ·? E' cousa nunca e sujeita a interpretações. 
vista·! t! N'em isto é da nossa attribuicão. Deus nos Se pois se entende da omissão dos ministros so
livre, que, conhecendo a camara Ó crime de um bre a conducta dos empregados subalternos. e da 
ministro, não lhe mande logo formar a accusação. hypothese de não fazerem caso de qualquer recom· 

Ou commetteu ou não com meteu; se commetteu, mendacão~ _que se fez a tal respeito, eu concordarei 
mande ·Se logo formar a accusacão; e se não com- porque· então o ministro mostra uma verdadeira 
metteu, para que é arecommendação 'l Por conse- connivencia, e o crime do subalterno é tambem 
quencia não ha recomendação que aggrave o deli- crime do ministro. Portanto não votarei contra o 
to. Se foi feita a recommendacão sobre delicto artigo, uma vez que seja rPduzido a termos menos 
comruettido, obrou mal a camara, porque devia ambíguos, e se conforme com estes princípios, que 
proceder á accusação ; e se não ha delicto ; não ha expuz. -
recommendacão : uma recommendacão não mostra O SR. MAIA: - Recommendacões não podem ter 
reincidencia ·de crime. O meu parecer é que não lugar antes, nem depois que· qualquer ministro 
passe semelhante artigo addicional, e que deixe-se a praticou algum acto, antes porque o ministro deve 
lei ir como está. saber das suas obrigações, e das leis, a que está 

O SR. PAULA E SouzA:- Não duvido CI_Ue por sujeito, e depois, porque só póde ter lugar a accu· 
mal enunciada a minha emenda tenha soffndo tão sacão para tornar effectiva a sua responsaDilidade. 
grande opposição ; mas qnando eu a propuz, de- Pôrtanto não é admissivel o artigo. 
elarei logo salva a redacção. Que quer dizer este O Sa. VASCONCELLOS: -Levanto-me sómente, 
artigo addicional que offereci '! Quer dizer que toda para lembrar que nesta camara já se deliberou que 
a vez que aqui appareça alguma queixa, ou donun- se recommendasse ao governo a causa de uns africa~ 
cia sobre qualquer facto, que se diga contrario á nos, que dirigirão a nós o seu requerimento, e que 
constituição ou ás leis, póde a camara tanto esta de facto se recommendou, segundo me lembro, ao 
como a dos senadores, recommendar o negocio á ministro da justiça. 
vigilancia ou ao exame do governo, por isso que 0 SR. CosTA AGUIAR:_ Segundo a explica• 
não podendo saber, se acaso é tal como se apresenta ção, que 0 Sr. Paula e Souza acabou de dar da sua 
limita-se a esta. reco!Dmendação, para. que o go- emenda, poderá, com effeilo verificar-se o caso, em 
verno dê as prov1denc1as, que entender JUStas. · d 1 E 1 b d · d 

Ora com isto não fica o govetno obrigado a obrar que pó e ter ugar. u me em ro a es~ecxe os 
0 que se lhe recommenda : póde a ceei ta r ou reieitar africanos : e pelo que o illustre autor já eclarou, 

~ semelhante etieito nunca poderá verificar-se em deli-
a recommendação, c obrar como julgar mais acer- cto, de responsabilidade, mas em caso -de omissão. 
tado ; e por isso não se diga, que assim atacamos a Estes africanos fizerão a sua representação á ca
independencia do poder executivo. Porém o que mara; e 0 que fez a camara 'l Não podendo inter-
proponho, como uma medida muito justa, e fun- · ·b · 
dada nos princípios da legislacão, é que no caso de vir no negocio, porque não estava nas suas attri Ul• 
ser este ministro, a quem se recommendou algum ções, e julgando ao mesmo tempo, que o negocio 
negocio, accusado e condemnado por delicto de era de sumll?-a consideração, por uin omcdio recom
responsabilidade sobre 0 mesmo negocio, se lhe mandou-o a · attenção do governo, para. ar as p_roa 

· videncias, que fossem da sua çompetcnma. 
agg-ravem as penas 1mpostas por esta lei sobre Supponhamos, que na decisão daquelle pleito os 
aquelle delicto. Eis-aqui o sentido do artigo: agora magistrados forão injustos manifestamente, e 0 mia 
passo a dar a l'azão desta doutrina... - nistro competente, apezar da recommendação da 

(O illustre orador continuou por muito tempo, camara, não os fez responsaveis, ou não tomou as 
porém em voz tão baixa, que o tachigrapbo apenas medidas para mais se não repelirem os factos, que 
conseguio phrases truncadas, e sem sentido.) derão motivo áquella queixa; <! que o corpo legis-

0 SR. AL!IIEIDA E ALBUQUERQUE :-Ainda que o lativo toma afinal conhecimento desta omissão, pa
honrado membro explicou o sentido da sua emenda rece que a pena se deverá aggravar: porque na 
dando as razões, em que a fundou, todavia oppo- realidade houve uma reincidencia, houve uma cul
nho-me á sua doutrina. As penas, Sr. presidente, pa mais lata, um total esquecimento dos deveres 
devem ser relativas aos factos, e á sua intensidade; ligados ao cargo de ministro de estado. Não nasce 
e de maneira nenhuma posso concordar, que sendo pois da recommendação a gravidade da <:ulpa, e da 
um delicto do ao grão, haja augmento de pena por pena: nasce da obstina~.ão, e da reincidencia: nem 
semelhante motivo. _A recommendaçào é uma lei! . s~ póde dizer que com isto invadimos as attribuições 

- Não : como p~i~ poderá fazer a pena mais a~gra- do governo. _ · _ , 
van~e 'l A· pumçao h a «f e nascer do facto crim10oso J A.o governo é li v r~ aceitar, ou n~~ .fazer caso da 
e nao da recommendaçao. recommendação : porem se alb'tlm nuntstro, a quem 
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~~~~miô~~~~~~i~~~~=~~~~~:~:~~~;,~;~~e,·· · 
yier~a;, s_er;:.: .. C<>nde~q1iad_otpºr. f3lle, , ~m: ~.o~e.qu_~Iic~~ ;~~;:,V()Il :· - ~C?slnr·. ; ~/Ou,~ndo_ .~ p~n~ .o ,delip_y; d~; 
ae;a}guma· denuneia;_, so~erá ·pena-· mllls grave7 _po~~ ·responsabilidade f s~g:u~~e .· est_a J e!• · q11e.: ~.Ym.Jo~ 
inost~u; maior ·omissão nos ~,us _deveres. : ~ · • .·: > ·fazendo_; .·Esta lel.dete:.:mma~que se a~grave a• pen~ . . 

O!!a~to ao que -ãqui"se ~~s~e, para ~ostrar que quando pr~ce~er Uf!!a· reco~en~açao de qua~quer . 
ao · senado; não competê o dire1to de recommendar, d~~ camaras. · • A.- reco!Dme_nda~o é desta le1._. ~ • . · 
ji \éstá bastao te.~ente t:espóndido: e por is~o não ~E o que se pôde obter do d1scnrso, qu~ ~rofeno o . 
me. alargo mais neste-discurso. Nao ha motlV!) al- Illustre orador.) . . - . ·c _ 

guf!i .. plausível para semelhante distincção' entre as O Sa. CusTODJO DIAs :..:...Eu já fui em parte pre..: 
camaras. Portanto acho que. este artigo póde ser venido em muitas idéas ; mas qu(:lro accrest'entãr, 
admittido na lei • . · . _ · . que. além de se aggrayar a culpa pela obstinação. 

Ô Sa. TEIXEIRA DE GouvtA :-E· principio g~ral sempre os tribunaes de justiça julgárão que aquelle
7 

que os minis_tros e todos os funccionarios publicos que ~e ensob~rbecia á face de quem o accusa, obra-. 
são _ responsaveis, não só pelo que_ comm_etterem, va amda mais contra~ seu dever,_ fto_ que ~quelle, 
mas ainda peJa· sua omis~o, em nao _faz~rem res-: q!_le delle se esquece. N!lo quero deuar ~e diZ~r que 
ponsaveis os seus subordmados, · prmCipalmente nao posso crer, q~e.haJI!- re~ommendaçao · ma:or do 

. quando as partes o requererem. AS ·partes podem que a des~ lei. ·Esta let vai n:tost!ar qul!-es. ~ao os 
re_querer ao p~de.r ex~c~tivo ~u ã_ a_ssembl~a. . . . c~nsec~r1os dos fact'?s contranos a const~tmçao e ás 
. ·Ora dá-se mfracçao de uma lei CQmmetbda por J~1s geraes. e espeCiae.s. Ella· d~ve s_empre estar 
qualqu~r aUtoridade subalterna : _a. parte em lugar d1ante dos olhos d_estes ~ltos funcc10nanos: e aqu_elle 
de representar ao executivo. queiXa-se a esta camara que fôr contra, nao deve encontrar desculpa, nao a 
e aponta as suas razões: que faz a .camara t Re- tem. · · 
malte aéi . governo. e diz-lhA que a pparece aquella Portanto nesta parte não houve um argumento, 
queixa, e q'ue eonvém .exàininal~a e providenciar. g!Ie me podesse f.azer duvidar do· voto pela emenda •. 
como fôr de lei. .Ogoverno não faz caso. e a queixa Vem ao nosso conhecimento um facto; nós· mos
é justa.: por ventura o ministro deve soffrer a mos- tramos ao ministro, que deve dar as providencias 
ma pena. que . soffreria, não se lhe tendo feito este conforme as leis ; elle continúa na inaccão, ou na 
aviso. se algum dia fôr jnlgado incu)"so em. omissão marcha cont-raria ás leis: quando fôr accÜsado p_elo 
e 'responsavel por ella 'l Não seguramente: apetra crime, que commetteuapesar .desta recommenda
deve aggravar-se, porque na realidade o crime ag-. ção, deve ser castigado com maior pe_na ; porque 
gravou-se. -Voto portanto a favor da emenda, mas reconhece-se evidentemente, ~ue teve Yontade po
não -..admitto a differença,· que se quiz fazer entre sitiva de_ se oppôr ás leis. Nestas circumstancias 
esta · · camara · e · a · dos c;enadores·: são membros do não se póde deixàr de approvar o artigo. 
mesmo corpo. ambas formãõ a · assembléa geralle- o Sa. VERGuEli\0: _Disse-sê . que por aquella 
· gislativa-~ ·· c - " · · .. · , emenda'viria a punir-se um ministro por 11m crjme, 

O Sn. ALMEIDA E .fiBUQUERQUE:- Eu continúo que não é de lei; mas parece que assim não é·bem. 
na minha opinião. Senhores, a recommendaÇão explicado o artigo.· O ministro não vem a_ ser pu~ 
das camaras poderá servir par~ . não adínittir da nidó·pelo facto de recommendação, mas p~lo des.;. ·· 
parte' do ministro escusa · de i.gnorancia do · facto ; prezo, que mostra, de .velar pela guarda da ·lei e <la 
Isto. entendo eu _: porém para augmentar a pena de ·ordem.-Sabendo pelo av1so, que. se lhe.faz •. que ha 
riénhuma . maneira . . Uma recommendação ·fazendo tal . OU' tal abuso,. ou- infracção de lei.- não faz caso 
ao minisLro sciento de certos' factos, tira-lhe os deste áv.iso, e deixa j.r_ tudo como «J'ante·s. Eis a 
meios· dec defeza, quando · _elle se _queira chamar á razão porque se lhe aggrava .a pena. porque na rea-
ignorancia; mas _que _possa_ :aggravar a_pena_, ·de lidade se aggravou .a culpa. · · ·· · 
. sorte nenhuma. posso consentn ; porque,nao- se1 q~e Disse um honrado membr<1 que não noscompetia • 
seja -.lei_ ' uma rec~mmen_da~o •. -E se, não tem força: recommendar, mas accusar,. e á camara dos sena
de obrigar, como confessao todos os senhores da dores·o direito de sentenciar. Eu quizera que se me . 
opposição, . como : é que. da sua transgressão, ou.do explicasse o· que é velar pela guarda da constitui
setr desprezo póde na!;Cer culpa·? O ministro, que- ·ção. Por. ventnra . não é prestar lõda a attenção e 
infringe a lei. tein a :pen_a na mesm.a lei. observar se -as autoridades cumprem a constituição 

A pena deve ser sempre pro.porc10nada, e as suas e as leis? E'chamal:.as ao seu cumprimento-? Isto é 
relações existem-entre ;.:. o facto e a lei: mas entre a 0 que eu. chamo vela~ pelas leis. Por coósequencia 
recommenda~ão e ·a lei não <se-dão.relações. ,Nos ou não se negue este •direito ás camaras ou risque

. aggravos de or_denação não .~ar«!_ada exige-se, .que se , o ·artig9 _da constituiÇão. Uma vez que a assem
se:apon~e a lei, para que o JUlZ nao tenha d~sculpa ·bléa guarda a constituição e as leis. ha de admittir 

· d~. qualidade éllguma. ·O , m~smo s~ póde ·daer do as queixas q11e se lhe fizerem §Obre infracções com
JDlnlStr~, á que~ antes ·s.e ~enh~fe1to um~ recom- mettidãs pelas a11toridades subãlt~rnas; é o ·pri,_ 

' men~açao, e exe1ta.do a VIgilancia., por me10 de :U~ :ineiro passo que tem a dar .é remettêl-as . ~o _II!i-
. oftlCJo .de qu~quer. da!icamaras. ·. __ ·, - . . -- · . nistro ._ respectivo •para .. exammar e fazer venficar ,a · 
. . ~- P~rta:nto · sér:Viiá ' PaE8- prova do ~u mã~. animQ, r-esponsabilidad_e_•· Até .a~ui não é culpadoo_minis-·. · 
sertuá para- se -lJ;ie nao dar escusa: mas nunca no·;:.. mas se . nao cumpr1r·o seu:dever,cse nao fizer 

· · :Pa,~a a~gravl';r · !l ·P~ri~~·· Tal .d~te~~a~~ seri~ · ~mil ~erificara · res~onsab}lid.áde dos•pre\ .. ~icador~, tor~ 
· · das mm~res mJ!lSti~~· que ~· po.dem·fazer_ :-sena.: o na:=se ~ulpayel, e mais_.ll![l!i~. _se de_P,Ols~ d_a !1-dve_!~n
··. m~mo _qu_e llele~mtnaz. , que · e enm~ a transgress_ao e~a e-recommendação _na o diligenc!ar a satisfaçao .da 
,·da-lei., -·e que é--crime; a tratúlgressão<do .que :-não ~ lei . ~ da parte a·ggravada~ Não é istoso nestes casos 
leit '·~povúa .re_cornm.e~~ação por c9o,seoso unanim~. de ,·respo11osabilid_ad~~ ~as ~D1. •l!luitos, outros.P.§tip

. ' Jiã,o~: terp ~orça. de l~111.ao ,· P~.d~ obngar.: · · ... _ .• •··•··· .> :·. ··.· ponbamop que : che~u á not1c1.a desta caman~ •que 
: "' ·o · Sa>P xüu B ~· sou:iA :t..;... O . illustt:e _d~putado uma naçao estrangei~!l prete~dta do· n_osso go!ern~ 

. raciocinou muito bem segundo os.;;prmc1p1os, que um .tratado que ataca:va os_~I_tlteresse~ danaçao ou 
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a honra nacional," e. que a camara querendo pre
venir alguma concessão desairosa· â naçllo, tomava 
a deliberação de prevenir o gllverno para acaute-
lar-se· sobre esta pretenção. Se o ministro não obs
tante acceder á pretencão, não será duplicada mente 
responsavel por este facto? Certamente; pois não 
attendeu á r~prescntaçã(l que a camara lhe fez. Se
nhores, este será o caminho mais facil, o meio mais 
-prompto e ptoficuo para chegarmos ao fim, a que 
tendemos. 

O S!l. 1\hu : - Quando cmitti a minha opinião, 
não me guiei pelas minhas idéas, rnas pelas da ca • 
mara. Muitas vezes ouviaqúi enunciar-se que nãoc~a 
do decoro dP.sta camara fazer quaesquer recommen
dações ao govet·no; mas h<>je observo o contrario,e 
muito estimo que isto aconteça. Admítlído este 
princípio por uma lei, serão os ministros mais acau

_tellados sobre os seus deveres. e dos seus subordi
nados; e esta meditla \·em a ser muito em favor de 
todos os cidadãos. Cedo portanto da minha opinião. 

lulgundo-se finalmente discutida a materia. e 
pos1.o o artigo a vot<>s, foi approvado, salva a redac
ção, e ficando a comu~issão encarregada de o collo
car onde melhor con.-:er_ 

_ :;> Passava-se á 2• parte da ordem do dia, que era a 
continuação do parecer adt~do sobre o projectQ de 
sociedade de agricultura e p<>voa.ção no ~laranhão, 
quando o Sr. Li no Coutinho annuncinndo negocio 
urgente, pedi o que se in terr.Qmpesse a · ordem; e 
tendo obtido u palavra, leu com<.> relator das com
missões de constituição c guerra, o seguinte 

« VARECER 

tua dos de . Ievoltosos e petturbadores os dollS ui ti
mos~ e por· isso presos e remettidos em ferros sem 
culpas formadas,. enviando-se para~ tomarem lugar· 
entre os defen~ores da patria hon1ens que aliás deve
rião ser justiçados quando verdadeiras as imputa
ções: observando que sem duvida se achiio violadas 
as garantias individuaes _do cida,dão, sem que ao 
mesmo commandante .possa apro>'eitar a constitui
ção tit. 8• art. 179 ~ 10, pois que se neste caso elle en
carou o negocio dos dousindividuos corno recrutas, 
de~·i~ observar as instruçções já citadas; se como 
cr1mmosos, o decreto; c se finalmente como solda
dos refractarios, não obstante podªl-os pren.der sem 
culpa formada, comtudo nii.o os devia metter em 
ferros, menos remettêl-os sem haver precedido sen
tença legal. . 

" Portanto e de parecer que se officie 81) governo 
ofrerecendo-se á sua consideração as razões aponta
das, afim de que mande responsabilisar aquelle mi
litar na fórma da lei. Paco da ca)))ara dos depllta
dos, 18 de Julho de l826.:_Raym.unào José àa Cu
rtha .~lattos.-Lucio Soares Teixeira de ·Gouv~a.
Francisco das Chogas Sa?~t.os.-Bernardo Per~ira 
de V asconce!los.-José Lino Coutinho. » 

Lido este pa<ecer novamente pelo Sr. 1• secreta
rio, pcdio o mesmo Sr. Lino Coutinho a urgencia, 
a qual, posto que apoiada, mio foi comlUd(}..Ven
cida, e a requerimento dos Srs. Paula e Souza, e 
Odorico lllendes foi o parecer adiado para ser dis
cutido depois de duas .;esssões. 

Tornou-so portanto á ma teria da ordem, e conti
DilOit a discussão d11 parece,· da comroissào de com~· 
merciD sobre o projecto de companhia otferecido 
pelo cidadão Joaquim José de Siqueira . 

«.A commi~slio mí~t'! de con>tituiçâo e guerra, R. 
vendo o ofiicto do mmtslro e secretario· de estado ompeu a discussão com este discursQ: 
dos negocias da guerra, datado de 13 do corronte, O Sn. Cnuz FERREIRA :-Sr_ presidente, eu sigo a 
qne veio cobrindo a informacão dada pelo comman- opinião contraria do parecer da commissão de com
dallte militar da província de ~lina~-Geraes, a'rcs- mercio. A toda e qualquer associacã.o é livre ma
peito da indica~ão do Sr. dep\ttado Cunha Mattos, n~jar os interess~ comtanto q~e està associa~o se 
sobre a remessa de tropas da 2•linha daquella pro- nao opJ'Sonha ao mteresse pu.bhco. Taes assOC!8Ções 
vincia para esta côrte. Não ptide deixar de estl'a- reputão-se como pessoas particulares, as suas rela
nhar e estranha mullo o descomedido estylo oro q1to o ções para com a nação em geral são as mesmas que 
r eferido commandante militar se atrcYeu a escrever tem qualquercidadão.Estassociedadessempre forã·o 
o seu officio, que de necessidade devia subir á au- conhecidas em todos os tempos e em todas as na
gusta p~esença de S. M. o Imperador e desta camarn. ções, e. são na realidade de grande utilidade. l~orém 
dos deputados; mas corno ella ~e faz cargo unica- estas sociedades siio muito diiTerentes daquellas de 
me o te de offercce~ ref!eJ<õc~ sobre a ma teria nella que se trata, e . que por antonomasia tem o nome 
exarada, pondo de parte falias que depend~m de particular de companhias e são associacões privile
respeito e delicadeza, passa a expô r o seguinte: giadas estabelecidas pór lei, e firmadas sÓbre um con-

« 1. • Que o dito commandante militar procedeu tracto expresso entre o governo e os membros q11e as 
<:om démasiada má fé, quando tettdo éonvocado as compoem, e munidas sempre de e:s;clu~ivos odiosos, 
1ropas milie:ianas para o festejo de Corpus Chris!i, e para explicar tudo de uma vez, ·associações e mo
fez mao ban.:a de11as para as remetter debaixo de nopolistas,que m ediante um interesse ephemero,que 
forte esce,lta a esta capital com manifesto menos- prestão direj:tainente ao governo, atacã o muito im
cabo, offensa da ordem de 13 de -Julho de 1824, (llediatamenl.e'a liberdade da iri.dustria, que é a ver-. 
onde se declara a maneira e modo porque devem dadeira fonte ~ riqueza nacional; e cujo fim é lo-
marchar as di<as tropas para o serviço activo na cupletar-se á custa cfa. miseria publica. · 
côrte. Todos os economistas modernos, Sr. presidente, 

-« 2.• Que ainda quando a c·ommissão queira dar se têm declarado contra semelhantes companhias, e 
inteiro..credit, às coarcladas daquelle commandante most_r~o qu9 ellas forão crealjas em tempo!! de igno
mi~itar, niio _ p óde· deixar .de ·çon h~cer por sua _pro- ranç1a c barbaridade, e que sempre são prejudiciaes 
pna confissao que elle vtolou mu1 claxa e posttiva- ao progresso das luzes, do commercio e de toda a in
mente o decreto de 23 de Maio de 1821. e as inskdc- dustria, porque todas nascem e vegetão com o mo
ções de 10 de Julho de 1822, pDis q:ue prohibindo-se nopolio. 
pelo l• o lançar ferros, ainda a cnminosos, e pelas , T~das ai; naçães t~m admittido companhias peto 
seg~ndas aos_recrutas, vê-se ,de seus prop~ios ditos engano proveniente do inter~sse J!l9ramente app-
que elle mamfestamcnte obrara o contrarw com 5 r ente, e .todas as nações tent nstQ 11: pelos· ares esses 
indivíduos de que faz menção no seu officio. A com- collossos ou os. tem abatido, por conhecerem tarde 
mi!lllâo _ not.a~_a_~~ a arbitrariedade com que :forão .o damo o que J,bC!! tem ca.usado. Os inglezes, os hol-
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landezes, os portuguezes, hespan~óes, emfim tf?das ·provão a minha opinião~ Que fizerão os je~uitas em 
as nacões as tem plantado na .As1a e na Amenca: toda a America? Tomarão os índios aptos _para o sen 
e que" fim tem levado? Que interesse tem tirado? serviço, imperárão sobre elles, e até formarão repu
Só a companhia hollandeza prosperou e inantev.e o blicas independentes nas margens do Uruguay. Eis 
seu commercio do tempo da decadencia daquella o~que irá fazer a companhia. E que é desses in-

. nacão. Se a companhia ingleza da lndia oriental é dios que· os jesuítas civilisarão '1 Dispersárão-se 
ou· não vantajosa, varião os proprios economistas quando os jesuítas forão extinctos e dispersos. Tudo 
inglezes: a· maior parte segue a negativa, e alguns pois me induz a votar contra o parecer da com
até querem dizer que o governo inglez já não póde missão. 
com ella. . O Sn. VERGUEIRO :-Este negocio tem-se tornado 

Essas companhias parciaés que aqui se tem apon de tal sorte embrulhado,-que parece impossjvel tomar 
tado por exemplo, que se estabelecem frequentes votacão sobre elle. No seu principio f<li a proposta 
vezes nos paizes cultos para certos fins, como para de uina companhia debaixo das condições offer~cidas 
o encanamento de um rio, para a abertura de um pelo emprehendedor; estas condições forão altera
porto, de uma est.rada, construcção de uma ponte, das na junta do commercio; a com missão fez nellas 
etc., não entrão nesta ordem, nem são da natureza novas alterações . Como pois approvar esta compa
daquella que agora s.e nos propõe: são associações nhia'! As condições offerecidas pelo seu emprehen
particulares, não gozão de privilegio algum nem_ de de dor são visivelmente inadmissíveis, as subsequen
nenhum exclusivo: são sociedades que coótractãocom tes não são consentidas por elle, ':lm vão as appro
o governo,.e por assim me explicar, arrematão al- variamos, se elle não quizer estar por ellas. 
guma obra publica com taes e taes condições, e As condições offerecidas pelo seu emprehendedor 
passito a fazêl-a. Por exemplo: quer o governo co9s- são visivelmente inadmissíveis, as subsequentes 
truir uma ponte: põe-a a lanços e offerece-se uma não são consentidas por elle, em vão as approvaria
cornpanhia de homens que se propõe a fazêl-a,adian- mos, se elle não quizer estar_por ellas. 
tando o dinheiro para ser pago do princi)fal e do No meio deste embrulho, para poder tirar um re
interesse pelo imposto que são obrigados a pagar soltado, examinarei os differentes objectos, para que 
ao estado os passageiros: ajusta-sea quantia do im- a companhia se propõe, que são tres: civilisação 
posto e o tempo que elle deve durar, e conforme o dos índios, aglicultura e colonisação. 
contracto assim se executa. - I>elo que toca á civilisação dos índios, nenhuma 

Eis-aqui as companhias que diariamente S~l esta- companhia me parece poder ser adequada, a não ser 
belecem.na Inglaterra, na Hollanda, na França,em- a companhia de Jesus; mas, se a que se offerece 
fim, em toda a parte. Mas isto é o que se vai agora tem plano jesuítico, de nenhuma sorte dr·ve ser 
fazer? Uma companhia que principia por exigir admittida; a historia nos ensina que os jesuítas, 
uma extensão de terras que sendo povoadas, podem após a civilisação dos índios, aspira vão á soberaBia 
conter um 1:eino independente! _Que estipula um mi- tlieocratica sobre os povos- que fizerão christãos, e 
}beiro de artigos de meras concessões da parte do em parte a exercitarão, e muito trabalho ·darião ao 
estado, e de privilegios odiosissimos e que em retri- governo se este os deixasse progredir em seus vastos 
buicão apresenta promessas e futuros idéaes·! planos. . · 

Sr. presidente, eu alguma cousa tenho lido, e já . Portanto, se esta companhia está embuida em 
muito tenho experimentado; e o que tenho achado maximas, o que eu não creio, é perigosa; e se o 
ó que primeiro que tudo Ullll bom governo deve seu fim é só ganhar dinheiro, como supponho, não 
manter a liberdade civil e a liberdade religiosa, se só é incapaz de civilisar os índios, como virá a ser 
quizer prosperar; deve pr<lteger os trabalhos da agri- um obstaculo, como deixão v9r algumas expressões 
cultura e de toda. a industria, porém não com soei e- de violencia, ·que escaparão ao especulador. 

· dades exclusivas, porque estas sempre fõrão oppres- Pelo que respeita á agric!Iltura, tambem n~o vejo 
soras da industria. a necessidade de companhias: estas, pelos mcon-

_Em 1745 foi creada pelo Sr. D. João V uma com- venientes que lhes são proprios, só devem ser ad
panhia . para a cultura das vinhas, no tempo do ntiLtidas quando h a necessidade de _grandes capitaes 
Sr. D. José crearão-se as companhias do B~azil e a para se vencerem grandes obstaculos; mas a agri
do AltQ Douro, que snccedeu? As primeiras des- cultura não offerece estes obstaculos, eada um póde 

--apparecerão e a· ultima sabe Deus o mal que tem cultivar com a forca, que tem, o que é bem diffe
feito e faz. Muito mais vantagens tirou o Brazil rente de uma estrâda, ou de um canal,- onde inu
dos casaes que vierão das ilhas, pois na realidade tilmente se faz o emprego como um, se para chegar 
augmentarão a população e a agricultura; e muitos ao-resultado é necessario fazel-o como cem. 

, dos que então vierão sem vintem estão-hoje opulen- Mas a companhia promette melhorar a agricul-. 
tissimós agricultores.. _ tura por meio de maehinas e conhecimentos agro-

Se eu não posso admittir semelhante companhia uomicos. Eu tenho alguns.conhecimeptos praticos e 
para ser· agricultora, como a poderei tolerar para tambem theoricos da agricultura, e elles me con-
civilisar os indios? Pois ha de se pôr á discripção vencem que aquella promessa é chimerica. · 
·de uma companhia a sorte de tantos milhares de ho- Se a companhia quizer agricultura ha de seguir· o 
mens? Ass1m . é que se civilisão índios'!· Se esta meLhodo do paiz ou perãer-se em suas espec'ulações. 
com_panhia fosse de ~era p!_lilantr~pia. como muitas Quem quizer cultivar ao modo da Europa, tia de 
de Inglaterra, eu amda nao duVIdaria dar o meu procurar terrenos roteados, porém,. quem quizer 
voto; pois taes companhias têm produzido. bons abrir sertões ha de ir com o ferro e o fogo na mão, 
atreitos, e por meio dellas tem os inglezes obtido como nós vamos. '.· 
optimos resultados tanto na America como na Costa O agricultor prudente calcula sopre as circum
d' Afriea. Porém uma companhia de agricultura e stancias e estado do terreno e suas relações: na Eu· 
nave,gaçãC? J •• ._ Nunca·s~rá capaz de civili~ar homens, ropa onde a terra é pouca . em relação aos seus ha-

. antes será mmto propna para os barbariZar. Apon- bitantes · convém despender com ,o terreno- para 
tão-me o· exemplo dos jesuítas, porém os jesuítas tirar delle o maior proveito possivel; porém, no 
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Brazil onde c o terreno sobra, não se trata de o for-· autorisado, e ·eu pelo contrari~ nada descubro no 
çar a produzir; escolhe-se o que é mais productivo, comniercio dos homens, que tanto impulso dê ·em 
e em pregão-se não os meios mais fecundos, mas os limitado tempo á prosperidade- de uma nação a. 
mais baratos. Se os melhoramentos da arte podem muitos respe1tos, como o estabelecimento· das com
ter lugar, é em terrenos já roteados, e principal- panbias lucrativas, ainda mettendo em conta todos 
menle na -proximidade ~as gr~n~~s povoações,pOl'~m os prejuízos, e a_ me~ma ruína, que de s~~s J!lalo
os sertões do Maranhao reJeltao todos os ensa10s graáas especulaclJes ou talvez da prevanca.çao de 
que se pretendão fazér. - séus infleis direétores tenhão vindo aos seus ar.eio-

_Passarei ao terceiro objecto, a colonisação, e é nistas. Emprezas arduas em todas as dire~Ções não 
este a que eu quizera que o projecto se reduziss.e. se conseguem sem capitaes e foJças adequadas. 
Não ha duvida que nos co o vem augmentar bracos A concentração destes element,os e a sua conveniente 
para manter e estender a nossa agricultura; o Ia- applicaçãó .pratica é só que póde vencer grandes 
vrador não tem meios de mandai-os vir de fóra, d1fficuldades, insuperaveis aliás pela acção dos par-
nem têm apparecido. especuladores que entrem ticula.res divididos. · -
nesta empreza; admitta-se, portanto, uma com- Mas, deixando .o ide!ll de tbeorias, servir-me-hei 
panhia que tome a seu cargo, com tanto que nem de factos para conv~ncer a opinião contrana. , 
seja exclusiva, nem tenha privílcgios. Seja embora Qual~seria hoje, Sr. presidente, qual seria a eiis
uma das condições, que o governo faça cumprir tencia política dos hollandezes, se não fõra essa sua 
pelos colonos as estipulacões feitas com elles na Eu- companhia de commercio, de que a necessidade lhe 
ropa, ''isto que a nossã legislação é imperfeita a fez lan~.ar -mão' 
este respeito ; isto mesmo eu quizera que não fosse Concentrados ~stes frugaes e activos republicanos 
privilegio especial, mas que fizesse objecto de lei nas suas possessões do norte da Europa pela crua 
geral que CO!JStrangesse todo o indi•idno á pre_sta- guerra que a Hespanha lhes fazia·, fechando-lhes to
cão dos serviços a que se obrigou. dos os seus portos desde Portugal, que se achava 
• Outro privilegio a commissão admitte, isentando éntão debaixo do seu domínio, que fizerão elles 'l 
os novos estabelecimentos de dízimos por 10 annos. Fugindo aos embaraços de uma insidiosa política, 
Se elle póde ter lugal', não ba razão porque lhe seja que os opprimia naquella parte do mundo que ha
privativo; todos devem gosar delle; eu tambem bitavão,1ançarãosuas vistas sobre os mares de Asia, 
tenho ·roteado sertões, e quizera em tal caso gosar para atli vingarem, como vingarão, as injurias; que 
de uma graca concedido aos outros,- que não devem sofTria o seu quasi expirante commercio no propr!o 
ser considêrados de melhor.condiçã.o. continente. Reunirão seus capitaes e teve nascl-

A data de terras a favor dos colonos não deve ter mento a sua grande companhia das lndias. O resul
lugar logo que elles são transportados em virtude tadopolitico de suas operações é hem patenle a todo 
de um contracto com o empresario,a quem se obrigão o mundo: elles primárão n~ Asia sobre todas as na
a pagar em sel'Viços a despeza, que élle adianta no ções da Europa, fundãrão a sua opulenta . Bata via, 
transporte, e muito principalmente sendo aquella onde dttrão asylo e hospitalidade aos naturaes do paiz 
data indefinida. ·· com grãndes lueros,'fizerão quasi exclusivo o com-

Eu enteBdo que deve cessar a prodigalidade, com mercio das especiarias, e em rem~ te de tudo tor
que até agora .se tem distribuído as terras da nação narão respeitado o pavilhão dos estados geraes, 
como cousa sem dono. ' augmentando-1hes o poderio nacional e a considera-

O que é mais digno de se rejeitar no parecer da ção poli~ica, com acquisiÇão das riquezas commer-
commissão, é a vasta designação de terrenos a favor ciaes dos seus accionistas. . _ · 
da companhia, terrenos que, por sua extensão, fer- Bem sei que se. me póde replicar a este facto c_om 
tilidade e commodidade de navega~o, offere·cem os resultados da companhia franceza das mesmas In· 
capacidade para um grande ·estado. Nada de-desi- dias Orientaes, que é contemporanea e fomentada 

- gnação prematura de terreno : se a companhia pie- pelo genio do grande Colbert ; mas eu converterei 
cisar terras para deposito de colonos cuide em o argumento em meu favor; pois os mãos resulta
adquiril-as; e se quizer agricultar, faça o mesmo -dos da . companhia franceza só provão que o vicio 
conformando-se sempre ás leis geraes. não é essencial da instituição, e sómente _ accidental 

Concluo do que tenho dito que o parecer da com- dos erros da direcçã.o. · . ·~ _ 
missão não póde passar, e que do que nelle se ~on- Depois da companhia franceza da Africa, cujas 
tém, apenas- se póde tirar a idéa de um projecto de relacões d~ interesses recíprocos com os estados de 
lei geral, que facilite a colonisação, mas sem con- Argel restabelecerão a paz entre estes e a republica 
cessão de exclusivos ou privilegias, se não parecer francez~, -f~endo respeitar o seu pavilhão no Medi-

- melhor que isto se faça por meio de uma emenda terraneo, .e v~ndo pOJ ftm~a exemplos domesticôs, 
additiva ao projecto de companhias para obras pu. poderia eu tambem pergüntar aos conhecedores das 
blicas; e para este firo-deve voltar á commissão nossas províncias, o que _seria- hoje talvez o .Mara-

0 Sa. SouzA FRANÇA_ :-Tres são os pontos ear: nhão e. Pernambuc.o, se não . tivera partit!~pado a 
deaes, ao meu ver, nesta questão: 1.0 , se são uteis s~a ~gr1cu1tura do 1mpulso,dt:ssas companhlasp~o
ou pre]udiciaes em these os estabelecimentos das V!DClaes, contra as quaes a_há~ tanto se ~em decla.-
companhias lucrat_ivas em quàlquer ramo de indus- mado? · 
tria ; 2. o, se a comJ>anhia proposta é conv~niente Nada senhores, _se póde agora dizer contra a ins
na sua hypothese; 3.0 , ·se ã assembléa compete o tituiçãodas companbi'asque já outr'ora se não tenha· 
autorisal-'a. Eu limitarei o meu discurso a estas tres dito, mas eu a todos .. os argumen~os responderei que 
proposições. - , _ . o saber no caso consiste em prevenir os abusgs, e 
· Sr. pre_sidente, nada me "(Jare('.e tão frívolo como não condemnara especie. - · · . . . 
:argumentar d~ co~s~s pelo odio da~ palavras com Agora passarei . da . questão em th~se á 9u~~tão 
que · ellas. se deno.mmao. Tenho ouvtdo como ana- em hypothese que é a 2• parte de mmha divtsao : 
thematisar aqui as companhias lucrativas por-fontes isto é,- se a companhia proposta nos é eonveili~nte 
de males para os estados, qllo as têm admittido e ou ottensiva dos · direitos individuaes communs a 
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todo o cidadão ; e -a este re5peito -mê servirei em 
parte do discurso de Mr. Perrêe quando apresentou 
ao corpo .:legislativo o voto de ~dopção ~o restabe-

. leeimento .. da companhia franceza de Africa. 
Por companhia privilegiada, dizia elle~ entende-se 

geralmente a · concessão que faz o governo de um 
ramo de commercio ou indust.ria .a um pequeno nu
méro de cidadãos com exclusão e prejuízo de todos : 
o abandono dó direito de todos ao goso de poucos : 
o sacrificío de interesse geral · ao interesse particu
lar. E · tem esse caracter a companhia de Africa? 
Continuava elle. . . 

E tem esse caracter, continuo euagora, e tem 
esse vicioso caracter as companhias geraes de gran
de fundo, e accessiveis a um grande numero de 
accionistas, como esta que se nos propõe? 

Não, certamente; elucidemos a questão. 
· Os sectarios ~a opposição dize~ que, ~end~ todo 
o homem o .dire1to de usar da sua mdust.rta, nao lhe 
póde ser estorvado pelo exclusivo de uma com
panhia. Isto importa tanto como dizer que, havendo 
companhias_, mnguem póde exercitar o. ~ommercio 
ou industna em que ellas se occupavao; o que 
vem a ser um ataque aos direitos primitivos do 
cidadão. A conclusão contraria, porém, é para mim 
a verdadeira. Por meio das companhias estende-se 
a maior numero de indivíduos o exercício do com
mareio e da industria: o que se lhe tolhe é o modo 
de exercitar essa industria em differente e itrbitra
ria direcção de seus capitacs por certo e_d_etefmi.; 
nado tempo. Analisemos. ~ 

Todo o mundo .tem o direito de commerciar,·mas 
nem ·todos os indivíduos de um paiz são commer
-ciantes nem o podem ser, senão aquelles talvez, 
que te~ os elementos proprio~ dessa profissão, que 
constituem uma classe na soCiedade ; e nessa classe 

= não entra por exemp~o o orph~o, a. vi~v!l, o sol~ado 
o magistrado, nem outros mu1~os ~ndlVIduos, !i-Inda 
que capitaes lhe sobrem, CUJO gtro lhes· podia ser 
.p_roductivona.compr~ e venda de quaesquer gener?s· 
Não succede 1sso assim, porém, com as companhias 
de gràode fundo e numeros,os acciQ_nistas : . todo o 
mundo commercêa por meio dellas (apowdo) a 
vi uva, ó _ orphão, o soldado, o magistrado, todos 
têm um meio adequado a fazer productivos por meio 

. do commercio os seus capitaes estagnados, ainda 
que não pertenção ã classe dos negociante~; . ~ isto 
posto~ perguntemos: onde apparece mats liber
dade! · · . · 

Em um systema -que só limita os lucros a poucos 
homens de certa classe, ainda que seja livre a qual-

- quer entrar . nella ou no outro que fai participante 
a todo o individuo dos mesmos lucros;-seja ou não 
seja da classeT A resposta é obvia. _ 
... -Não ba, pois, nas companhias geraes essa res
tricção odiosa de privilegio, que locupleta a poucos 

· com prejuízo de muitos: , queJI! quer dar emprego 
aos seus çapitaes no_ commerc1o, póde-o ~ar: 
_.·rodos · nós sabemos que ao homem em soCledade 
não são .concedidas em toda asua plenitude as-li
berdades uaturaes, e c:(Ue O exercício destas é sem
pre . regulado pelo maior proveito da sociedade em 
geral. . .. ~ 

de se mõdificai· a liberdade -do uso da· industria-do 
cidadão, para guardar os foros de uma liberdade 
natural, de qae elle não usa a outros muitos res
peitos . 

Restringindó porém mais o meu discurso á hy
pothese, ·digo que o atrazamento que geralmente se· 
observa_na agricultura e commercio das nossas pro
vínc-ias, · fructo da deshum~oa política colonial que 
por seculos nos opprimio,-clama pelos auxílios de 
grandes forças,que vencendo obstaculos naturaes em 
pouco tempo, nos facilite a navegação dos nossos 
rios interiores e -nos franquêe o conhecimento de 
nossas riquezas naturaes. 

A companhia proposta, sendo regulada por esta
tutos adaptados ao systema e ordenados pelo olho 
de· uma previdente politica, nos trará augmento de 
população, extensão de commercio, novos ramos de 
industria á província principalmente, para a qual se 
requer: e estes bens sempre resultaráõ em geral ã 
nacão, ainda quando os accionístas malogrem suas 
eEperanças lucrativas, pois os intereEse_s destes são 
mui desvairados daquelles que a nação reporta desses 
grandes estabelecimentos em geral. -

Tocarei finalmente o ultimo· ponto da questão, 
e é, se á assemblêa .Pertence entender na institui
cão de taes estabelecimentos. Eu entendo que sim: 
ã instituicão de taes companhias limitando ou dntes 
modificaÕdo por certo e determinado tempo a li
berdade natural do cidadão a respeito de tal e tal 
ramo de comme1·cio ou industria, traz comsigo um 
preceito geral que tem natureza de lei e que não 
póde vigorar sem decreto do corpo legislátivo. Con
cilio pois que a commissão, examinando como exa
minou, a proposta d~ comp<mhia em questão,obraria 
melhor em marcar as bases sobre que ficasse <> go
verno autorisado de admittir a mesma ~roposta; 
dando-se assim o que é de lei ao corpo legJslativo, e 
o que é de execução ao executivo: e por isso voto 
contra,__~parecer. · _ 

O SR. ButiSTA PEREIRA:-Sr. 11residente, muito 
e mui eruditamente se tem discorrido sobre a ma• 
teria e parecer da com missão a respeito ; e eu guar
daria . profundo silencio se não visse que nesta ques
tão se empenhava a prosperidade do Brazil; esfor
çar-me-hei na sua defesa, pois a per~a desta causa 
induzirá uma sentença de morte á mmba patria, e 
em um só rasgo de penna. 

Pr!ncipiarei por explicar o ~ontext9 deste cha
mado projecto, mostrarei ao depois as razões em 
que se . fundou a commissão, não só emquanto ao 
methodo, mas tambem emquanto á materia, e afinal 
responderei .a alguns argumentos que se produzirão 
em contrario. · ·: 

A reunião de capitaes em C(.!)mpanhias lucrativas 
além do interesse padicular dos seus accionistas, · 

· tem uma força . adequada a vencer grandes difticul:. 
dades, que obs~u~m · muitas vezes o int.eress,egeral 
da ·nação-: e m~squinha _seria a política que des:
_prezasse as vantagens que resultão ao. todo da nação 

O cidadão Siqueira supplicou ao governo a mercê
de formar uma socieda:de agrononiica, composta de 
naturaes e estrangeiros, cóm o fim de povoar e cul
tivar as margens dos rios Gra:jahú, Pi11daré e Mea
rim, tornai-os navegaveis e facil a comrnunicação 
com Goyaz. O governo inân~ou consultar.a j!l_nta 
do commercio, esta ao presidente da proVIJlCia,-o 
qual, querendo dar um parecer com conhecimento 
de causa, convocou uma junta de 7 membros. Sobre 
~sto informou a junta do commercio! e estando- o 
negocio nestes termos o governo enviou todo esse 
processo á camara que resolveu se remettesse á 
commissão interna de agriculturá. ' Eis em resiuno 
a historia. A eommissão tendo em grande eons~de
ração o parecer que havia dado aqu~lla junta de '7 
membros,. composta de homens em que era de es-

, . 57 
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pera r conhecimento perfeito de seu paiz e amor pela até hojé essas mattas' Bastará dizer que Goyaz é 
patria, e vendo que ella havia approvado o plano abundante, as suas terras farteis! · ·-
proposto .teve uma razão de mais para se decidir Sr. presidente,- um producto excessivo ·sem con~ 
tambem a favor; e é de s~ntir que um desses mem- sumo não é, nem se póde chamar riqueZa; e nem se 
bros, que ora se SP.Dta aqui, reprovasse ante-hontcm diga ~ue eu me sirvo .de, theorias vãs; ellas são CO
aquillo que é obra sua. Por outra parte persuadin- nhecidas por sabios economistas, pela e:iperiencia, 
do·se a commissão, de quão vantajosas .taes socie- baseadas sobre factos, e o simples senso commum 
dades possão ser ao Brazil, conveio na admissão dos basta para as entender. e approvar. 
colonos, não se conformando com tudo em algumas Tendo pois _provado quão impo!tante seja a ~ul-:- • 
das bases propostas, e muito menos eu que pol"isso tura e povoação das terras do Braztl, resta examtnar 
assignei com restricções, convencido de que tal por quem. E pergunto eu: será esta operação feita 
plano deve ser geral e não particular. Esta discor- por índios? Não. Será por cidadãos? Não: Será 
dancia de idéas moveu-nos a apresentar todas as por colonias militares? Não. Será>por companhia.s for
condicões figuradas, afim de que esta camara po- ma das pelo governo? Não. Será por particulares? Não. 
desse comparai-as e combinai-as, para uma melhor Será por colonos estrangeiros·? Sim.-Disse que não 
escolha, caso admitisse a propos~a; e feito este tra- podi'ªmos cultivar e povoar as terras do Brazil pelos 
balho organisava..;;e a lei, sem que nisso perdesse índios; porque ainda concedendo que se d~ve ~entar 
tempo, e sem que em tal conducta appareça crimb. com preferencia a tudo, a sua lenta colomsaçao, to
algum que mereça accusação. davia é necessario sempre começar pelo estabeleci-

Tendo mostrado as razões do methodo segnido.~u mento de colonias civilisadas, que sirvão como de 
passo a convencer a .utilidade do projecto, e quão modelo, que se lhes otrereca, para q_ue esses possão 
fracas são <•s razões contrarias. comparar as vantagens da ·vida social, e fixa com as 

Disse um nobre deputado, que o devíamos d.es- contingencias da vida errante; e nem se diga quo 
pr:-zar in Zimine, porque companhias são prejudi- estas colonias, tendo ROr virtude de sua existencia 
ciaes, são monopolio, etc. rigorosa precisão de fortificar-se, esta força virá a 

Sr. presidente, um honrado membro prevenindo ser nociva aos indígenas, ou como disse um hon
as minhas idéas, já mostrou que não é assim, e eu rado membro, guetra declarada áquelles; porquo 
para não fazer repetiçõ~s direi ~~ica~ente que nesta isto seria confundir os meios de defesa com actos de 
sociedade proposta na o ha pnvileg10 algum e~clu- abusiva violencia, o que está precavido na bas!! 1• 
si,·o, Qào apparece raro!,) algum de com~ercio ou da junta do Maranhão; e essa defeza ou caut.e~a 
industria dado a poucos com damno de muttos, em..: precisa para os colonos estarem a coberto da trai
fim não ha interesse geral sacrificado ao particular. ção e ciladas de taes selvagens tem sido autorisada 
Todos podem <:ntrar nclla e arriscar, querendo, os pelo mesmo governo, e a sua falta só tem servido. 
seus capitaes, comprar e vender os seus generos de sacrificar victimas e de inutilisar muitas tentati-
liuemente, exportai-os nos vasos, em que melhor vas endereçadas á cathequisação. · 
conta acharem, etc., e isto bem se vê da base 4 fir-. Demais, Sr. presid~nte, CUf!ipre observar ~~ os 
mada pela junta do .1\Iaranhão. Estas sociedades não estabelecimentos agncolas amd~-D<? seu maxs 1m
são . firmadas com o ferrete do despotismo como as perfei lO estado, não podem subSistu e menos fio
que formou o l\larquez de Po~bal pel~ Pará,_Mara-: rescer sem uma certa ·estabilidade de habitações; 
uhão e Pernambuco, que amda assim forao mut ora sendo este principio verdadeiro, tarde consegui- · 
uteis ao seu pt·incipio, pois que então essas proviu- remos 0 proveito que otferecem os in.dios a favor ~a 
cias em estado de abatimento, não podião tlorecer àgri~ul.tura e PO{lulação, {l_Orque mu1 .tard~ ~~ con
sem uma forca auxiliadora, que só lhes podia dar seguua som 0 mtermedto de colontas c1nhsadas 
uma com panfiia ; pois que nem o governo de então, _dar-se estabilidade de habitação a homens costuma
nelll os particulares ~e achavão ne~sas circúmstan-_ dos ã vida vagabunda, e a achar nas pontas das 
cias. Portanto o argumento produzido pouca atten- suas flechas 0 sustento preciso, que são todas as 
cão merece.- Vamos agora a examinar se sendo livre suas precisões. 
ôu concedido a qualquer formar essas sociedades, • 
ellas serãCJ uteis ou prejudiciaes; e por isso exporei Só as, gerações futuras a~old!idas· a educa~o ~o- . 
os meus princípios. cial e com uma, para asstm dtzer, nova naturela, 

Sr. presidente, sem que a terra se cultive, por· _poderáõ, prescindi!JdO dos habitos dos-seus ma~ores, 
maior que seja a sua fertilidade, ella não poderá ter entregar-se com mteresse . e ·sem repugnancta ao 
valot··algum intrinseco ou pelo menos mui pouco, e arduo trabalho que exigem as necessidades sociaes. 
apenas poderá ser contado entre os elementos de Olhemos para a America do Norte: tem ella por 
-riqueza territorial; esta condição é inseparavel de ventura só cuidado de civ.ilisar os índios t Tem des.;. 
toda a terra pouco cultivada ; os factos 0 comprovão prezado a ~colonisação · !!S.trangeira 'l Philantropica 
em todos os tempos e lugares. Qual é, pergunto eu, como é, niô tem renunciado-ás idéas de Pen ealon-
0 valor venal das terras em paizes novamente habi- gando bastante os limites; que a .se:pa~á!ã<!_ dos i~
tados? Acaso não se gradúa este valor pela escala di os? Nessas margens do Oyo e Mtsslsstpl nao estao 
d 1 · 11 c · d ·d hoje colonias de suissos, allemães, hamburguezes, 

a cu tura e nqueza ge~a relO que sem UVl. a. etc.? E qual · o justificado· motivo de um contrario 
E poderá . a terra por SI mesma, por suas propnas sentir, q-ua_ ndo temos mui diminuta povoação, e ex;.. forcas, pelo. seu poder proprio tornar-se fonte fe-
cunda da riqueza '1 Inerte, impotente, ella será sem- ténsissimo terreno inculto e despovoado' · · 
pre esteril, e sua abundancia mais visinha da mi- Disse um honr~do deputado que nenhum direito 
seria~ do que da riqueza. · · nos assiste para introduzirmos colonos nas terras 

Sr. presidente, ouço continuamente gritar - o de legítimos senhores, quaes osindios: ah !·Sr. pr~ 
Brazil é muito vasto-e que significa tal expressão! sidente, se este principio vinga, tratemos desde já 
A forca das nacões mede-se por ventura a covados de nos mudarmos, descendentes de usurpadores, . 
e varis? Acode-se ás suas urgencias com mattos po- tambem o somos e hoj~ mais soberb~s de_pli_jJ.antr~ 
.Voados de feras 'l ' Que utilidade nos -terão prestado pia,_ não devemos contmuar a possuu-no seio da u .. 
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berdadc, e a ·despeito do direito de propriedade, o gares communs; . sonhamos . eolonisação fde · indíos, 
que foi adquirido em te_mpos de despotismó. . · em lugar de adaptarmos real população de estran-. 
- Mas, . Sr. presi<J.ente,. deixemos. ~ugares,co~!l~Duns geiros. Oxalá não .abracemos a nuvem por ]uno! l
expressões só agradaveiS ao ouVIdo. O Brazil ton- Pa_:l'ece-me, fl v~sta do que. tenho dito, ter con
stitu1o-se nação, e como tal é indispensavel abrir, vencido da necessidade e utilidade de· taes. associa- · 
franquear e promover as fontes de sua riqueza; os- ções, que estão na razão das companhias de bancos,. 
tentar de grande imperi_o e coberto de miseria, é seguros. estradas, pontes, etc. 
representar um tristíssimo papel. Fixemos as idéas .Pevo lembr~r a um illustre deputado, que o pro
que as palavras representão : cham·àr ao. Br.azil éo- jecto q~e a commissão de a_frricull~a apresentou, 
lonos que augmentem a nossa população, agric~- é relativo a pontes, navegaçao de nos, etc., e não 
tura e riqueza, será identico a expulsar os índios, sobre o objecto em questão ; e não sei como elle, 
o querer aproveitar com estes o que elles não sabem, approvando umas, reprova outras, como se as ra
não querem ou não podem aproveitar 'l zões e princípios . de admissão não fossem os mas-

Ostentaremos de mais sabi(ls, que todas as outras mos. · . 
naçõesda Europa'! Olhemos para a Russia, França, Agora, Sr. presidente,' é do meu dever lembrar, 
Inglaterra e outras nações : nao se estão alli for- que a commissão satisfe1; ao que se compadecia com 
mando todos os dias companhias para qualquer em- as suas debeis forças e que é com razões ajustadas, 
preza? O que são cincoenta mil índios na vasta que aqui devemos approvar ou reprovar e não com 
extensão do terreno desde o Maranhão a l'tlatto- termos de -estranho, accuso, não presta, etc., etc. 
Grosso'! Esperaremos que estes poucos homens nos A debilidade ãe minha razão, meus escassos ço
dêm sufficientes braços, que supprão a cessão amea- nhecimentos, não constituem um crime, quando eu 
çada do trafico da escravatura, que supponbo seio forcejo por vencei-os. Esta ca.mara sabe que sou , 
duvida terminará, porque a força assim o dita. Des-: membro de mui pe~das commissões, e que esLas 
graçado Brazil, se semelhantes calculos prevalece- . todos os dias apresentão trabalhos e de consequen
rem ou se esperarmos que a sua população se possa cia. Espero portanto, que sobre mim não tornem 
fazer por colonias de nossos conc1dadãos que não a cahir expressões indignas do meu caracter e do 
bastão, nem para o que temos de mais povoa~o l respeito que me é devido: aliás pedirei licença e não 

A natureza, Sr. presidente, não dá salto; lenta tornarei aqui. . 
em produzir, é mais lenta ainda em aperfeicoar, e Tendo finalisado este discurso depois das tres 
os vícios de homens mais accelerados destróém em horasda tarde, o Sr. P!esidente declarou adiada a 
um momento a obra de annos .. Es~eraremos que o discussão do . parecer. E designando para a ordem 
autor do mundo se digne povoar Q Brazil com outro do dia seguinte-: lo, continuação da discussão do 
{iat. Pretenderemos ver reproduz-ido o milágre de parecer adiado de hoje; 2°, leitura de pareceres, 
Deucalion 'l Vãs esperanças!! projectos e indicações, e segundas leituras de quaes-

Eu disse que por colonias militares -tambem não quer propostas; levantou a sessão ás tres horas e 
podíamos fazer essas culturas; não só porque não um quarto-José Ricardo da Costa Aguiar de An
temos a gente precisa para nossa defeza, como tam- drada, secretario.- Francisco Go-mes de Campos, o 
bem porque essas colonias são de uma duração redigio. · 
ephemera. por isso que taes colonos, afeitos fl for<;a, ------
continuão nella e acabão por tudo destruir: alem Sessilo em t. 9 de Julho de t. 8~8 
disso ellas têm só tido lugar naquelles paizes onde 
a necessidade de manter uma longa guerra; obri
gando a formar grandes massas militares, obriga 
tambem a dar-lhes na paz um destino e salvar deste 
modo as consequenCi!!-S de grande força viciosa~-

Emquanto ás colómas procuradas pelo governo. 
. direi que nem este t.em de presente fundos para 

isso, nem convém porque a experiencia mostra que 
estabelecimentos desta natureza muitas vezes pere
cem ou definhão ; porquanto consu~indo ~randes 
sommas e necessitando de uma operação ma1s appa
ratosa, ·nem os lucros correspondem ás despezas, 
nem os progressos á intenção ; e sirva de exemplo 
a dos suissos em Nova-Friburgo,cuja erecção muito 
pesou ao governo, aos particulares e até a mim. 

T.embrarei lambem que um ou outro particular 
não póde formar taes associações, não só porque 
não temos grandes capitalistas, como ta.ll!bem p~r
que ainda não está formado aquelle espmto p~~hco 
convinhavel a em prezas deste porte: ,este esp1r1to é 
obra dos secnlos e mui Jentamente chegaremos a 
ser nacão, se esperarmos por aquelle grande . pa
triotismo, que é indispànsavel para que appareça. 
um Pen. 

Sr. presidente, a -Europa civilisada,-onde a ne
cessidade de braços- se tem d!minui~o pelo e~pprego 
e perfeicão de. machinas,_ anc_ 10sa:fiXa os olhos sobre 
nós e nÕs pede um plano , de coloD:isação, que. har
mónise osinteresses de · uns e outros; e nós em: vez 
de ·olharmos mais ,para -os.facl.os, do que~para o~ lu-. 

PRESIDENCI,A. DO . SR. PEREIRA DA NOIÍREGA 

A's lO horas, procedendo-se á · chamada, acha
rão-se presentes 65 Srs. depu1ados, faltando por 
haver participado molestia os Srs; Rezende Costa, 
Pinto de Almeida, Clemente Pereira e Castro Vian
na, e sem causa os Srs. Cunha Ba·rbosa e Lobo. 

o SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e 
tendo o Sr. Araujo Vianna lido a acta da antece-
dente, disse . · 

o SR. PIREs FERREIRA :-Pareee-me que na acta7 
fallando-se sobre_ o parecer das commissões de con
stituição e de gúerra se diz -com a informação .do 
governador das armas-e como a expressão propría 
da lei é commandante de armas, deve-se .emendar. 
a acta. 

·O SR. Cum MAnos :..;;..A patente delle é de go
vernador das armas, maneira por-que está conce-
bido o decreto. · . · . 

o· SR. PIRES . FERREIRA :-A lei de 20 de Outubro 
de 1823 . manda ó rc_ontrario! é nós devemos ~ar 
das expressões propnas da le1. . , 

O SR. CUNHÁ MATTOS :-=:-Não duvido; mas o de
creto diz · governador das armas. 
· o SR. TEIXEIRA DE , GoUVÊA : -Um decreto ... não 
póde revogar uma ·lei. llfP ... . . . 

Admittida a. observacão ·do ' illustre ·deputado·o 
Sr; ~res Ferreira; foi a· acta app~o'!~da; ,· . · • . . 
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· SESSÃO EM 19 DE JULBO DE 1826 
Ós Sas PEnaEra.\· E BAPTISTA PEREIR.A enviárão · dos tribuilaes e se Jaráõ todas as demonstrações pu• 

ã mesa esias bli~a:s proprías de semelhantes festividades. 
«.DECLARAÇÕEs DE VOTOS · « Paco: do senado, ·em 18 de l"ulho de 1826.-

" - · Viseonde de Santo Amaro,_ presidénte.-/oão ... ht-
u Declaro que na sessão de bonte01 vo~i contra tonio Rodrigues de Carvalho, l 0 .secretario.-Baráo 

a disposieão do art. 27 e emenda do Sr. Lmo Cou- de Valença, 2° secretario.» · 
tinho, e ·contra o artigo addicional do Sr. Paula e Entrou-se em seguida na ordem do dia, por não 
Soúza~ em que se dobra a pena imposta ao ministro haver mais expediente; e como deelarasse·o Sr. pre
de estado, pela simples recommendação na fórma sidente continuar . a discussão do projecto . de lei 
do mesmo artigo. de agricultura e. povoa~o, adiada da sessão antece-

« Cainara dos deputados, em 19 ·de Julho de dente, enviou á mesa o Sr. Vergueiro a seguinte 
1826.-Pedreira. » · 

« Na sessão-de hontem vct.ei, que esta camara 
não podia convocar t.este!Dun_has e compel~il-as, ~ 
igualmente contra a obr1gaçao de os offiCiaes de 
justiça executarem as suas ordens. 

« Paco da camara, 19 de Julho de 1826.-0 de
putado; Baptista-Pereira. >> 

Sendo.lidas, reflectio o Sr. Vergueiro a respeito 
da declaração do primeiro illustre deputado, _que 
não se bav1a tratado de dobrar a pena, mas umr..a
mente de a aggravar,~e convindo o seu autor, assim 
se emendou esta declaração e ambas se mandárão 
inserir na acta da presente sessão. · 

O Sa. TEtn:nu DE. Gouvh pedio a palavra para 
lêr, por parte da commissão de poderes1 o parecer 
sobre os dilllomas dos Srs. José Bento Le1te Ferreira 
de Mellú e João Joaquim da Silva Guimarães, e sen
d~lhe concedida, leu nestes termos: 

(t PAR'ECEI\ 

« Forão vistos na commissão de poderes os di
plomas dos Srs. José ·Bento Leite Ferreira de l\lello 
e João Joaquim da Silva Guimarães, deputados pela 
província de Minas-Geraes; e como estes estão con
formes com a acta e esta com a lei, a commissão é 
de parecer, que os Srs. deputados podem tomar as
sento nesta camara. 

« PaçÓ da camara dos deputados, 18 de Julho de 
1826.-Assignados os membros da commissão. » 

Foi approvado; e como estivessem na casa estes 
Srs. deputados, forão introduzidos na sala, pres
tárão juramento e tomárão assento. 

Então leu o Sr. Costa .Aguiar o seguinte 

OPFICIO 

« Illm. e Exm. Sr.-O senado envia á camiu-a 
dos deputados a proposição junta, e pensa que tem 
lugar pedir-se ao imperador a sua sancção. 

- « o senado, em cumprimento desta determinação 
da constituição, art. 57, me ordena que-remetta á 
v. E:t. o p~ojecto_incluso, ·para ser. presente á _ca-
mara dos deputados. _ 

« INDIC.\ÇÃO 

« Proponho que o parecer volte á commissão, 
para esta apresentar sobre este objecto um proje
cto de lei geral, ou_ addicionar com esta ma leria o 
projecto de lei sobre a nalegação dos ri_os. » · 

Sendo lida, pedio a palavra e por esta fórma disse 
o mesmo illustre deputado 

O Sa. VEaGUEIRo :-Eu creio que a camara está 
de accordo que devem haver companhias e por isso 
fiz esta indicação, propondo que o parecer volte á 
co~nmissão, para esta apresentar um projecto em 
geral a tal respeito, sendo escusado perder inaís 
tempo, tendo nos tanto que fazer. . 

O Sa. G()NCALVE.S MARTINS :-Eu requeiro · a pa
lavra para esc1arecer a materia. · 

Propondo o Sr. presidente a indicação do Sr. Ver
gueiro, foi apoiada ; e como por induzir adia
mento houvesse de preferir na discussão, insistio, 
dizendo 

O Sa. Go~ç~vEs LRTu•s :- Eu fui eleito por 
minha provmcta para advogar a sua causa e a causa 
de todo o imperio, e como a seu. respeito a'JUi se 
trata; creio que nada me póde privar do direito de . 
fazet' alguns esclarecimentos. 

O SR. Das :-0 Sr. deputado não póde fallar 
senão contrã a proposta do Sr. Vergueiro. 

O Sn. LINO CoUTINHO :-0 nobre deputado póde 
fallar como quizer, para esclarecer a camara a este 
.respeito. · · 

Foi com effeito concedida a palavrá ao Sr. de
putado, que então pronunciou o seguinte discurso: 

« Deus guarde á V. Ex. Paço-do senado, em 18 
de Julho de 1826.-loão 'Ãntonio Rodrigues de 
Carvalho.- Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de 
Andrada. » · · 

O Sa. GoNÇALVES MARTINS:-Sr. presidente, um 
cidadão hoje brazileiro, vendo o estado da provincia 
do Maranhão, aonde tem. habitãdo pelo espaço de 
mais de 30 annos, . vendo, digo, o estado em que se 
acha uma provincia de uma tamanha extensão, que 
contém em si-127 rios e entre estes, 15 mais ou me
nos navegaveis, vendo que nesta . província apenas 
as margens de um dos rios navegaveis se achào ba..:
bitadas e cultivadas- suffi.cientemente, pareceu~lhe 
um Q~jecto digno d~:,attenção e qüe até póde au
gm.entar o erario da nação, a organisação ·de. um 
projecto, pelo qual se pudesse principiar á cultivar 
esta unmensa·extensão de terreno e fazer navega. 
veis. ao menos, dóus grandes-rios, julgou que nisso 
faria um grande serviço á provincia, onde tinha por 
tanto tempo sUbsistido. ·•· : . ,. ,· PROlECTO Não foi, p~rém, este unicamente o seu fim ; es-

bl · 11 1 · d. · d perando tambem tirar daqui algumas vantagens e 
« A· assem ea gera egis ahva o zmperio e- proveito J.larlicular, wneebéu felizmente D plano 

. .ereta : desse iprOJeCto d~ . ~gricultura . nllS margens dos 
« Art. 1." Serão de festividade nacional em todo rios Mearim, Grajaú e Pindaré; e como airida 

ó imperío os dias 9 de Janeiro, 25 ' de Março, 7 de a esse tempo se · não . achava installada .·. a as
Setembro e 12 de · Outubro.· sembléa, (pois foi .isto ha uous annos), o otterece~,~ 

.: · Art.-· 2•" Cessará ~os mesmos di~ ·o despacho ao governo. ponderando as vautagens que poderião 
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resultár ao est~do, se se emprehendesse esta cul- Outro illustre deputado, a quem muito respeito~ 

· tura; e conhecendo que, se para o governo o aceitar disse que os jesuítas não civilisavão os iridios por 
lhe havia de fazer a offerta .de algumas vantagens, companhias, mas, perguntou eu, o que e .. ão os .. je
'ígualmente devia· exigir delle concP.der-lhe alguns suitas, senão uma grande companhia ? Trouxe por 
privílegios, por este motivo lembrou-se de offere- e_xemplo a opjnião do p~dre Antonio Vieira, emit
cer-se a buscar colonos que pudessem tambem ser- t1~a em su~ C!lrtas, d1~endo que e~ te homem pa- · 
vir de soldados, do mesmo modo que virião outros tnota e ·satbio nao admtttJa companhtas, no que não 
colonos, os quaes, misturados ao mesmo tempo convenho; eü lambem tenho lidoas cartas do padre 
eom alguns escravos da Costa d' Africa, augmentas- Vi(Üra e lembra-me que vem em uma d~llas (pare
sem os braços da lavoura, de que tanto se precisa, ce-me que em uma, que clle dirigio ao conde da 
por serem os índios gente para isso pouco apta e Ericeha) que estando com o Sr. Rei D. João IV, 
que não tem ainda . fixàdo domicilio certo, e nem passando o rio de .Lisboa o vendo nclle 39 caravelas 
por isso podem ter direito de propriedade sobre ter- em ves(:leras de. S: João, dissera ao rei que ellc po
ras, que ainda não têm occupado fixamente, como o dia festejar a noite deste santo com 39 fogueiras, 
pretendem sust~ntar alguns illustres deputados. tantas quantas as caravellas alli existentes, embar-

Tambem não são 50,000, como aqui se disse, pois cações prejudicjaes ao commercio com o Brazil e 
nenhum cens" se tem podido fazer a este respeito, que em seu lugar mandasse comprar trinta náos 
o que posso dizer é o que observei quando, em ra- artilhadas e augmcntasse dessa fórma os meios aos 
zão do meu officio, (ui fazer algumas diligencias negociantes de Lisboa, lembrando-lhe as campa-
pelos lugares por elles occupados. nhias. . 

Uma aldêa de 200 a 300 índios, umas vezes se Tem-se fallado muito CO!ltra as companhias, 
achava 20 lcguas acima e dahi a poucos dias 20 le- tem-se clamado altamente cpotra ellas, mas em seu 
guas mais abaixo; e chamar-se-hão estes homens abono bastará dizer-se quo ellas têm sido admittidas 
errantes, proprietarios de taes terrenos '1 Poderá em todas as nações. A Inglaterra, se tem chegado 
dizer-se que elles têm adquirido direito de proprie- ao auge, em que se acha, o deve ás companhias. 
dade ? Porque razão e1les não se aldêão fixamente, A Hollanda, nação de pescadores, fez-se gl'ande, e 
como nós? opulenta com companhias. Todas as nações moder-

Eu não sei que seja direito andarem enantes pe- nas, e liberaes as tem admittido . 
. los mattos e pelos bosques, privando-n_os de occupar O 1\lexicn, o Pcrú tem promovido as companllias, 

aquelles terrenos. · e as tem favorecido~ nuenos-Ayres tem uma com-
Eu quizera que se me mostrasse a verba testa- panhia com o fundo de um milhão de libras ester

mentaria, pela qual o nosso pai Adão lhes deixou linas, e tem promovido a colonisação de fórma, que 
aquelle terreno com exclusiva proprieda_de. Nem no anno de 1824 para In entrarão 4.000 inglezes. 
elles são tantos que pos5ão occupar tantos terrenos, colonos. Todos os dias se está vendo crearem-se 
nem tão fortes como· aqui se. tem dito; quando ata- companhias ; ainda á . pouco tempo na França pro
cão qualquer . estabelecimento para roubarem, que pozerão·se fazer companhias para se abrir uma 
é só o fim CO!D que atacão, estão muito ~ertos de estrada de carris de ferro desde S. Estevão at..i Lyão, 
não acharem resistencia. · e para se navegar o rio Seu a acima de Pariz 50 te-

Eu já me vi no meio de oitenta e tantos índios, goas. . . · - · 
que me vierão visitar, quando eu era juiz de fóra e Na America lngleza todos os dias se formão com
o fizerão com o mais profundo respeito, o que ain- panhias etc. Porém deixemos exemplos de nações 
da assim não é de admirar, pois bem se vê que na- estranhas; o que seria da província do Maranhão 
quellas alhiras um juiz de fóra. reputa-se mais do se não fossem as companhi_!ls? O. que era esta pro
que um . rei; porém, o que exigião esses índios e se vincia antes de 1756? Era uma provincia, que ape
contentavão T Era o fumo, o mantimento e qual- nas mandava todos os annos um unico navio para· 
quer . co usa que se lhes· désse e nisso consistia o Lisboa. · · _ 
grande direito de propriedade que conheciao taes O que era a província do 1\[aranhão? Era uma 
homens ! Por consequcncia essa philantropia que província, que apenas podia dar carregacão para 
julga proteger 50,000 índios, numero que_não exis- um navio, que não era sua propriedade, e que mui
te, são philantrophias erradas. . · tas vezes ia acabar de vende1~ ao Pará parte da 

Querer pois civilisar índios com companhias, não carga, que tinha trazido. O que fez o ministro de 
é ·querer um impossível; demais, o autor do proje- Lisboa para tirar a província de tal abatimento 't 
cto não tem por unico objecto a civilisação dos in- Duas providencias deu ao mesmo tempo'; abolio a 
dios ; elle va1 buscar ..colonos de fóra que cultivem escravidão dos indios, e creou uma companhia : eis 
alil terras e que as povôem; até ao projecto, quando a origem da felicidade do Maranhão. 
elle o mandou para a imprensa, pôz por epigraphe: No anno de 1756, anno da creação da companhia 
-projeclo de agricultura e povoação--- por não ser apenas produzia a província um pouco de algodão. 
verdadeiramente para civilisar os índios, o fim a de que se fazião rolos, e que scrvião como moeda 
que se propõe, e por isso .creio que nenhum lugar do paiz, de fórma, que um rolo de pano de· algodão 
tem o que disse um nobre deputa.lo, quando expoz era synonimo de lOS réis, e ainda hoje a gente an- · 
que os hollandezes, quando quizerão _fundar &ta- _tiga, e da classe do povo, designa lOS réis pela phraze 
via, não tr.!ltarão senão de admittir com . boas nia- de um rôlo, e disto mesmo no anno passado no meu 
neiras os naturnes do plliz, pois ·então, pergunto eu, casal tive eu uma. prova, pois desejando um escravo 
e tudo isto não ftzerão os . hollandezes com a sua a sua alforria offereceu por ella 14' ou 15 rolos; 
grande. companhia 'das .indias·'! .. Não .foi _por meio querendo com isto designar outros tantos lOS réis, 
dessa grande companhia que .elles fiz~rão . esse e tal a idéa, que ainda de~de esses tempos voga na 
muitos outros estabelecimentosl . classe inferior, ' 

Sr. presid~nte, da grande companhia das indias' Em 1756apenas se colhião 650 arrobas de algo-
tirarão os hollandezes os maiores resultados para a dão em pluma, e jã em J-771 se colhião 4,000 e 
sua nação. · · tantas, e pro~essivamente se farão augmentando 

58 
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os productos de sorte, quê en: poucos annos che
gou a 70,000 saccas de algodão d~ mais de 5 arrobas 
cada uma I O que tudo data desde a instituição da 
companhia! Querer pois falia r contra 'as companhias, 
e um estabelecimento tão util, qual o que se propõe 
neste projecto, é querer fechar os olhos á fehcidade 
publica. • 
· Eu não faltarei mais sobre as companhias, porque 
já aborrece faltar á este respeito; limitarei o meu 
discurso simplesmente a estes pontos. Eu direi, o 

-projccto não foi feito pelo autor com as. condições 
que nelle se suppõe. O governo do ~laranhào man
dou crear uina commissào, e o quo fez esta com
missão, quando viu a idéa da civilisação dos índios? 
Não quiz fazer-se cargo de decidir, se o governo 
devia, ou não dar as providencias, que achasse con
veniente para a sua civilisação; mas quiz logo 
aproYeitar-se desta occasião, para vêr, se se podia 
melhorar o estado de abandono, em que este negocio 
se achava na província; quiz aproveitar-se desta 
companhia, e na soa informação exigia que a c_om
panhia, para se instituir, e poder-se-lhe conceder 
essa faculdade. tivesse como condicão, o que se lê no 
seu parecer, e é o seguinte- que·a sociedade pro
moverá a civilisação do gentio ; que os colonos 
serão ·de toda, c qualquer communhão, preferindo 
todos os artistas das nacões mais industriosas. 

Por conseguinte os senhores, que fallarão contra 
esta idéa, devem dirigir-se contt·a a commissão do 
1\laranhão composta toda de homens, amigos da sua 
patria, de que eu tive a honra de ser um dos 
1nembros; sendo a dita commissão a que propoz 
estas bases, para o Jlm de se poder cultivar o paiz, 
pois que, como já disse, não ha verba testamenta
ria de nosso pai Adão, por onde os índios tenhão 
mais dir~ito do que nós a esses terrenos; 

Os indios, torno a dizer, são muito prudentes; 
n~~são _necessarios meios ex_traordinarios para os 
ftz® ret1rar: quando elles dao em alguma povoa
cão, é quando julgão não achar resistencia, e por 
fsso o procurão fazer de noite, e qu3si sempre de 
madrugada, e ha tal que espreita um anno e mais, 
antes que accommetta qualquer povoação. E' ver
dade que elles têm accommettido fazendas, ou fei
torias, mas só quando se certificarão que o podião 
fazer sem resistencia. · · _ 

Trago o exemplo de uma feitoria, qúe sendo mui
tas vezes incommodada por elles, seu dono, que 
era um coronel commandante do regimento da la 
linha do Maranhão, tirando-se de cuidados mandou 
para · alli alguns soldados, os quaes dando sobre 
elles fizerão alguma mortandade (não approvo o 
expediente), porém os índios tanto respeitarão dalli 
por diante essa feitoria, que ainda hoje muitos 
annos depois da morte do proprietario, a olhão com 

. muita atlenção, e não se atrevem a fazer-lhe o 
menor insulto. . 

Quando eu approvo que se estabeleça uma com
panhia, não é para o fim de se lhes fazer, e causar 
damnos, nem que elles se desalojem dos terrenos, 
de que tiverem precisão,- mas sim devemos dizer-lhes 
que queremos em boà paz tamhem cultivar aque,lles 
terrenos ; e eu estou certo de que elles se apartarãõ; 
nem ·haja o receio de que vão infestar outras fa~ 
zendas, como se tem aqui · dito, por quanto o· ter-

- reno é vastissimo, e a e1les inda fica muito desoc-· 
cupado. 

Causou aqui grande admiração que houvesse de 
se conceder ~O leguas de terreno á companhia 1 I 
Ora; Sr. presidente, como com o fundo só de seis 

centos contos de réis se poderia vir a· semelhante · 
cousa 1 Seria preciso ignorar, · o quanto é custosa a 
lavoura, como se com · seiscent<JS contos de réis se 
pudes~;em ·sustentar tão grandes. estãbelecimentos. 

Eu pelo contrário julgo que com tal quantia apê
nas se poderáõ cultivar 20 ou 30 leg11as de terreno; 
e ·praticamente o demonstrarei com exemplos da 
mesma província~ Ainda ha poucos annos .fallece11 
um grande proprietario da província do Maranhão. 
que deixou um casal· de mais de 4 milhões de eru
sados ; e tendo este homem feito utn grande esta
belecimento de lavoura., apenas conseguio cultivar 
36 feitorias e nisso empregou 2,000 escravos; e de 
certo que semelhantes estabelecimentos lhe absor
verão mais de seiscentos contos de reis, e talvez 
oitocentos contos : eis FOis um exemplo pratico, e 
de um proprietario bem conhecido na província, qual 
foi Caetano José Teixeira. 

O homem, que olferece este projccto, ha de para 
a sua execução precisar despenl!er grandes fundos; 
nern se cuide que ello se propoqba á buscar colonos 
a Portugal, que não precisão certamenle de serem 
convidados por empreiteiros, pois os de Portugal 
cá têm parentes, e Cá viráõ : elle os ha de ir buscar 
á Hollanda, á. Suissa, ao Piemonle, ha de procurar 
homens acostumados á lavoura, e ás fad1gas, niio 
ha de ir buscar lazaroncs, como tambem parece 
presumir-se, pois para os seus interesses ha de pro
curar homens aptos para o trabalho, c estl's não 
viráõ cá sem serem convidados pelo interesse, e 
sem grandes dispendios, e a\·anços, não viráõ J>ara 
cá a furto, mas sim hão de como os galegos em Lis
boa, ant.es de -principiar os seus ajustes, querer 
saber o quanto se lhes_ deve dar; e aqui é que se 
lhe de\'e logo dizer, conduzo-te para este ou aquelle 
·fim; dou-te terra para cultivar; faco-te estas, · e 
aqnellas conveniencias ; e nada disto· se póde levar 
a effeito sem muita despeza, e por isso em breves 
tempos estarão esgotados os recursos de seiscentos 
contos de réis ; e o receio de se oceuparem 600 le
guas de terreno desapparece, pois ·que a lavoura 
pucha por muitos fundos. _ 

Eu tambem sou lavrador, minha feitoria é pe
quena, e cõmtudo· eu não me acho com forças a 
cultivai-a, porque demanda mesmo sendo pequena 
grandes fundos. · · 

Eu conheço na provincia . proprietarios de gran
des feitorias, que se que.ixão dos poucos meios, e 
andão com a sella. ·na barriga, apertados . pelos .cre
dores, que continuamente lhes dizem- pagai-me o 
que me deveis; e tudo isto por não terem os meios 
necessarios; por não · ser tão facil, como. se suppõe 
o lavrar mesmo em terrenos não infestados de 
índios. _ 

A' vista 'disto julgar-se-ha pois inutil_uma insti
tuição de companhia por accionistas, que venhão 
com os seus capitaes ajudar a cultivar terrenos, a 
que só falt.ão braços, e industria 'f Eu só o que temo 
é que se não possa pôr em.pratica esse plano, pois 
o. considero gigaJ!tesco, mas isso não nos toca, pois 
só devemos conhecer de sua utilidade. a qual me 
parece manifesta, ;'e não de s:ua· execução; ao ·menos 
eu pela minha parte o julgo tão difficil, que -não 
arriscaria nelle o valor de 5 réis; louvo a id~a, mas 
não quereria entr3:r nó risco. · · 

Para -corroborar o que digo, trago ainda outro 
grande exemplo pratico, do que aconteceu na J>ro
vincia no tempo, em que governava um capitão 
general · por ·alcunha o Cabrinha, o qual querendo 
fazer servi!;OS para adquirir nome, intentou fazer · 
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cultivar terras das margens de· um dos rios, de que 
se faz mencão no piojecto, a -saber as do Mearim ; 
e para isso· convidou tres grandes proprietarios da 
província, que são bem conhecidos, á saber o alcaide 
mór José Goncalves da Silva já fallecido, que deixou 
uma grande câsa de mais de 3 milhões de cruzados, 
e tem herdeiros nesta côrt9, o chefe de esquadra 
Felippe de Barros e Vasconcellos, homem,milliona
rio, que ainda vive, e' José _da Costa e'" Oliveira 
tambem já fallecido e de grandes teres, fez o gene
ral com que estes tres homens compozessem uma 
sociedade, e os coadjuvou com auxilio de tropa: 
ora já se vê que estes tres homens havião de querer 
agradar ao general; porém como tambem é claro 
que não havião de querer ter prejuízos, o resultado 
de s'ilas tentativas .no fim de alguns tempos foi 
desapparecerem os estabelecimentos já feitos, por 
não poderem com as excessivas despezas, que de
mandavão taes estabelecimentos novos em terrenos 
tão isolados, c infestados de indios, e desistirem da 

_ empreza, de que nenhuma utilidade lhes resul~ou, 
bnstando só a conducção dos mantimentos para lhes 
absorver grandes funilos. 

Do que tenho dito me parece concluir-se que 
a idéa de cultivar taes terrenos, posta em pratica, 
é digna de ser acolhida e muito principalmente, 
quando considero que de taes culturas ficará um 
bem facil passo, para se irem civilisando os índios, 
pois este será o meio de se poderem estabelecer al
gumas povoações no meio daquelles terrenos, o que 
terá o resultado de se irem os índios communi
cando, e abrir-se a porta á civilisação, pojs sem se 
fazerem povoações, nunca isto terá effeito. 

Na mesma província do Maranhão se acha um 
exemplo disto em tempo do meu antecessor o de
sembargador Luiz de Oliveira, no districto da villa, 
onde fui juiz de fóra, tentou um benemerito cida
dão o tenente coronel Francisco Germano de Me
nezes fundar um estabelecimento, para o que re
correu ã autoridade do meu antecessor; e que 
poderia o juiz de fóra prestar de soccorros para um 
tal fim ? Pois só por meio de algumas portarias, e 
convites, pôde coadjuvar á erecção _!le 11m arraial_a 

-40-leguas de dis_tancia da villa; resultando de um 
tal estabelecimento, que servia de um ponto de 
apoio, hoje se acharem mais de 100 leguas de ter
reno apto para serem cultivadas se~ maior-temor 
de índios, e sem que haja de recear-se com elles 
alguma guerra, cujos males tanto _ se lamentão, 
bastando_só que para issó houvessem braços, e ca-
pitsaes. "d - - - d l\:i - h- d" r. prest ente, a provmcta o .r1aran ao tz-se 
ter riqueza, mas esta não se acha na classe dos la
vradores ; ella geme debaixo do pezo de enormes 
dividas: eu tambem sou lavrador, e meu casal tem 
duas sesmarias nesses terrenos, que se pretendem 
cultivar ; e como não tenho ~orças suft?,cientes {Iara 
isso, sou ·nellas tão pouco mteressado, que, moda 
quando m'as tomassem pouco me embaraçava ; H 
quanto mais que este projecto nã& vai atacar o di
reito de propriedade, dos que ahi têm sesmarias, 
como se teme. : . 

Tenho tratado da civilisacão ; vou agora tratar 
de outro ponto, que é a -população. Eu creio que 
tardará a sahir uma -lei, e quando ella se, não 
apresse a sahir, a lei da necessidade nos ha de em 
breve obrigar a adoptal-a: eu fallo da lei dá abo
lição ·do trafico da escra~atura, que oxalã appareça 
quanto antes: como havemos nesse caso substituir 
a fal~ de braços para poder prosperar a agricultura 

no Brazil 't' Diz-se que a. cultura do Brazil é faeil : 
~u estou que um lavrador, que _com 4 ou 5 escravos 
trabalha em terras pedidas a algum senhor de en
genho, sendo o terreno desembaraçado, ainda- qi.le 
faça sómente 80, ou 90 pães de_ assucar, ou 2 cai
xas, etc. vai vivendo ; mas poder-se-ha por esta 
maneira, e com_tão_ fra!!os_ meios cu~tivar mat~s, 
onde os nossos 1rmaos md10s se quertão apropriar 
do terreno, que achão cultivado 't E' necessario es
tar-se em circumstaneias de lhes dizer-meus ami
gos, ou aldêem-se, e trabalhem, ou vão-se embora. 
- Eu observei que a alguns índios selvagens, 
quando vinhão visitar o jã mencionado tenente co
ronel Francisco Germano de· Moraes, este dava 
fumo, ferramentas, mantimento etc., mas quando 
elles se tornavão hospedes muito incommodos, elle 
os despedia, e lhes dizia : amigos, vão-se embora, 
nada lia mais, que lhes dar : e é de advertir que 
semelhantes hospedes sempre vêm muito bem 
acompanhados'; e é de julgar que muito poucos 
lavradores estão nas circumstancias de poder com 
elles praticar o mesmo, que o coronel Germano, 
e por isso, para estabelecerem~se nas suas visi
nhal_lças, ~ preciso ter braços para defeza, e para 
cultivar :.Isto é o que não se obtem com pouca 
gente, e meios tão diminutos. _ 

No Maranhão pratica-se o mesmo, que aqui, 
quando se vai á V alongo comprar escravos: ordina
riamente os lavradores cuid_ão mais em comprar es
cravos varões, do que escravas, pois destas não 
obtêm tanto servico, como daquelles; o que disto se 
segue, é que quasl todos os escravos são celihatarios, 
e que fica por conseguinte vedada a propagação, 
por estes, e outros motivos, todos filhos da impro
videncia, acontece que, cotejando-se os escravos 
entrados em 50 annos, acha-se desfalcada a popula
ção da escravatura em menos um terço, do que 
monta o numero total dos entrados; ainda que se 
diga, e mostre aos proprietarios que é de seu ínte:.. -
resse casar, e bem tratar os escravos: nisso não 
cuidão, o que querem é que trabalhem ; e vão pra
ticando o mesmo cõm os filhos destes escravos, _o_ 
que me convence cada vez_mais, de que é preciso 
virem colonos industriosos, e experimentados, que 
lhes ensinem praticamente a.economia rural em todo 
o sentido, e mesmo para lhes fazer desviar ou pre
caver as necessidades do futuro. · 

Eu conto tambem a minha historia : já disse que 
tambem tenho a minha feitoria, e presumindo de 
mais previdente, dei as minhas ordens, a quem a 
administrava, que não vendesse mantimentos, e que 
os deixasse para o que podesse acontecer,- até a co~ 
lheita futura, mas assentando-se_que se me causava 
proveito em os vender, eu por esse-errado calculo, e 
não recommendado beneficio, tive de comprar man
timentos ao depois caríssimos, tudo porque quem 
administrava semelhantes estabelecimentos assen
tou que não havia outro modo de melhor o fazer. 
Demais é necessario agriculturar tantos _terrenos 
incultos ; não ha meios para isso; e por conseguinte 
o ·meio que offerece ·o projecto me pa,reée o mais 
obvio. -

Eu pouco mais direi; para não fatigar esta illus
tre camara, apesar de que muito poucas vezes ·a 
tenho enfadado. O illustre deputado que na sessão 
de hontemfallou ãeste respeito. disse tudo, quanto 
podia dizêr: para mostrar a utilidade} que de um 
semelhante estabelecimento podia resu tar. 

Cumpre-me porém notarque este homem -quan
do formou o seu projecto; rião julgou que elle havia: 
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de ser presente ã esta augusta camara, nem qne hou- conveniente a rejeição total .do projeclo.- e até ha
vesse de sobre elta haver uma discussão tamanha, vendo para . isso traçado algumas linhas, em l!!,!e 
nem que houvessem de apparecer idéas tão ultrali- pretendi rt>futal-.o, disserão-me que no Rio de ja
beraes: elle o offereceu ao· governo, e . o que· fez o neiro ia adoptar-se _ para todo o imperio esse plano 
governo? Conhecendo que o projecto tinha partes, de introduzir colonos por companhias, e que por
umas que esta vão debaixo da sua alçada, outras de tanto nada se ganhava com reprovar o projecto DO' 
privativa competencia do poder legislativo, enviou todo: debaixo desta hypothese, contentei-me em 
este negocio á assembléa, e o que temos agora a pôr-lhe as maiores restricções, e assignei as i.nfor-
fazer '! Parece-me que remetter ao governo, o que mações, porque do mal o menor. _ 
é da sua competencia, e tomarmos sobre nós uni- Quando fallei a primeira vez contra o parecer da 
cament~ o que nos perte~ce. commissão de agricultura, deve a camara lembrar-

Eu n~o julg? que o proJecto deva todo ser appro- se, de que a causa, em que mais insisti, foi qne não 
vado, d1go umcamente que s~râ bom que lhe demos 1 se admittisse a companhia, sem se tratar primeiro 
melhores bases.Eu me le1~1bret de lhe for~a_ralgumas da civilisação dos índios; no que me conformei com 
o~tr~s, além daqu~llas feltas pela comnu~~ao _da pro- as informações,- que havia assignado em 1\laranhão; 
vmcta do 1\laranl~ao, composta como_ Ja d1ss~, de e no parecer ni:.o vej"o que se dêm bases, por onde 
homens todos mmto ~mantes do seu pa1z, leu o 1llus- os índios pol'são ser civilisados. 
tre deputado as segumtes Tendo produzido as razões plausíveis, porque 

(( BASES obrei, para satisfázer á camara, pergunto agora. 
No caso de ter eu mudado de opinião (o que não fiz) 
seguia-se _que o argumento do nobre deputado era 
valioso ? De nenhum modo. O argumento foi.-Td. 
opinastes que houvesse companhia ; hoje segues o 
contrario: logo as companhias são boas,-Admi
ravel conclusão ! ! ! Mas pela minha logica não se 
contém nos princípios. 

cc L o Que os ajustes feitos entre qualquer socie
dade, e os colonos se observem, e que estes sejão 
obrigados por lei a cumpril-os. 

" 2. o Que se concedão a cada colono 50 braças 
de terra de frente (podendo ser á beira do rio) e 
1,500 d e fundo, de fórma que compita a cada 30 
colonos meia legua de terra quadrada: igual terreno 
se conceda ao lavradot·, on empreiteiro, que se es-

•tabelecer nessas paragens com igual numero de co
lonos, que puder agenciar no espaç.o de 6 annos. 

(( 3. o Qui:' os produc:tos dos terrenos dados pelo 
governo, ou que as companhias comprarem, ou os 
lavradores, sejão isentos de todos e quaesquer di
reitos por espaço de lO ano os; assim como sejão 
isentos de quaesquer direitos as maquinas, que se 
precisarem introduzir. 

« 4.0 Qur se garanta á todos os colonos os direi
tos de segur11nça individual, a liberdade, e todos os 
mais direitos na conformidade das leis, e constitui
ção do imperio. 11 

Terminando a leitura continuou 
A isenção de pagar direitos por alguns annos não 

é nova entre nós : nós vimos ha bem poucos annos 
isso facultado, á. quem se estabelecesse no Rio 
Doce, etc., e um alvará para Portugal, isentando 
de alguns direitos, aos que ahi cultivassem alguns 
terrenos incultos, etc. · 

Portanto. nenhum inconveniente acho ~m que se 
conceda tambem á esta companhia a isenção 4os di
reitos por lO annos, por ser este um meio de convi:. 
dar colonos. O mais tambem assenlo que não estã 
fóra de ordem, e com isto, usando das expressões de 
um illustre deputado~ tenho-me desencarregado. 

Vierão ã mesa as bases, e . sendo novamente lidas 
e apoiadas, disse tambem. 

O Sa. Onoa1co :-Antes de entrar na mataria, 
permitta-se-me resp~>nder á increpação que hontem 
me fez um illustre deputado, a quem JUlgo de bq_a fé, 
e serei- por isso moderado, perdoando-lhe a injus
tiça, e azedume, com que fallou contra a minha 
pessoa. · 

Fui na verdade um dos membros da commissão 
creada na minha província, para informar ao go
v_erno ácerca do projecto de colonisação, e agricul

. tura, sobre que versa o debate de hoje; mas . tendo 
eu, antes de formada essa commissão, juntamente 
com o Dr. Antonio. Pedro da Costa Ferreira, lem
brado, ao que lá servia de presidente (o ·qual se acha 
nesta camara, e é o Sr. Silva Lobo) quem~ parecia 

Agora passarei a fallar da ordem do dia. Alguns 
dignos deputados mostrarão que em geral as com
panhias erão nocivas, porque se lhes concedião ex
clusivos, e assim se deva azo ao monopolio em fa
vor dellas : o Sr. Souza França a isto respondeu, 
allegando varias razões, e dis'ie que a mais forte de 
todas era o exemplo citado da companhia da Hol
Ianda nas indiâs orientaes. 

Ora, mesmo sendo certo {o que aliás é duvidoso 
a Mr.' de Pradt, e a outros escriptores), que · esta 
companhia tenha para si tirado grandes lucros, o 
argumento não vale, porque ~a questão não versa ' 
sobre se as companhias são uteis a si, mas sim se 
são uteis aos paizes, em que ellas se estabelecem, 
porém conceda-se embora que essa companhia da 
Hollanda, tem sido de proveito ás índias ; de um. 
ou dous exemplos poderemos argumentar para a ge
neralidade ! 

Se se quizer concluir dos exemplos, os illustres 
preo~inantes, defensores das companhias, devem 
connr no vicio de taes estabelecimentos, logo que se 
lhes ·mostre que a maior parte das vezes elles têm 
sido prejudieiaes, on pelo menos inuteis; o que vou 
vér se provo. -

Mr. de Pradt, autor q\xe tem escogitado quanto 
ha relativo ao objecto, quando trata das colonias, 
faz vêr que nellas tendo-s.e estabelecido 58 compa
nhias, só prosperarão 4. · _ 

A Bollanda .de dez só aproveitou a das in dias, se· 
é verdade que ella tem sido util, .do que, segundo já 
disse, duvidão ·grandes homens: -

A Inglaterra teve quatro, só vingou a das indias
1 

. 
cujo progresso attribue o mesmo Mr. de Pradt a 
causas, que de ordinario não costumão influir sobJ:"e_ 
as companhias em geral; e a de Guiné antes é re
putada uma associação dos mais ricos, e opulentos 
commerciantes inglezes, do que . uma companhia 
propriamente dita. _, _ · 

A França perseguio o Canadá, o Luisianna, a ilha 
de · S. Domingos, com esses estabelecimentos : ne
nhum proveito tirou· de 21, que teve nesses paizes, 
nem ·para si, nem para elles. · 
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:A-Hespaoha de 11 só lhe restava a companhia das 

Philipinas, que lá cahio conforme o receio domes-
mo autor, tantas vezes allegado.- -

- -~-E assim podia ir enu~erando as restantes, o _ que 
olnittio, para não ser longo : e basta concluir que 
a bistoria é toda a meu favor, e que se se argumen
tasse=êom exemplos, a maior parte delles são contt·a 
os que impugnão as minhas opiniões. -

Porém, senhores, creio que a verdadeira questão 
não é, se as companhias são uteis, ou prejudiciaes; 
se essa fosse a questão, eu diria que ellas em geral 
são nocivas, apesar de _ que possa alguma ser util 
em tal ou tal caso muito particular. O ponto, q\].e 
devemos examinar, é se essa co'mpanhia COllbQ..Jim, 
e com os meios propostos, será ou não de utffi"da()é 
á província do Maranhão. - .' _ ',, 

Comquanto tenha eu sido iaxade- de nimiamente· 
philantropo em razão de ter como o· principal o 
cuidar-se na êivilisação -dos índios. sem se me dar 
dos motejos de um illustre preopiiiante, chamarei a 
questão para esse lado, e perguntarei, se é justo 
expe1lir das suas terras os primitivos senhores, para 
dellas se apossarem os estrangeiros ? · 

, Aqui se disse : « Apresentem a verba testa menta
ria, por onde o nosso pai Adão dôou essas· terras 
aos índios.» 

Bem ; mas apresentem-me tambem a verba tes
tamentaria, por onde elle _deu essa"s mesll!ilii terras 
aos estrangeiros i não o podem apresentar, nem o 
argumento fllre a questão. · 

A terra é de todos os homens i convenho : mas 
quando é que temos o direito de ir tirar o sobejo do 
territor!o a um povo, que o está occupando? Só 
quando a porção, em que estamos, não basta para 
produzir a nossa subsistencia. 

Pergunto, se o terreno, do qu~- estamos de posse, 
não é aõ mesmo tempo sufficiente para nós, e para 
quantos estràngeiros introduzir quizermos por mui-

eu votasse a favor. 1\las isso é o de que se trata t 
Devemos estreitar-nos ao parecer, e nada mais, pois 
não podemos . decidir de uma co usa, que se ha de 
fazer: Em duas palavras, se o parecer vier-redigido · 
deba1xo de outras bases, passe embora, mas o meu 
voto será sempre contra o projecto em questão. 

O . Sn. Cnu~ FERREIRA :-Sr. president~, eu quero
rcs~onder ao 1llust~e deputado, c é para 1sso que eu 
pedJ a palavra. O .1llu~tre 9ef;Ulado..:fallou a respeito 
de um facto da h1stona, e c1tou ó padre Antonio 
Vieira . · 

O pad~e Antonio Vieira, Sr. presidente, propoz 
companh1as de commercio, e não de agricultura, e 
quando é que as propoz 'l 

Foi na cpoca, em que estavamos em guerra com 
a Hespanha. Esta é a mesma razão, que todos os 
ec~nomislas dão, para serem toleradas, porque di-
em que taes companhias só são admissíveis em 

tempos_ difficultosos, em casos de perigo imminente, 
mas nos mais casos, nada de companhias, e nisto· 
concordão todos os escriptores, que teuho_ lido, 
todas são abusivas, por consequencia estou na mi
nha opinião. 

O SR. CtlNIIA MATTÇ>S: -Eu não me opponho, 
Sr. presidente, -nP.m nunca me oppor~i á que haja 
companhias i pcucos homens não podem fazer gran
des trabalhos, e entretanto se consegue este · bene
ficio por meio das companhias. 

Eu sei, Sr. presidente, -o beneficio, que as compa
nhias t~m feito ao Braii\, c qu~ talvez nos achemos 
aqui reunidos hoje nesta casa em consequencia dos 
auxilios, que estas companhias têm dado; assim foi 
a companhia de commercio de Pemambuco, que fez 
com que sal).issem os hollandezes-de Pernambuco, e 
se não a houvesse, elles talvez não terião sabido; 
entretanto, Sr. presidente, uma vez que se queira 
instituir esta companhia com um privilegio exclu
sivo, acho que nli.o deve ser admitlida, porque é ne;... 
cessariamente damnosa. tos tempos 'l - ., 

. A resposta é clara. Se estivesseruos apertados, e E' bom que haja uma,sociedade, que promova a 
não coubessemos no espaco, que occupamos, se a prosperidade do paiz, por meio de interesses reei
terra .que possuímos, não bastasse ás nossas preci- procos, mas é necessal'io que olhemos muito e mui
sõés, eu então diria :-Meus irinãos indios" vós ten- to para a desgracada sorte dos indios, que habitão 
des de mais~ e nós de menos, ,t:epartamos.-Por , os sertões da pro.vincia, onde se pretende estabele--
outra parte é do nosso dever' aoolhermos bem a esses . cer a dita companhia. " 
hómens. Os nossos avós lh~zerão uma guerra Cincoenta mil ·almas nelles existem, Sr. presi
atroz ; é necessario·que em desconto de tantas cruel- dente, é isto uma verdade, bem que_ não sejão se
dadas obremos para com elles actos .de justiça, e dentarias, mas ambulantes, e não se sustentem, se
humanidade. . . · não á ponta de flecha, como se costuma dizer; mas 

Além de me não conformar com o parecer da com- com essas armas andá o vagando por immensos bos
missão pelas razões apontadas, ainda ha outras, que ques, e se nós formos_lanÇ{lr estes homens fóra dos 
m'o fazem rejeitar. bosques, e campin_as, quem ha de pagar? Os habi~ 

Nas informações, que assignei, vindas da minha tantes, que 1·esidem nos contornos, hão_ de soffrer-
provincia, dizia-se que não se desse_m terras nas necessariamente. . -

_ margens dos rios.; mas que se deixassem as maltas Seria certamente grande felicidade para nós, se se 
como estivessem, tanto para a construcção neces- abrisse uma estrada desde Maranhão até Pará, como 
saria, ·como para conservarem so as agnas, attra- quer a companhia,· e todas as communicações, qu& 
hindo para alli as chuvas, e impedindo as arêas, e por este meio resultassem de uma tal em preza; mas 
terra, •que sem · arvores cabem nos mes~os rios : a serão os pais da patria, os deputados da nação bra-:
commissão despresou isto contra aconsulta~ d~jun- zileira, os que conde~nem os índios á serem la!!Ça-' 

· ta do commerCio. A mesma consulta . probtbe que dos fóra do terreno, .nao se estabelecendo um syste
esses colonos sejão senhores das entranhas da terra, ma de civilisação para estes homens ! - . 
~se lhes concede a superficie: .a commissã~ rejei- Seria. a maior barbaridade possível. O que ~iria 
tou ~ta base, que a meu vêr é de toda a 1mpor- a posteridade! Não, Sr. presidente. dl)vemos tratar
tancla. já de um projecto de civilisação-para estes homens. 

'Emfim tudo me obriga a votar contra o parecer A illustre commissão tem trabalhos s~lire a mesa, . 
da comrpissão. __..., .. . este trabalho porém é de grande consideráção. e a 

Dizem que se podem adoptar outras base5 .; então commissão não perderá um só momento em tra~ 
é isso çousa diversa do parecer, e nesse casó lalvez deste negocio. l.Jm dos D!_o_tivos •. Sr. llresidP.ntP- nnr 
~·-·-- ... -·- - ----- ---
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que me tenl1o opposlo á este p_rojectó, é u~ar-s!>. de outras cousas com um projecto particular. {Apoiado, 
uma expressão pouco refi€ctlda---: expelhndo-os. apoiado.) Se nós tt·atarmos de negocios de seme
-Sr. presidente, é leval-os á ponta de baioneta, a lhante maneira, não faremos uma só lei, porque 
tirn de poh•ora e baila, é como eu entendo, o qualquer das províncias estão nas mesmas circums
t·esultado de semelhante medida seria, o' que até o tancias, e assim se perderáõ 6, 7, 8, ou mais sessões 
presente .tem acontecido, ficarem districtos inteiros em um negocio parcial. { Apoiado. } E' uma 
de\•olutos, destruidos pelos índios, que não deixão tlesgraça. 1\las eu dou graças- á commissão- de 
ahi habitar pessoa alguma. commercio,agriculturaeartes, que assim o entendeu, 

Estes, Sr. presidente, estes têm sido os míseros e como se trata de perder tempo, eufallarei lambem 
resultados de · ~P.melhantes barbaridades Je se no mesmo sentido de alguns Srs. deputados, mas 
espoliarem de suas terras os índio~ de se atacarem pro~urarei destruir alguns d?s ~rgumentos, que 
~stes homens: e ainda que não houvesse a temer tenho ou,•ido desde hontem ate hoJe. •
um resultado tão funesto, entre nós ha homens que Sr. presidente, eu sou inimigo jurado de com
estão possuídos da maiorphilantropin,e patr~oti~mo, p~nhi~s: ~ou inimigo de _!!Ompa~hia_s,_ porque a 
que olhão para um I~dio, como para u_m mnao, e lu~tor.m_ m as aprcs.enta mu1to preJUd!ciaes! _e os 
qu~ jámais consentiraõ em um tal prOJCI~t~, pelo I pnncipws conshtuc1ona~s, e a economia P?h~1ca as o 

fim que claramente se conhece de ser _nocivo aos pres~revem _por oppress1vas, e ~ppost~~ a nqueza 
-· indios, privando-os do diroit_o de propr~eda~e,_ que publica. Nao_ desprezo _a ecl?nom1a pohnca, ape~ar 

á todo o hrazileiro ó garantido P.~la ~onst1tmçao. de que_ se d1~3: qu~ nao existe, e que a ve~dadeua 
.Quanto mais, supponhamos que SeJaO lao barbaros, eco~omiU pohhca e recorrer aos conheCimentos 
· que não conhcção o direito da razão, mngucm póde pra.~Icos de um ou outro homem, que ~penas sabe 
negar que conhecem, o que ó bom e máo, elles as~1gn~r o ~eu_ nome. Tenho p~tra num que e~ta 
fazem dislinctas idéas dos beneficios, c oppressões, sc1enc1a é mdispensavel ao legislador. Esta e a 
que se lhes fazem. Qual é a razão, porque depois minha opinião. 
que se fez a aldeaçào dos índios nos Tocantins, Eu digo que nós não temos autoridade alguma 
nunca mais fizerão hoHilidades,_ havendo aliás para estabelecer estas companhias, e se a usurpamos 
n;:~ções, que antes erão muito ininug~s '! ha direito de resistir, porque nós não temos direito 

E\les no dia de hoje estão mmto socegados, de cnarctar a liberdade dos cidadãos, senão quando 
vivP.ndo na sua aldt1a. Em uma aldêa, que mandei póde prejudicar a outrem. Os brazileiros são i9uaes• 
fundar, por . isso que o presidente ~stava longe! perante a lei, (apoiado,. apoiado .) e como se ha de 
determinei que se praticasse o conlrano do que at_e prohibir a um, o que é permittido a outro cidadão 't 
aq '!ellc tempo se tinha praticado, que se .conv1- (Apoiado, apoiado.) A lei não deve prohibir senão o 
dassem os índios, attrahindo-os aos nossos costumes que é . nocivo á mesma sociedade, aos mesmos 
·pelo exemplo, mostrando-lhes a conveniencia, que cidadãos, á sua industria, (apoiado) isto estã na 
d_ahi lhes podia resultar, que os _nossos cost~m~s constituição, que n'o art. 179 d.eclara ~icitos todos os 
sao melhores do que os delles, e lia via eu de ~onsentir generos de trabalho, e industna. Aqut por desgraça 
que agora se puzessem em pratica estes mews '! Não, nem se faz caso do que diz a consti\.uicão no art. 179, 
Sr. presidente- A commissão conheceu a iniquidade .e quer-se prohibir a industria d() cidâdão brazileiro, 
de_ um ~em elllan_te_ plan_o, não digo que;_ quando criando-se c~mpan~ias exclusivas, ~rohi~indo-se_á 
fo1 proJect.ado, nao tiVessem o~ seus lllustres um o que e perm1ttido a outros. Se pots tal pre
autores boas intenções; niio dundo mesmo que, Leocão· é contra a literal disposicão da constituição, 
quando fosse possível por-se _em P!·atir.a, delle n_ão n éstabelecimento de taes companhias, torna-se 
resultassem grandes beneficios, disto estou mmto evidente, que não convém ã nação, e que por isso 
convenc!do, mas não é exequivel: demais o projecto não deve ter lugar. O seu principal effeito será 
falla em um terreno immenso, ( leu ) segundo o desviar os capitaes dos empregos mais rendosos, 
meu ca~culo, :mda' por_ 2 mil. leguas quadradas, para outros menos ren:lo_soso que se ~rova, porque 
terreno mHuenso, que nao podJa ser todo occupado se o emprego das companhias fosse o mais rendoso não 
por esta companhia, qne apenas poderi~ occupar era necessario o exclusivo:. a direcção do-s capitaes é 
parte das margen_s desLes ~•os ( leu) •. Fmalmente sempre para o omprego mats lucrativo: 
apeza r de que este;a persuadido de g.ue tal vez para _o Logo vê-se que em lugar de augmentar a riqueza. 
iuturo pudesse um tal estabelecimento prodttzir nacional, vai diminuil-a, porque os capitaes passão 
al9un_1a_ utilidade, com tudo desejaria que não fos~e a produzir menos ; são axiomas de economia 
prmCipiado por este- modo. O mal lia de recahir politica, que nós todos devemos saber. O que faz 
sol)l:e os povos do Maranhão. Nós somos r~presen- uma companhia 'l Uma companhia vende os generos · 
tant"s da nação, e por isso devemos !omarmteresse do seu-exclusivo pelo preço, que lhe agradar, e não 
na sorte destes homens: talvez haJa homens, que olha para ,o preço natural, porque não teme a 
se queirão ir estabelecer para esses lug~res, porque concurrencia, e estã certa que os consumidores 
são muito ricos estes rios, .mas eu votana. então que Ih' os hão de necessariamente comprar. Temos visto 
á estes se concedesse .uma isenção de tributo Sr. presidente, queimar-se na Hollanda os genero; 
por 10 annos, do que tem . haviclo exemplo, sendo o vindos da In dia, para que estes não }>aixassem de 
fito principal a civil~sação . dos. índios, sen~o P!lra I preço 1 Esta grande companhia, de que tanto se tem 
este f!.m_ «presentado um_ p_roJecto. pela 11lus~re iaUado •. chegou muitas vezes ~queimar os productos 
comnnssao; eu nelle connre1 como JUSto, e mmto da lndia, para que não baixassem de preço pela 
conveniente, m~s expellindo os índios 1 nunca, e quantidade t Não ha . pois augmento de- r~gueza 
nunca, Sr. presidente publica, ba transmutação de riqueza da bolca dos 

O Sn. VASCONCELLos :-Sr. presidente, eu lastimo consumidores para a dos privilegiados, seguida da 
o tempo, que temos perdido em negocio particular publica miseria. As . companhias têm feito muitos 
de uma província, quando ~e podia tratar em geral. homens procurarem nos bosques asylo, que a socie
( Apoiado, apoiadQ, apoiado. ) E' uma desgraça 

1 
dade lhes tinha negado, como dizBenjamm Constant: 

_, q_J.!Q _ _g?~!ljªmos perdendo tempõ tão necessario para tão oppressivas são ellast I 
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A historia mostra os mãos effeitosdas companhias. Nenhum homem tem direito de'expellir, ou privar 

Já -foi aqui citado Mr: de Pradt; elle numera de algum terreno a uma nação, seja, ou- não seja
$· companhias, 46 sé destruirão por si, 8 se selvagem. E' um principio conhecido, e muito geral, 

. desfizerão, e se dissolverão voluntariamente, para ninguem duvida disto. · · 
evitar a sua ruina, vindo sómente a florescer 4 não · Eu julgo muito perigosp um principio, que aqui se 
por sua natureza, mas. por causas estranhas. Logo, emittio, de que· nós tínhamos direito de privar os 
Sr. presidente, as companhias, depois, de arruinarem. indios dos seus terrenos, porque elles não ·os pódem 
os particulares, cabem ·em total ruína, como é pois occupar, e cultivar, todos; isto_ é.um dos princípios 
·que .- taes estabelecimentos têm- merecido tantos os mais subversivos, e até não se devia tratar nesta 
elogios em uma camara de cidadãos livrt:s 'l Valem assembléa de uma semelhante cousa, porque se nós 
contra ·estes argumentos as opiniões de 1, 2, 3 ou 4 podemos privar os índios da sua propriedade,_ 
lavradores rusticos, que não vêm uma polegada além porque não· occupão _o terreno, que habitão, o que 
do Mriz Y Elles não augmentão a nqueza nacional, diráõ as nacões da Europa Y . 
porque o que ganhão é tirado dos outros cidadãos, e Podem iambem querer vir occupar o Brazil, 
as compànhias não produzem senão uma mudança porque é um paiz tão extenso, e que tem apenas 
de riqueza, e ass~m mesmo vêm a cahir, porque os tres milhões de habitª'ntes, que cabem em qualquer 
,interesses dos agentes não são iguaes em-economia, das nossas províncias, Não é este um principio que 
e actividade aos proprios donos. E como se.póde ataca a existencia duimperio Y Demais, que direito 
dizer que é util Y Só se vale mais, do que estas temos de assim fazer? E' porque roubão 'l ( Emfim, 
provas, a opinião de alguns lavradores; que assignão passe esta expressão.) Quem nos mandou virmo-nos 
de cruz. Accrescenta-se que -as companhias dO' estabelecer aqui Y :Devemos indemnisal-os dos 
Grão- Pará, e Maranhão forão, ~s que felicitarão terrenos, que lhes tomámos. Assim fizerão os 
aqc1ellas províncias, e isto se diz atroutamente nesta puritanos inglezes na nova Inglaterra, o que toda a 
camara I! ! Enganão-se os que isto -affirmão. As nação, que entende de direito, e não quer liberdade 
províncias do Pará e do Maranhão não .são menos para si,.e despotjsmo para os outros, deve praticar. 
ferteis, do que as do Rio de Janeiro, e Bahia. Não, Disse-se que então devemos desamparar o Rio de 
senhores; mas estas excederão muito em riqueza Janeirc, e que devemos entregar a terra aos índios. 
áquellas; ·e qual é a razão Y E' porque. lá houve Se fosse possível delucidar, quaes são os verdadeiros 
companhias,. e aqui não existirão. A historiao prova senhores- das terras', devíamos _indemnisal-os. 
e estes princípios são infalliveis. (Apoiado, apoiado.) Mas disse-se que isto não e 

n· - . . br d t" h" preciso, que é de direito . que se tire o seu a seu 
~ss7-se mru.s ~e 'as rep':l Icas mo ernas m ao dono. Aqui não se faz caso do direito o mais ~agrado 

ad!P-l~tll:lo es~a~. c~mpanhia_s. Valha-me Deus.: e em tum forte, e com palavras sexquipedaes, 
-yeJao-se os ~nV1legiOs exc!usivos, qne têm, e de~OlS quer-se autorisar tamanha tyrannia I I I Nas circums
JU~g_ue-~e. Nã.o.~e- confundao as co_usas. um admltte tancias em--que nos achamos, devemos admittil-os 
pnVIlegJ.QS exclttsivos, e çmtro nao. lJma c':usa é aó trato social, devemos ensinar-lhes a nossa santa 
estabelecer UJl!a companh1a em um palZ. hab1~ado, religião, devemos mandar emissarios, que preguem 
e outr~ CO?-sa_ e_ estabelecei-as e~ um ~~1z long1quo, a verdade, e não com polvora e balla, e então ostra
~e vru. pnnc1p1ar um ramo de mdustna novo. Isto remos á civilisacão. Este é que deve ser 0 systema, 
nao ~em parentesco nenhum. _ . . _ por que devemos· tratar os indios, e não a polvora e 

D1s~e-~e que uma compan!:na havia f~1tore_spextar balla,torna a dizel-o, lançando-os fóra do seu. paiz, 
o paVIlh~o ~ancez no medxterraneo,_ xsto n~': vale porque elles tem cal:lellos mais corridos, e caras 
nada, nao e ~rgume!lto, para mostrar~ uhhdade mais chatas do que nós, como se tem pretendido. 
d!!s ~ompanhxas. P01~ se o _estado _ dexxa 3 ou 4 (Apoiado.) _ 
c1dadaos roubarem, nao se.rão elles mteressados a Até o autor do projeéto foi homem muito since~9 
defender o est.ado para c~ntmuarem a ~oubar? Que porque diz-expellil-os-eis um· homem sinc.li.·o, 
taes es~beleclJ!len~s se~ao um do~ meios de deiX~r um homem de-bem, que diz francamente o que é. 
roubar...._a ~m cxdada?, nao ha duvida, .m~s ~ue seja E este modo de os expellir poderã nunca ser outro 
fonte de nqueza nacxonal ; nunca admtt1re1. do que por meio . de polvora e baila Y Elle é um 

Eu sou inimigo jur<~do de companhias, torno a homem sincero, falia a verdade, e reconhece 
dizer, porque a historia mostra que são pessimas. que uma companhia de negoqiantes não é pro·pria 
Como tenlio clamado bastantemente contra as para civilisar indios. Ora na verdade o que vai fazer 

. companhias, voú fallar a respeito da _opinião de um uma companhia de negociantes no ;meio _de hom_ens, · 
. ill~tre deputado sobre indios, e eis-me sem o que não respeitão o direito de propnedade, que 
percebei' na segunda pürte do seu discurso. .· j~lgão que tudo é com~ um _a todos ~Não po_dem 

-Disse que erão selvagens, que não tinhão habili- tuar lucro algum para s1 e nao usarão do_ me10 de 
dade alguma, e que erão peiores do que animaes expulsai-os para segurarem o seu estabelecunento Y 
irracionaes_: é por este motivo que esta gente briosa Nós nos temos declarado ser de opinião que de-. 
·conserva depois de seculos rancor contra os chamados vem-s_e civilisar os.indios, resta que a illustre com.: 
homens civilisados. Os índios têm tanta intelli- missão, que ainda não apresentou trabalho algum, 
gencia como nós: ·se não têm os nossos habitos,_ apresente o seu plano para se discutir, ·o que seria 
nossos costumes, ·podem adquiril-os : devemos m11ito · conveniente- para nós deixarmos de tratar 
tratai-os com toda a consideracão. (Apoiado, apoiado.) de uma ma teria parcial, e tratarmos della em geral, 
O que .determinóu o governo antigo Y Mand1>u na -o governo executará a lei, admittindo companhias, 
minha província estabelecer divisões para o aldea- se forem"adoptadas, tratando da civilisação dos in-

- mento dos índios, e no Rio Doce· gastou-se com elles dios, assim procederiam os em regra, e não nos 
-contos de réis. Isto fazia o gove!flo_ antigo, mas occupariamos -~e objectos parti~ulare_s. (.Apoiado). 
nós, que somos filhos da constltutção, vamos Nós como legiSladores somos mfalbveiS tratando 
tratai-os como bixos. 1 ! 1 -!$to é um grande de couSas- geraes, e podemos ser corrompidos tra
plaao. tanto de cousas particulares. não. ha duvida ne-
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nhuma. Opponho-me ao parecer da commissão de 
commercio, que tem sido a causa da_ perda de 
tempo, que uos é tão preciso, ( apoiado) porque, 
depois de ler apresentado um projecto sobre com
panhias para estradas, pontes, obras publicas; et.c., 
devia dizer que esse requeriment_o esperasse pela 
decisão da camara a respeito deste 'projecto. Assim 
se poupaya o immenso tempo, que temos perdido. 

0 - SR. CosTA AGUIAR:- Sr. presidente .eu não 
reputarei perdido o tempo, que temos despendido 
na discus:>ãu deste parecer da commissão de com
mercío á.cerca do -projecto de agricultura, e po
voacão, apresentado pelo cidadão Siqueira, como 
avaRCOll um honrado membro, e menos ainda direi, 
que á decisão deste negodo é só pertencente á um 
-particular, ao contrario qualq11er que seja a ma
neira, porque esta materia seja decidida e delibe
rada, ella. d::: certo- diz respeito não só á pr(l
vincia fio 1\laranhão, mas mesmo a qualquer outra 
do imperio, onde se pretende estabelecer seme
lhantes companhias com particularidade na vasta e 
fertil província d? Pará e Rio Negro. . _ 

Eu não cansarei esta camara, nem com a h1stor1a 
das C(•mpanhias de cõmmercio, nem com as the
orias de economia política ácerca dellas, l•ldos os 
que têm princípios de.sta tão nccessaría c util scien
cia, e que com mais attenção tem lido, o que ulti
mamente tem sido escripto por illustres e conspí
cuos escl'iptores, sabem quaes são os inconveni
entes, e quaes as vantagens de taes estabeleci
mentos, conhecem lambem que o privilegio ex
clusivo de uma companhia só póde ser justificavel, 
quando ella é o uni co meio de abrir um commercio 
novo com povos remotos ou barbaros.-Este pri
vilegio porém não deYe durar, senão o tempo ne
cessario pa1:a indemnisar completamente os empre
hendedores de todos O$ avanços; riscos, e despczas, 
que tem feito em tão arriscadas, e difficeis em
prezas. Passado este tempo, elle não será outra 
cousa senão uma d~diva, ou favor feito pelo go
verno á custa dos outros cidadãos, que devem ter 

de face, e adquire uma circumspecção digna de ser 
tomada debaixo de todos os pontos de- vis la. Eu . 
fallo diante dos illustres deputados do Pará, que não 
poderáõ certamente contestar; o que eu avanço, 
porque os considero ao facto dos negocias daquella 
província, sobre a qual eu posso tambem fallar com 
muito conhecimento de causa, porque alli estive dez 
nnnos, alli servi tres lugares de magistratura, e 
posso assegurar que empreguei o restante do tempo 
que me sobrava do meu officio, para estudar, e 
adquirir idéas, !õObrc tudo quanto podia pertencer á 
estatística das suas tres comarcas, o que talvez um 
dia. ainda appareça, se minha laboriosa vida tiver 
ma1s algum socego, c vagar. 

A povoação indianna, que habita os sertões ex
tensíssimos daquella provinci~. com seus __ innu
meraveis rios, não é de tão pequena monta, como 
se pretende inculcar. Ella apresentá, Sr. presidente 
nações de algum vulto, sobretudo em mui tos dos 
rios, e com mais particularidade naquelle, porque 
se faz hoje o commercio de Matto Grosso e Cuyabã, 
e mesmo o de Goyaz, e o do Rio Negro. Eu far-me
hia nimiamente enfadonho, se repetisse agora a im
mensidade dos nomes destas nacões, e só esta nu
meração occuparia bastante tempo. Apontarei al
gumas das mais poderosas, e entre estas merecem o 
pr.imeiro lugar os 1\fonduruçús, nação forte, c guer
reira, e gue póde apresentar em campo grande 
numero de combatentes. a nação dos Muras, quasi 
iguaiáquellâ, a dos Anajázes, e ·outras muitas, que 
occupão gt·ande extensão de teneno. e que não 
pod~m ser expellidas sem gt·andes damnos, como já 
aqm se ponderou. 

~ iguaes· vantagens e commodos. 
· Eu deixo de fazer agora outras observações, que 

vinhão muito ao caso, por me não fazer · extenso, e 
até porque esta discussão já se tem tornado um pouco 
fastidiosa, apenas direi que em adzpinistração, como 
em moral, a habilidade não consiste em querer que 
se faça, mas sim em obrar de modo que se queira 
aquillo que se pretende. Isto posto; quaesquer que 
sejão as vantagens, que se pretendem inculcar, e a 
maneira, porque ellas podem ser postas em pr~tica, 
eu sustentarei sempre, que jã mais poderemos con
seguil-as sem primeiro lançar os fundamentos, 
sobre que se edifique tão gigantesco plano, e sem 
que primeiro procuremos promover a civilisação, 
colonisação, e cathechese das immensas; e innüme
raveis nãções, que habitão tão_grande extensão de 
terreno, assim da pro~incia do Maranhão, como de 
Goyaz, e ainda mais da importante provincia do 
Pará e Rio Negro, pois ·que de uma vez adro i ttida 
a companhia de agricultura e povoação, que se pre~ 
tende para o 1\Jaranhão, apparecerião de certo em
prehendedores de outras-para a provincia, que deixo 
teferida. ; · · - . 

Muitas destas nações, que actualmente se achão 
em paz comnosco, e que têm debaixo de sua alliança 
algumas outras, grandes serviços nos fazem. São 
ellas, Sr. presidente, e com particularidade os bravos 
Monduruçús,, que nos prestão todos os soccorros 
de que necessita o nosso commercio do interior, 
(apoiado); são ellas, que muitas vezes tirão as ca
nôas, ou conductos, que sobem para MaUo Grosso, 
e Cuyabá, e que alli descem, dos perigos em que se 
achão, (apoiado) subministrando-lhes o pt-eciso em 
taes apertos, e e~ tenho ouvido aos viandantes7 e 
negociantes, de tã() remotas partes, dizer que se 
prestão sempre voluntarips, quando são tratados 
com justica, e cumpridos os ajustfs, que com elles · 
se Cazem:(Apoia.do ). E como, senhores, como ex
pellir estas nações dos terriloríos, que occupão 'l 
Quaes são os meios, que_ o plano em questão nos 
apresenta ?-Aindaquaudo algt,~m houvesse, como se
conseguiria o desejado fim, sem primeiro procurar 
os meios de_ domesticar, civilisar; e cathechif:ar 
aquellas nações, (apoiado) algumas das quaos já 
não estão no primitivo estado da natureza, e . o que 
é mais, contém dentro de si muitos desertores, fugi
dos, e mais _foragidos, que são os_maiores inimigQs 
que alli podemos encontrar, e- que não perdem um 
momento de indispôr os indígenas com os trancas t 
(Apoiada.) .Ah! senhores, não nos illudamos, con
sideremos a , materia JlOr todos os lados, e tambP.m 
pelo seu reverso; o que faz, com que os homens se 
deixã? enganar muitas veze~ nesta sorte de empre
sas, e que por um lado se lhes apresentão os ga
nhos, sem examinar eomo e por quem são pagos; e 
que por outro lado estes mesmos ganhos são quasi 
sempre . apreciados . sem · maior conhecimento de ' 
causa, e só por calculas numericos, quando ·ao con
trario os inconvenientes c ·as perdas .dizendo res- · 
peito ã muitas part:es do corpo social, e atrectando-o 

E nem se diga que a maior parte destas nações 
são de pouco vulto, quanto ás que habitão os ser
tões do Maranhão e Góyaz, já os lionrados membros 
que .. me precederão têm dito, quanto é bastante a 
este r~speito, quanto porém á interessante pro
vinc~a do Pará e Rio Negro, o negocio muda muito 
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de uma maneira directà, complicada e geral, eseapão 
inteiramente ao calculo e á consideraeão. Procure
mos portanto, senhores, colonisar,"civilisar e ca
thechisar as nações indiannas, que habitão os va-stos 
sertões do imperio, porque só deste modo se po-
deráõ colher com fructo os resultados, que se pro
poem no plano do projecto de agricultura e povoa-
ção. (Apoiado.) , . 
_ .Bontem eu apresentei nesta camara uma roemo
ria dos illustres Srs. deputados do Pará ·ácerca de 
colonisação e civilisação dos índios. e lembrei á il
lustre commissão· respectiva que na secretaria desta 
camara devia existir uma outra memoria ou apon
tamentos apresentados pelo Sr. Iosé Bonifacio de 
Andrada que foi membro da assembléa constituinte, 
para a civ1lisação é colonisação dos índios ; accres
centando que caso acontecesse não apparecer esta 
dita memoria, eu conservava um impresso dos que 
havião_ sido distribuídos, que de boa vontade ofre
recia á commissão, e isto por me parecer que na
quelles apontamentos se encontrava materia muito 
digna de ser tomada em consideração. (Apoiado) 

Eu poderei parecer suspeito no merecimento que 
inculco, mas o seu illustre autor é conhecido pelo 
seu saber (apoiado), e isto só me dispensa de mais 
esclarecimentos. Nestes termos o meu voto é que 
este parecer volte á commissão, para que unida com 
ã de colonisaeão, civilisacão e cathechese dos-ín
dios, nos aprésente quanio antes, e com urgencia 
wn~ projecto, que possa ser geral a todo o imperio, 
combinando o que houver a este respeito, e melhor 
convier a cada uma das províncias, com particu
laridad~> ãs do Maranhão, Goyaz, Matto-Grosso, 
Pará e Rio Negro; só deste modo poderemos fazer 
o bem que convier, e caminharemos com segurança 
e pleno conhecimento de causa. As referidas com
missões nos apresentarãõ depois o resultado de suas 
fadigas, e decidiremos então o que convém fazer-se; 
a demora não será tão grande, e ainda quando o 
fosse, é melhor fazer com algum tempo aquillo que 
póde aproveitar, do que repentinamente cousas,que 
devem ser consideradas e examinadas debaixo de 
mui complicados, variaveis e extensos lados. 

Terminando o illustre orador. e como se achasse 
• entretanto na mesa offerecida pelo Sr. Souza França 

a seguinte 
«EMENDA 

Em ~onsequencia tomando-a o Sr. Teixeira de 
Gouvêa le11 pela de.constituição os seguintes 

Primeiro 

« Foi presente á commissão de constituição o re
querimento de Joaquim da Silva Girão, que diri
gido á assembléa geral por despacho do golerno, 
á quem primeiramente requerêra, pede que esta 
camara o declare no actual, e não_ in~rompido gozo 
do fôro de cidadão brazileiro, apez~rr da involuntaria 
e forçosa demora que teve em Portugal, excedido o 
prazo marcado na imperial proclamação de 8 de Ja
neiro de 18"23, para poder intentar competente
mente as suas reclamações pelos officios de por
teiro da imperial eamara do numero, escrivão da 
chancellaria mó r do imperio e segundo partidor dos 
orpbãos, que possuía antes da sua ida áquelle reino 
e de que agora_ se vê privado, sem occurrencia de 
outro algum motivo. 

« A commissão examinou escrupulosamente os 
muitos documentos apresentados, e foi por elles per
suadida da justiça do supplicante, que uma vez in
cluído legitimamente no numero dos cidadãos bra
zileiros se não acha no caso de julgar-se incurso na 
comminacão da imperial proclamação. Porquanto 
como se "mostra que residindo o supplicante nesta 
côrte desde o anno de 1808 no exercício de varios 
empregos, foi presente á proclamação da indepen
dencia do imperio, tendo concorrido com os mais 
cidadãos para os actos, que lhe precederão, até com 
o donativo de 120$000 feito em 27 de Abril de 1822 
e continuou depois_a residir, mostrando bem clara
mente o . animo e intenção de ser brazileiro, pelo 
proprio facto de implorar licença do imperador para 
essa viagem que fez a Portugal ; é sem duvida que 
tem ene· a seu favor a expressa declaração da con
stituição tit. 2° art. 6° § 4° em que foi comprehen
dido e porque houv:e o fôro de cidadão deste im
perio. 

cc E como é igualmente provado, I a· que o mesmo
supplicante, tendo mui justificado motivo de ir a 
Portugal na necessidade de tratar da sua saude já 
muito anteriormente deterjorada pelas moles tias ha
bituaes, que em 1815 obrigarão a demittir-se do 
lugar de omcial da secretaria do desembargo do 
paço e a pedir depois a faculdade, que lhe foi con
cedida pelo alvará de Z7 de MarÇo de 1822, para 
.poder nomear senentuario no ofticio de escrivão da 

« Que voltando á mesma commissão 0 parecer, chancellaria mór do Imperiõ, fez a viagem com ex
esta organise um projecto de lei em que se autorise pressa e illimitada licença do imperador dada em 
ao governo. para fazer as estipu!ações nece~sar~as 10 de Outubro de 1822; 2°, que p~sto estivesse em 
ao estabelecimento da ·companhia de colomsacao, Portugal' ao tempo · da imperial proclamação, e ahi 
que se propõe, com salva das bases, que a comÓlis- se demorasse além do prazo nella fixado para se re
são entender se devem respeitar, para conformar-se colherem os brazileiros ao imperio, não esteve com
o estabelecimento com 0 systema actual. » · tudo da sua parte essa demora, a que ? c<_:~mpellirão 

a precisão de satisfazer ao fim _que alh o· levára 
Foi lida e apoiada, e como ·ningueni mais se pro- e a _falta de meios no regresso, para o que empre

-puzesse ·á- fallar sobre. a materia, lembrando-s~ a gava todas as possiveis diligencias, patenteando 
·lDdicàcão do j3r. Vergueiro que incluía adiamento, sempre os desejos de voltar ã patria que adoptãra. 
submeiteu-a o Sr. presidente á votação e foi appro- até com a rejeicão de lucroso emprego que em Por- . 
vada: propoz em seguida a emenda do Sr. Souza tugal se lhe oirerecêra; é por isto da mesma sorte 
França, que põr esta votação não se_ achava prej~- claro que elle se não póde considerar excluído d'en
dicada, tâmbem passou, remettendo-se ambas as tre eis cidadãos brazileiros, nem por força da sobre
cómmissões de commercio. e de -eolonisação, cathe- dita imperial proclamação ; (se ella se não deve 
chàse e civ:ilisação dos índios. julgar reformada pela: constituição) porque na de_-

.Concluida assim a 1• parte da ordem do .dia.,offe- mora aliás autorisada não houve a espontaneidade 
receu o Sr. presiden~ a palavra aos illustres rela-- 'sobre que recahia ·a comminação, .nem em virtud~
tores das com missões, qile tivessem a ler algum pa- da mesma_ constituição ·porque ·no supplicante ci-
recer. ' __ dad~~ ~~~~~~~a~~-~-'-~~gitimàmente impedido se não 
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verifica alguns dos c~sos, em que na co~ormidade cirurgica, e sub~criptas pelo secre~rio da escolâ·: 
do tit. 2o art. 7• se perdem os direitos de cidadão. com sello pendente de fita amarella. Cada uma das 
. « Portan,to a commissã~> é de parecer que o sup-. ditas escolas poderá escolher o sello, que bem lhe 
plicante é actual cidadão brazileiro, que está, e parecer. . . __ - . : _ 
sempre esteve rio perfeito e não interrompido goso .~< Art. 3. • As c~rtas,de s1mples ~rrurgtao, e crrur
dos direitos, que a const.ituiçãb garante aos cida- gl~O formado serao pas~adas e!Jl linguagem vul~, 
dãos, e que como tal deve ser declarado, para poder e 1mpressil:s em pe_rgammho: e _sóment~ o seu .un
intentar as re~lamações, á que tem justiça.-Assig- porte de 1mpressao, e porgammho sera pago pelo 
nados os membros da commissão. » estudante. . _ 

. . . d · d ., « Art. 4. o .As ditas cartas serao passadas segun-
- Fo11mmedtatamente approva o, determman o-~ e do os formula rios que vão lancados no fim desta 
que s~ ~emettesse ao senado o mesmo parecer com lei. ' • 
a deClsao da camara. « Art. 5.° Ficão revogàdas todas as leis ordena-

Segundo dos, c regulamentos do physico-mór, e cirurgião
mór do imperio na parte que se oppuzer á execu
ção desta lei. « A com missão de constituição para interpôr o 

seu parecer no requerimento de Wencesláo José de 
Oliveira Cavalcanti, em que se queixa de não lhe 
ser concedido passaporte pelo ministro da guerra 
para ·regressar para Pernambuco, e nem para Por
tugal, visto achar-se reformado no posto de aju
dante do esquadrão de cavallaria de linha daquella 
província, é de parecer, que se peção illustrações 
sobre este objecto. - · 

<< Paco da camara dos deputados, 14 de Julho de 
1826. _: Assignados os membros da commissão. » 

Foi igualmente approvado. 

Terceiro 

<< Foi visto na cemmissão de constituicão o re
querimento dt! Norberto João Dourado, cápilão de 
milicias do Maranhão, em que se queixa de ter sido 
pre>o á ordem do governador das armas desta pro
víncia, sem ser por falta de serviço militar, e nem 
tão pou~o ter-s&-lhe mostrado, como cttmpria a sua 

_culpa em.24 horas na fórma da constituição, pedin~ 
do om ultimo, que se dêm providencias, áfim de 
que ou seja solto- ou quando se ache culpado na 

·primeira devassa, que se mandou proceder no Ma
ranhão, e que fôra julgada improcedente por porta
ria da secretaria de estado dos negocias da justiça, 
mandando~se proceder a outra, em que só fôra pro
nunciado e ex~presidente Bruce, seja remettido ao 
fôro do seu domicilio para alli ser julgado. A com
missão antes de dar o seu parecer final julga neces
sario pedirem-se esclarecimentos ao governo, pelo 
m~nistro da g!lerra e justiça; e que nesta confor-
mtdade se otlicte. -

« Paço da camara dos deputados, 14 de Julho de 
1826.-Assignados os membros da commissão. » 

Foi tambem approvado. 
Nesta mesma correnteza de trabalhos apresentou 

o Sr. Lino Coutinlro ultimamente redigido o pro
jacto- de lei para as cartas dos alumnos das acade
mias medico-,cirurgicas concebido nestes termos : 

« PROn:CTO DE LEI 

« A assembléa geral legislativa do imperio de
creta: 

« Art. 1. o Todos os estudantes, que nas escolas 
de cirurgia do Rio de Janeiro e Bahia, tiverem 
concluído o curso de 5 annos ou 6, haveráõ as 
caítas designadas nos arts. 14 e 15 dos estatutos 
das referidas escolas : ficaráõ comprehendidos neste 
artigo os alumnos das ditas escolas, que havendo 
freque}ltado e_conseguido a sua approvação, se acha
rem cunda hoJe sem cartas. 

« Art. 2. o As cartas serão passadas pelos direc
tores das escolas, ou pelos lentes de pratica medica 

<< Formulas das cartas 
<< Eu F. - Director ou vice-director da escola 

cirurgica de -faço saber que-o senhor - natural 
de-filho de F.-havendo frequentado o 5• anno 
do curso cirurgico, e sendo nelle approvado (Ne
mine ou simplictter) fica por isso na conformidade 
dos estatutos- da mesma escola approvado em ... Ci
rurgia, e habilitado' para poder unicamente curar 
neste ramo da sciencia medica em todas as partes 
do imperio : pelo que lhe mandei passar esta, que
vai por mim assignada, e pelos lentes da pratica 
medica e cirurgica, subscripta pelo secretario com 
o sello da escola. · · 

<< Eu F. -que havendo freque.ntado o 6• anuo e 
repetido nelle as matarias do 4° e 5° anuo, e sendo 
approvado (N emine ou simpliciter) fica por isso na 
conformidade dos estatutos da mesma escolla-for
mado em cirurgica- e habilitado para poder curar 
de cirurgia e medicina em todas as. partes do im
perio. - Assinados os membros da commissão. » 

E· observando o mesmo illustre d~putado que o . 
projecto não vinha · assignado pelo Sr. Ferreira . 
França, pedio este a palavra e disse , · · 

O ·SR. FERREIRA FRANÇA : -:- Sr. presidente, se
gundo o decreto que existe, os estudantes formados 
em cirurgia não podem curar de medicina em todo 
o imperio, mas unicamente naquellas partes, onde 
não houverem medicos; a carta não é conforme 
com este decreto : aqui se determinou, que os es
tudantes formados em cirurgia não só curassem 
conforme as faculdades, f11!e tinhão, como tambem 
de medicina em todo o imperio, ora isto ••• 

O Sa. PRESIDENTE : -Na 3a discussão tem o Sr. 
deputado direito para mandar a sua emenda .. 

O Sa. LINO COUTINHO:- O que alliestãé uma 
emenda do Sr. Baptista Pereira, que quiz que se 
declarasse, que osalumnosdevião curariguallllente 
de medicina. • • ~ 

_O Sa. · V AS~ONCE_LLOS :-Sr •. pre~idente, -agora 
nao se póde discuttir esta mater1a, nao vamos alte- · 
rara marcha dos nossos trabalhos... _ 

O Sa. LINO COUTINHO : -Isto não é discutir, é 
dar unicamente a razão da redacção. 

Dispensada a impressão do projecto, .ficou para 
entrar em 3• discussão quando tivesse lugar. · 

Continuou a leitura de pareceres, e· o Sr. Souza 
França relatou pela commissão de fazenda os se-
guintes · · . · 

-PrimeirCI 

« A com missão de fazenda examinando os tres · 
requerimento~ inclusos <!os . supplicantes o padre 
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Manoel Joaquim do Amaral Gurgel, o padre Anto
nio Francis~:o Sampaio e ao padre Thomaz de Villa 
Nova· Portella, o 1 o professor publico de historia 

- ecclesiastica na cidade de S. Paulo, o 2° professor 
de grammatica latina na villa de Aracaty na pro
víncia do Ceará, e o 3° professor da mesma arte na 
villa da ilha G:rande, em. que pedem augmento dos 
seus ordenados; é de parecer que os supplicantes 
estão no caso de merecer attencão ; como porém 
outros muitos professores de esêolas elementares 
de educação publica se a chão em identicas circum
stancias, as quaes dependem de medida legislativa. 
entende que deve ficar este assumpto reservado para 
o plano geral das escolas, em que devem de con
certo interpôr o seu parecer as commissões de fa-
2enda e instrucção publica. 

(( Paço da camara dos deputados, em 7 de Julho de 
1826.-Assignados os membros da commissão. >> 

Foi approvado, 
Segundo 

« A commissão de fazenda examinou a represen
tação que ao governo fez a junta do hospital de 
caridade de Goyaz pedindo·que ao mesmo hospital 
se fizess~ extensiva a mercê, já feita á casa da 1\lise
ricordia da villa de João d'El-Rei, e da imperial ci
dade do Ouro Preto, de perceberem as suas tercas 
partes dos legados não cumpridos, que pelo alvârá 
de 5 de Setembro de 1786 se applicarão ao hospital 
de S. José de Lisboa : e é de parecer, que este as
sumpto necessita da providencia de uma lei geral, 
cujo projecto offerece á camara em separado. 

(( Paço da camara dos deputados, 7 de J olho de 
1826.-Assignados os membros da commissão. >> 

Foi tambem approvado o parecere se mandou 
imprimir o projecto. 

Leu mais o Sr. Secretario estes outros. 
Pela commissão da redacção do Dia1·io. 

« PARECERES 

(( A commissão da redaccão do Diario vio o re
querimento _du taehigrapho Pedro Affonso de Car:
valho ; que allegando a necessidade de ter seguros 
os seus vencimentos, pede a camara haja por bem 
1·esolver, que o supplicante venca a ajuda de custo, 
que lhe concedeu, até que passê e seja sanccionada 
a lei, que marque definitivamente os ordenados, 
visto que na sessão de 20 de Maio se tomou uma 
semelhante resolução ã respeito dos officiaes da se-
cretaria. . 

« A com missão entende, que a providencia reque
rida é desnecessaria, porque jâ foi daqa na sessão 
de 20 de Maio, e obsena que foi identica a decisão 
ã respeito dos officiaes da secretaria, que o suppli
cante traz para exemplo, como é para ver-se nas 
actas das sessões de 18 e 26, do dito mez ; por isso 
é de parecer, que o suppli~ll'llte deve esperar a lei, 

- q~e não tardarã á entrar em discussão,. -visto que ja 
f01 apresentada. 

(( Paço d~ camara dos_ deputados, 5 de Julho dê 
1826.-Asslgnados os memoros da commissão. » 

Foi approvado. _, 
Pela de pêtições. 

envolvido na questão dos africanos Bernardo e ou
tros contra João Gomes Barroso, dizendo-se ser 
elle o capitão do brigue Santa Jrosa pertencente 
ao dito . Barroso, quando mosh·a pelo documento 
junto, ser outro o nome, e outra a pessoa do capitão 
daquelle brigue. E porque julga deste modo offen
dida a sua honra, vem pedir a esta camara haja de 
mandar pelo meio, que julgar mais conveniente, 
reparar este equivoco do seu nome falsamente sub
stituído por outro. _ 

cc A commissão, posto que reconbeca o direito, 
que tem o supplicante de reparar o seú crcdi~o, é 
com tudo de parecer que não tem deferimento o seu 
requerimento, como impertinente, visto que ao 
mesmo supplicante compete o meio de fazer a de
claração, que lhe convém pelo mesmo vehiculo da 
imprensa, por onde lhe veio a sua offensa. 

(( Paço da camara dos deputados, 4 de Julho de 
1826. - Assígnados os membros da commissão. ,, 

Foi tambem approvaclo, hal'eodo dito 
O Sa. VAscoNcELLOS:- Sr. presidente, eu que

ria que a commissão de petições tivesse o poder de 
rejeitar requerimentos desta natureza. (Apoiado ge
ralmente.) 

O SR. BAPTISTA PEREIRA como relator da com
missão de fazenda e diplomatica, leu o seguinte 
sobre o officio do 19 de Junho do ministro de es
tado dos negocios estrangeiros. 

!f PARECER 

(( A commíssão de fazenda e diplomatica exami
nando o omcio do ministro de est.ado dos negocias 
estrangeiros de 19 de Junho do corrente, em que 
faz o relatorio dos assumptos daqtlelld repartição 
vio que este ministro não desempenhou a obriga
ção, que lhé marca o § so art. ·102 da constituição ; 
diz este citado paragrapho fallando dos tratados, 
que se fizerem, que os levará depois ao conheci
uiento da assembléa geral, quando o interesse e se
gurança do estado o .permittirem.· 

cc O relatorio porém apenas contém uma ligeira, e 
muito insufficiente expos!ção das operações dipl~ 
maticas, que tem occomdo, sendo ellas todavia de 
uma natureza transcendente, porqu~ importa a umas 
o pagamento de considerãveis sommas, e a outras a 
diminuição a favor de uma nação de direitos esta
belecidos por lei, alteração esta, que vai servir de 
argumento a todas as nacões, para exigirem o mes-
mo favor, quando não exijào maior. . . 

(( Diz o precitado relatorio, que malogradas pela . 
renitencia do ministerio portugn_ez as primeiras 
tentativas feitas em Londres, escolhida para theatro 
destas negociações, enderessadas ao reconhecimento 
da independencia, e nova cathegQria do Brazil, os 
ulteriores esforços do governo inglez, sempre incli
nado a promover a paz no continenteamericano, e 
a dexteridade -do mmisterio brazileiro vierão ao fim 
de conseguir-se o desejado eff&ito; celebrando-se no 
Rio de Janeiro entre os plenipo~enciarios de S. M. 
o Imperador, e Sir Charles Stuart, como ministro de 
Portugal, o tratado de 2~ d~ Agosto de ~825, e que 
ao mesmo tempo convterao os negociadores em 
uma convenção directa e especial, á vista.<las re
clamações apresentadas de governo a governo; pelo. 

« A commissão de . petição vio o requerimento qual annuio S. M •. o Imp·erador, a tomar sobre o the
de 1 osé Moreira da Costa L1ma, em que representa souro do Brazil ·O pagamento do . emprestimo cori.
que tendo-se P'!blicado no Diario Fluminense de trahido por Portugal na Inglaterra no anno de 1823 
21 ~o: mez . pronm.o pas~~o e extracto de uma das I effectuando }lO prazo de um anno o pagamento da
.sessoes d~sta camara, ahi apparecêra o seu nome quella quantia, que fal!-D.va a ~-e~f~er a somma de . 
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2:000000 libras esterlinas, e que assim cessarâõ pot.enciarios e encarregados de negodos . nas prin
todas estas reclamações de parte a parte, e todos os cipaes Côrtes da Europa e que S. M. I. continuará 
direitos de indemnisação de tal natureza. a organisar o corpo diplomatico, de maneira tal, 

«Entendem as commissões, que era da obrigação que, sem sobrecarregar o tbesouro com excessivas 
do ministro 0 remetter; se não trazer, a esta ca- despezas, não deixe de ter os seus agentes políticos 
mara os autographos, ou copias authenlicas deste nas principaes côrtes e estados. 
tratado, e desta convenção secreta, porque nãojul- cc A' vista de toda esta exposição, parece á com
gão ellas que haja risco da salvação do estado com missão que se devem exigir do ministro e · secreta
esta publicacão, unica razão, que. 0 põdia salvar rio de estado dos negocios estrangeiros: 
do dever, qÚe lhe incumbe 0 precitado artigo da << Lo Authentica do . tratado e convencão feita 
constituiçã1>. com Portugal. • 

d cc 2.0 l>ita do tratado celebrado com a França, 
« A's camaras cumpre examinar se estes trata os adherindo-lhe as elucidações apontadas nesta ex-

contêm materia de prejuízo, ou deshonra da nação, . -
pelo qual sejão responsaveis, e justificaveis os mi- po!1~.~· As razões que mallograrão os tratados com 
nístros negociadores: ás camaras fazer a applicação a Inglaterra e instrucções sobre o estado das nego
dos fundos para os pagamentos dos valores, por essa -ciacões com esta potencis.. 
convencão debitados ao Brazil; e t(>da'\"ia 0 procedi- c( 4.0 Esclarecimentos que facão conhecer a ca
mento do ministro . relatanle parece induzir dcsne- mara, se depois de installada a assembléa tem con
cessidade da intervencão das camaras em malerias tinuado a nomeação de agentes diplomaticos para 
de sua competencia, "pelo art. 14, tit. 4 da consti- as côrtes da Europa, não havendo ainda a lei que· 
tuição e por isso julgou ser sufficíente a pequena deve crear estes empregos, marcar-lhes o seu cara-
idéa que lhe transmitte no seu rclatorio. . 

<c Acabando de expõr os negocios de Portugal, cter, numero e vencimentos. _ 
faz uma rapida transic.âo para a E_rnnc.a, deixando <c Paço da camara dos deputados, 18 de Julho de 

1826.-Assignados os membros da commissão, me
a el'ta camara em profunda treva sobre os motivos nos 0 Sr. Rezende Costa. » 
porque não forão ratificados os tratados celebrarlos 
com Inglate1·ra e que com sobeja confiança forão Sendo este parecer posto em discussão, pedio a 
aqui pul>lica~os, e nem ao menos dá a usada ligeira palavra e !lisse 
noticia do estado actual dessa·s negociações. O Sa. Onoatco :-Eu acho muito bem lançado 
• << Tratando, porém. mesmo da França, não jul- este parecer, mas assim mesmo deve-se mandar 
gou a proposit.o informar a camara dos motivos ne- imprimir para melhor se ponderar sobre elle. 
cessarias, que obrigárão os negociadores brazileiros O Sa. VASCONCELLOS:- Sr. presidente, eu sou 
a conceder aos francezes uma diminuição de direi- da opinião do illustre deputado e tambem julgo 
tos contra a lei não 'revogada em 1808, nem os que muito necessario o adiamento deste parecer. Nós 
impellirão o ruinisterío ao apt·cssado ajuste do tra- devemos pedir ao ministro, que nos mande ·o que 
tado de commercio com a França, sendo por ''ia de no parecer se exi~c, devemos pedir estas informa
regra semelhantes tratados solemnes concessões de ções; e se o mirustro julg~r que taes informações 
privilegios. compromet.tem a segurança do estado, então a todo 

<< Tão pouco, julgou o ministro ser necessario o tempo teremos a lei da responsabilidade, para ir
enviar a esta camara copia official deste tratado, e mos sobre elle, se elle abusar. 
pareceu-lhe que, ou ella não deve ter conhecimento 0 Sn. MAncos A:sTONIO :-Eu ouvi que no pa
de objectos de tamanha importancia,ou deve conten- recer se pede ao ministro as razões, por que não está 
tar-se com os que os seus membros possão adquirir concluído o tratado com Inglaterra, mas diz a con
pela leitura dos jornaes; porquanto apenas diz so- stituição que é att~buição do poder executivo -fa
bre esta: materia -que cessando os escrupulos dos zer tratados de alhança otfensiva e de(ensiva, do 
governos europeus, apresentou-se ã França para subsidio e commercio, levando-os depois de coa
encetar com o imperio um tratado de commercio e cluidos ao conhecimento da assembléa geral, quan
navegacão, e que desejando S. M. I. manter are-
lação de benevolencia e a:misade com os outt·os es- do o interesse e segurança do estado o permitti-
tados, mórmente em artigos d9 van~agem para o reD~g:~t~~oncluo eu, que não e~tando os tratados 
Brazil, nomeou plenipotenciarios para nogociar com Inglaterra concluídos, não é da nossa attri
com a Franca e celebrou-se o tratado de Janeiro 
deste anno, que já se publicou, pàra ser executado. buição procurar as razões por que não se tem con-

<c Continúa 0 relatorio dizendo, que já em 1824 cluido estes tratados; os tratados pendentes sempre 
tinha a nossa independencia sido reconhecida pelos envolvem algum segredo e não podem assim ser 
E.stados:Unidos da Americ.!l e que ao presente o apresentl\dos. · 
está por todos os governos europeus, menos 0 da Portanto, eu nã9 acho conforme esta parte .do 
Hespanha e da Russia; aquelle pelas desconfianças parece!.' e voto que se supprima, pcrque nos não 
a nosso respeito, ácerca dos negocios do sul, que compete saber dos tratados, senão depois de ulti
hão de desapparecer '-ã vista da nossa justiça, e este ~ada a ne~oci~ção, ao menos não envolvendo ces
pelas conhecidas mudanças ultimamente alli oc- sao de terntono. 
conídas. Mas naãà diz da missão, que muito antes O Sa. SouzA FRANÇA:-,.Sr. presidenle, nós com9 
desses successos fôra enviad_a para o dito imperio. representantes da nacão brazileira, não devemos 

« Conclue finàlmente, que estamos em paz com os I saber os actos do governo, senão pelo que o minis
diversos estados independentes da AmericaMeridio- tronos informar; poder-se-ha dizer, que esse tra- 
nal,á excepção das províncias argentinas, pelo rom- tado sahio nas gazetas e papeis publicas, etc., mas 
pimento a que nos obrigou Buenos-Ayres, para de-, que temos nós com as gazetas 't Se ha segredo a 
fender-se a integridade do imperio, direitos do respeitar o ministro manda â mesa da camara em 
throno e honra nacional, e que existem actualinente carta fechada o seu officio ; o secretario abre e o 
alguns enviados extraordinarios e ministros pleni- Sr. presidente pede sessão secreta para lêl-o e_ assim 
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se guarda ~segredo; p~rtanto p~de o parecer passar; 
não contém nenhum mcooventente. 

O Sá Lixo CoUTINHO :-Sr. presidente, eu acho 
mui be.:n lançado o parecer da commissão, e por 
isso me levanto para ~apoiar. Dt:, facto _o re~atorio 
do ministro dos negoCtos ~strangeiros foi m!Jito Sl}
perficial quando. elle devia entrar nas parhculan
dades apontadas pela commissão, para J?erfeito co
nhecimeuto da camara, porque e para IS~o que se 
pedem relatorios. . · . 

Diz um illustre deputado, que a commissão-nos 
seus quesitos deveria accresceotar a clausula -
quando o bem do estado assim permitta- mas o 
que ha nos que~itos da ~ommissão,. que_ o bem do 
estado não permitte publicar-se? Discorrendo por 
todos elles não encontro um só que est.eja ness_e 
caso. E' verdade -que a constituição determina_que 
o ministro de estado dê conta dos tratados feitos, 
quando disso não resultár ma'!ifesto damno ao bem 
publico, assoalhando-se; e sena _por ve':ltura ácerca 
de simples tratados de commer_c10. e_ amisa~e com as 
diversas nações, que a constltUJçao assim. o e~
pressa, tratados que não devem conter em si senao 
boa fé e igualdade? 

De certo que ~ão; elJa falia de outra~ mano~ras 
diplomaticas mais transcendentes, de CUJa pubhca
ção póde resultar damno, porque desgraçadamente 
passa por verdadeiro o proverbio antigo, de que a 
alma do negocio é o segredo. 

Se o mundo fosse perfeitamente moralisado, o que 
seria a diplomacia 1 Seria a. ~erdade, o senso com
mum, a singeleza e a publicidade, porq~e s.empre 
se desconfia e com razão, que o segredo e o manto 
das cousas aboplinaveis oti profanas: e de facto elle 
é tambem a alma da traição-e da perfidia. 
· Além disso, Sr. presidente, nenhum tratado póde 
ser feito, sem que nelle intervenhão uns. poucos de 
indivíduos e o segredo não é de um_ só; e sendo as.,. 
sim, porque a mesa desta cam~ra nao pod«:rá saber 
taes negocios para os commumcer em sessal:! ~acre
ta .se assim houver mister, porque a publicidade 
qJe se receia, é a publicidade geral entre indiy_i
duos que não são •encarregados e nem maneJao 
as r~deas do governo e do bem publico, mas nun_ca 
a sciencia do facto entre os membros do corpo legis
lativo, que velã sobre a .felicidade geral da nação_ 't 

Voto, portanto, que se peção_ todos ?S esclareci
m,eotos exigidos pela commtssao, e amda mes~o 
aquelles 'que versão sobre o t~atado de. com':Derc1o 
com Inglaterra, que não tem. sido até hoJe ra~ifica~o 
em Londres e com os motivos porque ass1m nao 
tem sido. 

O Sa. VASCONCELLOS:..,.- A prohibição ·de _apr~
sentar os tratados ás camaras com a .commumcaçao 
dos motivos que intervierão para sua formação, 
não póde ter lugar senão co!D Portu~al, com quem 

. estivemos em guerra, que ío1 conclu1da com o tra
·,tado ; talvez que hajão particularidades que não 
convenhiio communicar-se. 

· · Em iguaes circumstancias nos não achamos com 
as outras nações como Franca; que ·segredos podem 
achar-se nesses tratados '1 (Juanto a mim, nenhuns, 

. absolutamente nenhuns. Logo o ministro -deve fa
zer a devida participação e como o não fez, e~ja-se 
delle, e · se nos oecultar alguma eousa, exammare-
mos se teve para isso razão :e proveremos. · 

Sou Lambem de opinião, que dê conta . dos t~ata
dos, que . ainda não estão ·concluídos, porque mte
ressa.ao publico que os examinemos. -

Na Inglaterra, cuja constituição é muito seme
lhante á nossa, os ruínistrQs não fazem tratados 
antes de consultarem a vontade das camaras; assim 
conhecem a vontade da nação e os ministros vão 
seguros e livres de responsabilidade. Eu bem _sei 
que elles lá têm.a lei da responsabilidade, mas nós 
Lambem a teremos e o ministro não deixará de lem
brar-se, de quanto lhe interessa a apresentação dos 
tratados antes de concluídos. 

O Sa. PAULA E SouzA:- Eu, tão justo acho o' 
parecer da commissão, que o apoio, mas como ha 
relatório, melhor fôra que este voltasse ao ministro. 

Demais, diz a constituição no§ 8°, art. 102. (Não 
foi mais ouvido.) 

Tendo, porém, ultimado o seu discurso, mandou 
á mesa uma emenda additiva, que foi apoiada. (*) 

O Sa. l\JAacos ANTONio:- Sr. presidente, exa
minando a letra da constituição no art. 102, § 2°7 
(leu) vê-se que o ministro não~é obrigado a presen
tar ã camara nenhum tratado antes de ratificado; 
só deve apresentar aquelles que envolverem cessão, 
ou troca de territorio; portao to, se a constituição 
não obriga aos ministros a apresentarem os trata
dos antes de concluídos, tambem parece-me claro 
que se lhes não póde exigir a razão ou os motivos, 
porque um tratado foi ou não foi concluído, pois, 
no estado pendente não póde a camara ter inge
rencia nenhuma sobre taes negocios: a camara exi
gindo tal, assim transpassa as raias de sua juris
dicçã_o. 

Eu acho muito bom o parecer da commissão, mas 
não convenho em que ultrapasse os nossos deveres; 
depois de concluídos os tratados é o ministro obri
gado a apresentai-os, mas antes não. 

O Sn. LINO CoUTJ;~;Ho: - Sr. presidente, disse 
um l10nrado membro o Sr. padre 1\larcos, que a 
constituicão manda dar conta dos tratados depois 
de feitos ê não quando se achão entabolados: e q_ue 
por isso não estando o tratado com Inglaterra am
da ratificado, e não se podendo considerar como 
concluído, o ministro não deve nelle fallar e nem 
dizer os motivos, por que não tem sido recebido 
pelo governo inglez. _ . 

Emquanto a mim, Sr. presidente, penso que um 
tratado está feito, logo que os plenipotenciarios, 
trocando os seus poderes, têm assentado em uma 
!cousa, salvo quandoelles não vêm munidos de ta-e~ 
faêuldades, e sim, unicamente para propor~m ne
gõcios, que devem entrar em ulteriores tratados; 
o caso com Inglaterra é do primeiro genero; e por 
isso o ministro deve mostrar á camara esse tratado· 
e dizer o motivo da rejeitacão em Londres, tanto 
mais quando já todo o mundo sabe quaes são esses 
motivos e o tratado tem corrido impresso aqui e na 
Europa. _ 

Disse um outro illustre deputado,"que a cam_ara 
não devia pedir ao ministro ('.onta de taes negoc10s, 
porque elle, satisfazendo a. ~uriosidade da camara; 
se põe fóra da . responsabilidade que deve ter no 
caso de que com a publicacão de . algúm negocio, 
haja' damn~ ou prejuízo publico ; mas, Sr. presi
dente, o ministro, se fôr condescendente com a ca
mara ·dos deputados, nem por isso fica salvo da 
responsabilidade, porque elle dev_e recusar:-se á sa
tisfação do nosso pedido, uma vez que veJa, que a 
publicação deste ou daquelle negocio póde ser J>r,e-

(*) Não foi encontrada entre os papeis da acta. 
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judicial: n6s temos a liberdade de pedir e elle tem O Sn; Causo: FERREIRA :-Se eu tivesse influencia 
o direito de se esquil'ar, quando assim ache conve- na formação da·constiluição, sustel!taria que não se 
niente; e desta sua esquivança 011 condescendencia fizesse tratado algum sem approvaçao das camaras; 
é que nasce a sua responsabilidade. mas como não foi assim feita a constituição, apoio a 

A camara ilos deputados não é infallivel, clla opinião do Sr. Marcos Antonio, e se fosse ministro, 
póde errar; e supponhamos que l!rra, pedindo a pu- de certo não mandava informacões, pois que os tra
blicidade de um tratado, que devia ficar coberto, Lados só depois de concluídos é que devem vir a esta 
ao menos por certo tempo, com o véo Jo segredo; carnara. · 
então o ministro, que por condescendencia eõm a O Sn. AulEJDA E ALBUQUERQUE:- Eu apoiei a 
camara o publicar,estará por ventura a sall'O dares- emenda, pois taiJ!bem me não parece que se deva 
ponsabilidade 'l De certH que 11ão; peção-se por- pedir informações sobre uma cousa, que-não teve 
tsnto taes esclarecimentos, o ministro dirá os mo- fim : não sei para que queira a camara saber as ra- -
tivos por que os uão póde dar. zões, por que o tratado não se ratificou. 

O Sn. BAPTIST.\ PEnEIRA :-Sr. presidente, diz a E' porque a Inglaterra ainda não quiz; está res.;. 
constituição no artigo, {leu), da sua letra se vê que pondido, porém de que set·via á camara uma seme
o ministro e secretario de estado dos negocias cs- lhante informação'! Eu desejava saber para que é 
trángeiros deve levar au conhecimento da assem- isto. 
bléa geral os tratados que tiverem feito e se acha- O Sn. SouzA FnANÇ.\ :-Quer saber se ha no caso 
rem concluídos; nós sabemos que existe um com a responsabilidade da parte do ministro para a -fazer 
"França e não descubro razão,porque elle sendo no- effectiva. ' 
torio a todos! não ~eja ainda a e~ta. c_amara, a me- 0 Sn. ALliEIDA E ALBtTQUERQUE :-Se 0 tratado foi 

. nos que se ~?ao :cret ~ que a co~stJ~mçao, s~ cumpre feito aqui no Brazil, e Inglaterra não o quiz, como é 
com a pubhca~ao fella _nos per~odi~?S pu~hcos, que que 0 ministro tem responsabilidade 'l -
na ~e~·dade se~ta be~ smgular mteth_ge~Cla. . I Não sei que a camara possa tirar esclarecimen-tos 
Emquant~ as r~z.oes, que a comnussao ex1ge, do para este negocio. . · 

J?Orque se nao _rat1hcou o tmtado com_ a lnglaterr_a, 0 Sn .. MAncos ANTO~IO :-Um tratado não é a ra
P. ~m esclare?lll!C~tto, que ella necessita ter, c 0~0 j tificacão de dous ministros, é preciso a ratificacão 
v~JO na constltmçao .artigo algum, que vc~e ao 101- ! de dÓus soberanos. • 
mstro de o dar, maxtmam_cnte .semi~ pubhcoT que o i Portanto antes de assim ratificado não tem o mi
tr.atado com lnglatetTa nao fot. rat1~cado. Nem se 1 nistro que responder : antes da ratificacão dos sobe
d~ga que es!a ca:uara pretendemger.tr-se em ne~o- ranos não ha tratado, ha simplesmente-um principio 
ctos, q!-le nao sao da su~ compc1enc1a, porque ISSO de ne"'ociacão que como muito bem ponderou 0 
só pod1a _tcr_Iuga_r, se~ nos ~r~tendessemos de algo: illustr~ préopi'nant~, póde não ter nenhum effeito, 
ma maneua mfluJr na:. co~dtçoes do_mesmo tratado, e cujo conhecimento nada interessa, nem de fórma . 

~ o que se pre~e!lde sa~er, ; UJ~a ~azao, ~ma causal alguma compele a esta camara. 
em q~e o m~mstro pode es~:n_rc.punsa~el, póde t~r Por todas estas razões, eu sustento, e sustentarei 
compH~mettulo a l~onr!l e dtg~tdadc nacwnal1 e ~UJO sempre a minha opinião, que é muito conforme á 
conhecu~ento mut.lo tmporta sabe~ por nul dtffe- letra da constituicão 
re.ntes e JUStos motl_vos-. e ~urq~Je. nao descubro na . Como se julgou suÍilciente a discussão, indo o Sr. 
lei fundamental artJgi.J em conttano, voto pelo pa- presidente a propôr a ma teria á votação pedio ainda 
rccer: . . a palavra e disse ' 

Vew a este tc~po a mesa a segumte emenda do 0 SR. BAPTISTA PEREIRA:-Eadevo fazer uma de-
Sr. 1\larcos Ant.on.o. claracão. . 

<< E~IENDA Esie parecer não está assignado por um membro, 
« Não approvo, e proponho que seja· supprimidÕ 0 eu quero saber se qualquer membro póde deixar de 

artigo do parecer da commissão diplomatica, rela- assignar, ou se o deve sempr-e fazer, ainda que com 
d. restriccão. tivamen te a Izer-se ao ministro dos nego cios es- • 

trangeiros para enviar os tratados não concluídos a O Sa. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Deve assignar, 
respeito de commercio, subsidio, ou a~nda 0 que quando o parecer fôr feito á vista de todos, mas 
não se ultimou com Inglaterra porque assim é ex- quando um membro o fizer na sua casa, · e disser as
pressamente determinado em o n. 5, art. 102 da con- signe, póde dizer o outro que não quer. 
stituição do imperio. » O Sn. BAPTISTA ·PEREIRA :-Eu e os meus campa-

Foi apoiada, e continuou a discussão dizendo nheiros nunca nzemos pareceres, senão á vista de 
O Sn. SouzA FRANÇA :-Eu chamo a attenção da todos. · · 

camara sobre.a ._questão precisa, que se controverte: Findas estas reflexões, proposto o parecer, foi 
a .commissão não diz que se remettão tratados feitcs approvado, salvas as emendas, das quaes passou· a 
com-lnglaterra; 0 que diz é que se pecão esclareci- do Sr. Marcos Antonio, sendo rejeitada a do Sr. 
mentos ao ministro, dos_ motivos · poi que se não Paula Souza. · 
concluio o tratado ; a commissão entende que a ca- Continuou a,mesma ordem de trabalhos, e o Sr. Li
mara 'deve saber esses motivos, que o mallograrão no Coutinho leu pelas éommissões de saude publica e 
para se não realisar ; e não se póde negar o direito fazenda ainda este · · · _ 
que a camara tem de pedir estas informacões, uma 
vez q~~ nisto póde h~ ver rc_sponsabilidadê da parte « PAI\E.CEI\ 

d!> mmtstro ; • e esta _e a razao porque a commissão . « As com missões reunidas de saude publica, e fa
diZ que elle Ja devena ter mandado estas informa- zenda, virão a indicação do Sr. deputado · Geiulio 
ções,_ ~ejão qua.es forem, e não esperar que a camara ~lonteiro ácerca de varios abusos de administração . 

- as pedisse. {O 1llustre orador fez ainda algumas re- na C~a da Miserico1·dia da. i.mperi-!'1 éidade do Ouro-
fle~ões, que o tachigrapbo não àpaohou). Preto perpetrados por uma mesa illegitima contra o -· 
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que manda o compromisso ; e é de parecer que se- envie ao governo, para tomar'. essas providencias 
melhante negócio sendo da esphera administrativa isto é o que elle diz , e mais nada. · · ' 
do governo, seja a dita indicação a elle enviada com . Ultimando-se aqui a ~íseussão, e julgada sufll
oftleio desta casa afim de dar as providencias. _ c1ente, propoz o Sr. pres1dente o parecer, e í()i a p-

u Paço da camara dos deputados, 7 de Julho de provado. . . . . 
1826.-Assignados •os membros das commíssões. » Não havendo então mais pareceres a lêr, o Sr. se-

.. Offerecido este parecer á discussãq, disse · cretarío Costa Ag11iar apresentou em dous autogra-
0 SR. ~lARCOS ANTONIO :-Sr. presidente, não mé phos o decreto da as~embléa geral, sobre o regula

parece bem este parecer dl! commissão ; porquanto mento para o acto do reconhecimento do príncipe 
nessa térra ha de haver alguma autoridade para pro- imperial, com a formula que os deve acompanhar, 
ver essas partes ; além disso a parte interessada é para serem apresentados ao imperador, pedindo
que déve promover 0 negocio. lhe a sua sancção, sendo a formula concebida nes-

Não me parece conveni~nte que se esteja fazendo tes termos; 
requerimentos ao governo sobre causas de tão pouca cc A assembléa geral dirige ao imperador o decreto 
monta, ao magistrado respectivo é que a parte deve incluso, que julga vantajoso e util ao imperio, e 
requerer por ser da sua especial competencia. pede a Sua 1\lagestade Imperial, se digne dar a sua 

O SR. GETULIO :-Querer demorar esie negocio, sanc'jã<i. >> 
não é menos do que querer, que continuem os Tendo lido a formula e o decreto, conforme arde-
abusos. na a constituição, disse o mesmo 

Diz Çl illustre deputado que a parte é qr1em 0 deve O Sa. CosTA AGUI.\R .-Como é esta a primeira 
promover 1 · A parte -sou eu·_desde o dia, em que to- vez, em que dirigimos um decreto á sanccão imptr
mei assento nesta casa como deputado. rial, é necessario cuidarmos, em quo vá éooforme, 

Que quer dizer uma mesa dispondo de rendas com o que determina a constituição, para por esta 
consideraveis ha mais de tres annos contra uma lei formula se regularem os mais, que tiverem de ir 
expressa'? Disto tive eu noticia, e o participei á para o futuro. O decreto está concebido conforme a 
camara para dar as providencias, e diz 0 illustre de- constituição.-A assembléa geral legislativa do im
putado que admira a commissão ser a parte 1 perio, e~c.-Assignado pelo Sr. presidente, e dous 

A parte sou eu, pois ha abuso, e devo requerer secretarJOs. 
tudo, quanto fõr a bem do publico, por consequen-- A formula par~ -~edir a sancção do imperador é 
cia não tem lugar, â vista do que acabo de expôr, o a mesma da conshtu•ção. 
que ponderou o illustre deputado. Portanto resta só participar ao ministro compe-

0 SR. LINO CouTINHO :-Esta representaÇão é por tente, para que levando-o ao conhecimento de Sua 
via de um deputado, não é accusação de um simples Magestade, se digne determinar o dia e hora, em 
requerim«:nto : fez a representação na camara, para que haja de receber a deputação, e communicar isto-
gue por VIa della esta se faça ao governo. Bem sa- mesmo á camara do senado, dizendo-lhe que esta--
EP.mos que isto pertence ao governo, e isto mesmo camara tem adoptado inteiramente o projP.cto, que 
diz a coinmissão no seu parecer, a camar.a não ha de nos enviou; e que o vai dirigir á Sua 1\lagestade para 
\ornar conta do negocio ; porém deve mostrar, que alcançar a sancção debaixo das formalidades pre
.enviando-o ao governo o não=ª_espreza. scriptas pela constituição. Tudo isto me parece que 

O SR. SouzA FRANÇA :-Sr. presidente, ai:nda hon- é. conforme. · · 
tem aqui se disse nesta camara que se advertisse ao O SR. V A~ coNCELLos :-Estes decretos hão de ser 

· go_verno dos males, que ião por essas províncias. entregues á Sua !llagestade pela mesma deputação, 
Diz-se que o juiz de fóra é que deve cuidar nisso. que fõr pedir a sancção, e essa mesma deputação é 

O juiz de íóra cuida em si, como cuidão todos, e que ha de-dirigir ao ·imperador as palavras :-A as
nada se faz : se um deputado que mostra urna preva- sembléa geral dirige ao imperador, etc.-4 deputa
ricação, a mataria é de po!}deração, e não se póde ção que . levar . o decreto , sabe como o ha de 
desprezar, porque entende com a causa pablica: o levar, não é preciso que ,vão .· aqui -escriptas estas 
curativo dos enfermos é negocio de muita importan- palavras. . 
cia, e que solicita os nosws cuidaâos como represen- o Sã. LtNo CouTINHO !- Sr. presidente, eu não 
tantes da ilação. sei como se faz nas outras partes, o que digo . é que 

Tem-se feito e perpetrado roubos contra os mi- o decreto vai àberto, e o orgão desta camara, que é 
seraveis cidadãos :. ha uma administracão êontra a a deputação, diz esta formula, que o Sr. secretario 
·lei; e ha de se consentir nisto l _ • passou para escripto. 

Assim deixaremos ir a causa publica ao Deus Pois o que ha de dizer a deputação? A camara 
dará, como lá dizem. · - manda apresentar á Vossa Magestade l!llperial este 

Voto por consequencia pelo parecer da commis~ decret,!l para o sanccion,ar, por consegúinte é neces-
são. - . · · · . sario que isto vá por escripto. 

O juiz de fóràé homem, Sr.}lresidente, e é neces- o SR. Cosu AGUIAR :-A· primeira .. vista parece . 
sario vigia e muita vigia, para se pôr o nosso syste- que é assim, mas olb.an4o para () artigo da consti
ina em andamento, se fôrmas a desprezar uma e .tuição, vê-se .que elle desdiz isto, porque na formula 

-outra cousa, então nun&a ·teremos liberdade. está · (leu-a-o decreto incluso- e isto quer dizer 
· O Sa. VER.&UEIB.o :-E11 desejava saber se ~ta in- -papel, que vai dentr~ de ou~o ; esta formula ha de 
dieacão está referendada, e se contém documentos, u portanto. em escnpto asSlg-oada pelo Sr. presi
nã.o está documentada, então . voto contra o parecer dente, e dous secretarias, e me parece 'que deve ir 
da · eommissão, . porque só · assim devemos · proceder em carta fechada. . . · 
depois de termos informações legaes. O Sn. VAsco~c~LLOS :-EuJulgo que ha de ir ~m 
· O SR. mo COUTINHO :--0 parecer diz, que · não uma folha de papel, que é tlm sobreseripto, Dias isto 
sendo da esp'bera da camara tomar providencias, se n~o póde ser assim, · como se diZ; · ha de ir daqui 
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-uma d(!pu~ação de .7 membros enviada pela camara; 
ha do levar os autographos do decreto em_ .u~a 
folha de papel aberta; e essas palavras da eonstttul
ção devem ser dirigidas _ pela deputação a Sua Ma
gestade Imperial. 

O Sa. SouzA. FRANÇA :--0 projecto vai ·coberto 
com o otlicio segundo o qual .remettemos e~ nome 
dã assemblé~ geral em f?rmulario, assignado .v.elo 
Sr. presidente, e secretanos; e pel<! que r~spe1~a á 
deputação tem sua etiquela, e particular d~recça~ : 
por todos estes motivos é que nao póde haver mats, 
nem menos palavras no officio. A oração ha de ser 
em termos geraes feita pela deputação. 

O Sa. PAULA. E SouZA :-0 que eu queria dizer é que 
seria melhor que fosse a uma commissão, e que ella 
não só fizesse as bases como a regra, e o que a com-. 
missão fizesse não só servia para esta ~a, coll'!o 
para a outra,. e escusavamos de estar aqm em duv1.-

• da, se ha de ir fechado, ou aberto. Orador ha de Ir 
para entregar os autographos. _ 

A constituição diz que a sancçao tem um mez, e o 
que a deputação diz não fica em lembrança. 

O SR. SouzA FRANÇA :-Sr. presidente, cu não te
nho sobre este objecto a menor duvida, porque na 
constituição está marcado o modo, que no caso se 
deve ter : logo que temos . uma constituição, q'!e 
nos diz o que havemos praticar, nada ha que deh
berar. 

A deputação é da assembléa ; o projecto de lei é 
da assembléa, a dep11tacão assenta no que se ha de 
dizer yelo fim, a que se· dirige, e nisso não acho in
congruencia nenhuma, porque ? ~fficio d.a assem
bléa tem a natureza de uma pet1çao escr1pta, que 
pede a sanccão do projecto, a que se refere, e re
mette ; e a êommissão dirig~ a sua falia, como ~ faz 
o portador de qualquer escr1pto para quem va1. 

O Sa. ALMEIDA E ALBuQUERQUE :-Mas quem leva 
uma petição diz muít~s vezes o que ella diz, e o que 
ha de dizer a deputaçao ? . : 

A camara envia â Vossa Magestade Impenal este 
decreto, e o entrega a Sua Magestade para o vêr 
com mais vagar. 

O Sa. V .ASCONCELLos :-0 discurso a Sua Mages
tade não deve ser, senão em termos geraes, mos
trando o interesse, que virá da sua sancção, não se 
entenderá pela constituição ; em o orado! da com-
missão . mostrando ao imperador a necesstdade da
quelle decreto não. é preciso mais nada. 

Depois de mais -algumas leves reflexões propoz ·o 
Sr; presidente, se a camara approvava o decreto, e 
a formula; e uma, e outra cousa teve approvação. · 
· ;Propoz mais, se a deputação encarregada de apre.;. 
sentar os autogrãphos deveria ou 11ão diri~ir algum 
discurso ao imperador, e decidi~se que s1m. 
' O SR. VASCONCELLOS requereu que se nomeasse a 
deputacão, e o Sr. presidente satis~ez. nomeando 
para ella os Srs. Vasconcellos, Cunha Mattos, Cruz 
Ferreira, Pedreira, Almeida e Albuquerque, Souza 
Mello, · e Chagas Santos. . 

O· Sa. PRESIDEl\"TE deu para a ordem do dia : 
lo continuação. da discussão doprojecto de lei da 
responsabilidade dos ministros, e conselheiros de 
. estado .. 2<>. Leitura .de . parece~. e segundas lei-
turas. · 

Levantou-se a sessão ·ás 3 horas da tarde.-José 
Ricardo de. Costa Agúiar de Aw.drada. 

RESOLUÇciES DA Cll!ARA-

lllm. e Exm. ·sr • ...;..Tendo r~solvido a camàra dos 
deputados enviar a Sua Mages~de Imperial u~a 
deputação de sete membros, pedJndo a sua sancçao 
ao decreto da assembléa geral legislativa, relativo á 
formula do reconhecimento do príncipe imperial : 
me ordenou que eu o participasse á V. Ex., para que 
levando á imperial Jlresença, haja o mesmo augusto 
senhor por bem de 1ndicar, o dia, hora e lugar, em 
que se digne de a receber. -

Deus guarde a V. Ex. Paço da eamara dos depu
tados, em 19 de Julho de ]826. -José Ricardo da 
Costa Aguiar de Andrada.-Sr. J'osé Feliciano Fer
nandes Pinheiro. ' 

lllm. e Exm. Sr.-Havendo a eamara dos devo
lados depois de previa discussão, adoptado intelTa
mente o ·projecto de lei, enviado pelo senado, sobre 
a formula do reconhecimento do príncipe imperial: 
tem resolvido dirigil-o debaixo da fórma de decreto 
a Sua Magestade o Imperador pedindo_-lhe · a sua 
sancção, guardadas as solemnidades prescriptas {le~a 
constituição ; e me ordena que eu faça esta partiCI
pação á V. Ex., para que seja presenLe ao mesmo se
nado. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da camara dos depu
tados, em 19 de Julho de 1826.-José Ricardo da 
Costa ,Aguiar de Amlrada. _.;,Sr. João Antonio Ro
drigues de Canalho. 

Sessio em ~O de .I alho de t 8~• 

PRESIDENCIA DO SR. PEREIRA DA NOBREGA 

Feita a chamada ás 10 horas dl! manhã, acha
rão-se presentes 66 Srs. deputados; faltando com 
causa participada os Srs. Rocha Franco, 1\f.endes 
Ribeiro, Clemente Pereira, Castro Vianna, Lobo, 
Seixas, e Herrera : e aberta a sessão, foi lida a aéta 
da antecedente pelo Sr. secretario Maia, e appro
vada. 

Veiu imme~iatamente" á mesa a seguinle 
« DECLARAÇÃO DE VOTO 

« Declaro que na sessão de hontem não me foi 
permittido fallar na discussão do parecer da com
missão de commercio e agricultura sobre o pr_ojecto 
de ·· agricultura e povoação na província do Mara
nhão, e nem· votei, para . que elle fosse adiado ou de _ 
novo remettido ás commissõe.s reunidas de cate
cbese e civilisação dos indios, e do commercio e 
agricultura ; mas sim fui de voto que fosse rejeitado 
o parecer da commissão, e cons1deràda a materia· 
como indigna ~ consideração • .,- O deputado Ca-
1lalcanti de Albuquerque. >> 

Apenas foi lid~ pelo Sr. secretario Costa Aguiar, 
levantou-se e· disse . .. · · · · · . 
- o sa: GONÇALWS MARTINS : ._;,..Sr. presidente, eú

creio que não póde ser aceita esta declaraçã(); por-
que v~m motivada. . . · .. · ' .· 

O SR. Cosu AGUIAR =~A priliieiraparte éelia7 
mente não póde set" objecto de. de<:la,r~~o, porque 
não hQuve votação a tal respeitQ, .. · · . . _ . ·. · .. 

o.:sa. CAVALCANTI DE-ÂI.BVQimRQUE .: .-Eu :V()U 
dar o motivo. po1_:quê me -resolVi' a. fazer.· esta ·d~ 
claração. . 

EmiUiu-se bontem nesta camara uma proposição, 
que de maneira nenhuma deve passar. Proferiu~se 
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neste recinto que os hollandezes forão exp ulsos da 
província de Pernambuco por uma companhia, alli 
existente então . A 1 anço u-se qu e essa companhia 
fôra quem venceu, e expelliu os hollandezes de 
Pern ambuco, quando é certo, sabido, e co nstante, 
que foi o heroico valor dos seus habitantes, que os 
venceu , e expulsou daquella província, assim como 
nas outra s se praticou c mesmo. Foi o heroico va
lor dos pP.rnnmbucan os e dos brasileiros, que con
servou aquella e as outras províncias unidas á 
nação portugueza . 

E que dirão, Sr. presidente, os meus constituin
tes, se vendo emittida publicamente nesta assem bl éa 
uma tal proposição, so ubessem que nenhum dos 
seus represen tan tes a rebatêra imm edia tament e ? 
Que dirão, se lhes chegasse juntamente a noticia 
de que os pernambucanos, que são aqui os seus 
represen tantes, se eonservarão calados ? 

Quando eu hontem pedi a palavra, não foi para 
fallar sob re a materia, porque já muitos e sabios 
oradores a tinhão tratado grandemente, e se cu nclla 
tocasse, pouco ou nada poderia accrescentar em 
abono do meu voto; mas foi para rebater nquella 
opinião, que aqui apparece u, e mostrar qu e es t.a 
camara a não admitte, qu e a reprova in teira mente, 
por falsa e injuriosa ao caracter brazi leiro . 

Como porém não me concederão a faculdade de 
proferir livremente a min ha opini ão , como me 
cum~ria, sendo re~resen tante da nação, e da mi nha 
provmcia em part1cu lar, quero declara i-a por es t.e 
modo, para que conste a todo o tempo , e em toda 
a part.e . 

O SR . Cosn AGUIAR :-Permitia-me o honrado 
membro dizer, que eu acho , que não tem razão no 
que pretend e. Para o fim, a que o illu stre deputado 
se dirige , temos o Dia1·io da Cama.ra, uelo qual ha 
de constar a opinião de cada um dos seus membros . 
Porém devo dizer, que se não póde receber decla
ração de vo to , quando realmente não houve vota
ção. 

Para ser aceita, era necessario que o Sr . presi
dente tivesse proposto, e recebido votação, se o 
illustre membro podia ou não fallar, quando o 
reqnereu. Porem logo que não houve votos, como 
se póde fazer declaração de voto? Se o i Ilustre 
membro reformar a sua decla ração de sorte, que seja 
conforme manda o regimento, então será acei ta, e 
se mandará inserir na act«, co mo é livre a qual
quer membro desta ca mara. Pela maneira, em que 
se acha concebida, não póde ser admittida. 

O S11. CAVAJ.CANTI DE ALBUQ UEIIQGE :-Estou 
satisfeito, porque agora vejo que fica preenchido o 
fim, que me obrigou a esta decla ra ção. Eu vou já 
reformar. 

Dito isto , escreveu e enviou á mesa es ta outra 

« DECLAIIAÇ.\0 DE VOTO 

« Declaro que não votei, que o projecto de agri
cultura e povoação na província do Maran hão fosse 
adiado, ou de novo remettido ás commissões reu
nidas de catechese e civilisacão dos índios, e do 
commercio e agricultura ; mas sim fui de voto que 
foss e rejeitado o parecer da comm issão, por ser o 
projecto indigno de consideração.- Ca va.lcanti de 
Albuquerque. 

Foi aceita e mandada inserir na ac ta . Ent.iio o 
Sr. 1• secretario dando parte do expediente, leu 
os seguintes 

OFFICIOS 

« l llm. e Exm. Sr. -Sua Magestade o 1m pera
dor, n quem fo1 prese ute o incltJSO officio da junta 
da faz enda da provín cia do Cear á datado em 20 de 
Julho de 1822, parti cipando haver despendido a 
quantia de 4:500$000 réis com o estabelecimento 
de mestres naq uella provincia, por determin ação do 
gover no prov1 so n o, manda remettel-o ú V. Ex . 
para o leva r ao con hecimento da camara dos depu
tados. 

« Deus guard e á V. F.x. Paco, em 18 de Julho 
de 1826 .-Visconde de !Ja.epcndy.-Sr. José 1\icardo 
da Costa Agui ar de Andrada . " 

« Jllm. e Exm. SJ'.- Sua 1\lagestade o Impe
rador, manda remetler á V. Ex. o incluso oficio da 
junta da faz rmtla da provín cia do Rio Grande do 
Norte, acomp anhado com o das Al agoas ele 5 de 
Julho, e do CearJ de 27 de Agosto do mesmo anno 
ácerca de arrematação dos dízim os, assi m como ~ 
de 20 de Abnl do anno findo, em qu e participa ha
ve r unido o lugar de cseri vão dos fcit.os ao da cor
reiç.ão, para V. Ex . os levar ao co nhecim ento da 
camara dos deputados. 

« Deus guarde á \'. Ex. Paço, em 18 de Julho de 
182?.- T'isconde de Baependy. - Sr. José Hicardo 
da Cosl.a Aguiar de Andrada. » 

« lllm. e Exm. Sr. -Manda Sua ill a<>estade o 
Imperador remette.r á V. Ex. o i nclu~o ~meio tla 
junta da fazenda da província da Parahyba do 
l'iorte, de 15 de Sotembro de 1821, informando ore 
queri mento dos habi tan tes daq uella provi nciu, em 
que pedem, n~o se ponha em anem atacào o im
posto a favor do banco do Brazil, visto áchar-se a 
finali sar o prazo co ncedido pela lei ; bem como o 
do presidente da mesma província de 18 de Novem
bro do anno Hn do ácerca da prL' tcn ção de João 
Gomes de Leiros, allm de V. E:x. os levar io pre
se nça da camara dos deputados . 

« Deus guarde a V. E:x . Paço, em 18 de J ulbo 
de 1826. - Vtsconde de JJaependy. - Sr. José Ri 
cardo da Costa Aguiar do ,\n drada." 
_" Illm. e Exm. Sr. - Achando-se nesta repa rti

çao o mcluso requerunento de José Antonio Pereira 
de Sá, em que supplica a graça de se crear o novo 
emprego de despachante dos navios de commercio 
da praça de Pernamb uco, para ser nelle provido; ha 
Sua illagestade o Imperador por bem mandnl-o 
rcmetter á V. Ex., allm de ser presente á c.amara 
dos deputados. 

" Deus .guarde á V. Ex. Paço, em H:l de Julh o de 
1826.- Vtsconde de Baependy.-Sr. José Ri ca rdo 
da Costa Aguiar de Andrada. " 

." 111m . e Ex.m. Sr .. - Existindo nesta repartição 
o mcl uso officiO da · JUnta do governo da província 
das Alagoas de 7 de Fevereiro de 1823 ácerca da 
representação dos senhores de engenho daqu el la 
provín cia, bem como o de 30 de Julho do mesmo 
anno da junta da fazenda respectiva, sobre a du 
vida, quJ encontra em contin uar a receber o im
posto a fav or do banco do Brazil, que es peravão 
pela mstallação da assemhléa geral legislativa, afim 
de ella os tomar em consideração; manda Su(o Ma
gestade o Imperador remetter ã V. Ex. os indicados 
officios, para que os leve á presença da camara dos 
deputados. 

cc Deus guarde ã V. Ex. Paço , em 18 de Jul ho de 
1826.- Visconde de Baependy.- Sr. José Ricardo 
da Costa Aguiar de Andmda. " 

62 
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" I\lm. e Exm . Sr. - Sua Magestade. o Impera- plicar os princípios que se seg_uírão ne~ ta redac~ão. 

dor manda remcttei á V. Ex. os in cl usos officws Todos os dehctos de que tratao os artigos venc1dos 
da j'unta da fazenda da província do Espírito-Santo, deste projecto, reduzem-se rigorosamente a duas 
datados em 2 de Dezembro de 1822, 18 de Janeiro classes: abuso de poder e infracção de lei. Ha só
de 1823 , ácerca do imposto a favor do banco do ; fl!Bnte _u m qt~ e pó de en trar em outra linha_ de clas
Brazil bem como o de 12 de Abril do corrente anno, ' stficaçao, e e a peila quando della se nao segue 
em q~e a mesma junta pondera os inconvenientes, effeito contra rio á lei. · 
qu e encon tra a respei to de arrecadar os dizimas de Assentou-se que nesta mesma hypothese deve 
miu nças, por meio de administração , afim de V. ser punido este crime, porque a justiça não se 
Ex. os levar ao conhecimento da eamara dos depu- compra . 
lados, para tomar em co nsideração. Quando da peita se não segue effeito, ou este não 

cc Deus guarde á V. Ex. Paço, em 18 de Julho de é contrario á lei , não se lhe pódem applicar 
182G. - Visconde de /Jacpendy. -Sr. José Ricardo aquellas penas, que só recahem no abJso de poder, 
da Costa Aguiar de Andrada. ou na infracção de lei: e por isso é preciso que se 

cc l\lm . e . Exm. Sr.- 1\landa Sua Magestade o declare uma pena especial. 
] mperador rem et ter á V. Ex. a inclusa consulta do Para os crimes que têm o seu principio no ab uso 
conselho da faze 11 da, r esolvida em 19 de Abril ui- do poder, a commissão adaptou as penas estabeleci
limo, acompanhada do officio da junta da fazenda das no projecto, taes como a destituicão do empre
da província da Bahin de 19 de Abril do anuo pro- go, e segundo o gráo da culpa, degredo para fóra da 
ximo passado, e mais papeis ácerca da pretenção de côrte por certo tempo e inhabilidade perpe tua. 
1\lanoel A:-::oniv de Carvalho,e outros contractadores Pareceu que não havia que alterar nes tas penas, 
dos dizimas de miunças, gado vaccum, e cavallar por se julgarem proporcionadas aos tres gráos. 
daquolla província, para ser presente á camara dos Passando aos delictos por infracção de lei, eu-
deputados. tendeu a commissão que devia seguir á risca a 

<c Deus guarde á V. Ex. Paço , em 18 de Julho de opinião geral, que se pronunciou nesta camara du-
1826.- Visconde de !Jucpendy.-Sr. José Ricardo rante a discussão, isto é, que esta especie de deli-
dn Cos ta Aguiar de Andrada. » c tos fosse punida com outro genero de penas. 

Todos estes officio~ , e os papeis, que os acom- Pareceu, portanto, que se devi ão applicar as 
panlwYão, fo rão rcmett idos it commissão de fa- ponas de prisão, ou multas pecnniarias, além das 
zenda . indicadas, segundo os gráos de calpa e as circum-

Te,·e então lugar a primeira parte da ordem stancias do delicto, que o podem fazer mais ou me
do dia , que era a co ntinuação da discussão da nos aggravante. 
lei da responsabili dade dos ministros e conselhei- Fóra destas penas parece que não ha outras que 
r os de estado, e o Sr. secretario Costa Aguiar tenhâo applicação. 
lell os artigos das penas graduadas pela com- Porém, de todas ellas as que parecerão mais pro
missão de leis regulamentares segundo lhe fôra prias, são as penas pecuniarias reduzidas aos tres 
incumbido pela camara, e o seu contexto é o se- gráos de culpa ; e por isso estabeleceu as multas de 
guinte: 1 a 3:000$ . Aqui, pois, estão r:omprehendidas as 

« PARECER penas dos delictos que se especificarão no projecto 

« A commissão de leis regulamentares incumbida 
de regular as penas nos crimes de responsabilidade 
propõe o segLlinte : 

« 11 pena de peita, a que não se seguia effeito, 
ou es te conforme a lei, será a do projecto. 

« O que incorrer em crime de abuso de poder, a 
pena do projecto. 

" O que incorrer em crime de falta de obser
vancia de lei a mesma pena do abuso do poder e a 
multa de 1 a 3:000fl000. 

« Se o abu>o do poder on falta de observancia de 
lei fôr 11companhado de peita, incorrerá mais na 
rnulla do triplo da peit.a. Sendo por suborno, 
incorrerá mais na multa de 500$ a 1:500$. Sendo 
por c:oncussão, incorrerá mais na multa de 1 a 
3:000SOOO. 

cc No caso de ter precedido rgcommendação de 
uma lias camaras, além d11s penas que ficão estabe
lecidos, incorrerá mais, tendo simplesmente abusado 
do podnr, na multa de 5008 a 1:500$, e nos outros 
casos a multa pecuniaria srrá de mais a metade da 
qu<J fica respectivamente estabelecida . 

cc Paço da camara dos dtJputados, 19 de Julho 
de 1826.-.'Vicoláo Perei·ra de Campos Ve7·gueiro.
José !.ino Coutinho. -Mannel Caetano de Almeida 
e A lbnquc-rque .-José Ricardo da Costa Aguia.r de 
Andrada.-llernardo Pereira de Vasconcellos . " 

Acabada a leitura, levantou-se e disse 
O SR. VERGUEI!\0 :-Eu peço a palavra para ex-

segundo a orc1em e classificaçãJ da constit uição, 
Pareceu mais á commissão, que quando o crime 

do abuso do poder ou infraccão de lei é acompanha
do de peita, deve ter uma pena mais aggravante, 
pois, na realidade é mais grave o delicto sendo 
assim qualificado. 

Differente é obrar por compra, ou obrar activa
mente por si mesmo, segundo as proprias paixões : 
o certo é que o crime é maior e por isso se estabe
leceu maior pena, applicando-se a multa ás penas 
indicadas para aquelles dous generos de delictos, 
ab uso de poder e infracção de lei. O mesmo se fez 
a respeito do suborno, parecendo comtudo á com. 
missão que a pena deveria ser mais moderada, porque 
julga este delicto menos aggravante do que a peita. 
O mesmo a resp eito da concussão, quando é envolvida 
no abuso de pod er ou infracção de lei. 

Em todos estes casos se estabelecerão tres gráos 
de penas sobre f.res gráos de delictos, como se acha 
aqui no proj ecto ... (Leu os artigos) . Quando acon
tecer ter havido recommendação das camaras, nem 
por isso póde mudar-se a pena, porque na realidade 
não houve diversa especie de crime: este sempre é o 
mesmo; o que se faz é, segundo a deliberação da 
camara, aggravar a pena, porque na realidade o 
delicto, posto que não variasse de natureza, todavia 
variou de intensidade. 

Este é o syslema que a commissão seguia por 
melhor. Ha outros methodos, porém nenhum pa
receu preferível a este. 
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Seria, por certo, muito arriscado fazer-se uma 

miuda r.spociflcação de penas para cada uma das 
especies de delictos, quando verdadeiramente todas 
se comprehendem nestes dous generos. 

O Sn. PAULA E SouzA :-Eu só tenho a ponderar 
que esquecerão duas especies. 

A camara resolveu que se fizesse differenca entre 
o suborno activo e o suborno passivo: eis a primeira. 
A segunda é relativa á dissipação dos bens ... 

O proj e c to tem só dous gráos de pena. . . fal
tava ... (Não foi mais ouvido.) 

O Sn. VAsCONCELLOS: - Sr . presidente, parece-me 
que se assentou que a pena de suborno activo fosse 
igual á do suborno passivo. 

Quanto · á dissipação dos bens nacionaes, foi ven
cido, e admittio-se a mesma pena do projecto. Por 
isso pareca que não ha necessidade de mais explica
ção. Creio que isto é o que quer o illustre deputado: 
a pena do suborno activo é igual á do suborno pas
sivo. Se é isto, não é preciso fazer-se repetição. 

O Sn. PAULA E SouzA :-Eu fui dessa opinião, 
porém, a camara resolv eu o contrario : isto é, que 
a pena não fosse a mesma. 

Eu fui dessa opinião por estar bem persuadido 
de que raras vezes se verificarião aquellas especies. 
Mas a cama ra votou em cont rario . 

A respeito da dissipação dos bens, nem sequer 
houve votação sobre o gcnero da pena, e assen
tou-se tão sómente, que se r egulasse depois que 
o projecto viesse da commissão. Se a camara ora 
entende de outro modo, póde revogai-o. 

Eu só tenho em vista lembra r o que falta nesta 
redacçüo, e o que julgo que a camara resolveu 
quando remetteu o projecto á commissão. 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Eu julgo qne 
quando se diz de 1 a 3:0008, de 5008 a 1:0008, 
temos expressado o maximo, o médio e o mínimo 
das penas. 

OSn. PAULA E SouzA:-Nos artigos redigidos agora 
pela com missão, nada vem a respeito do crime de 
dissipação dos bens. O que diz o illustre deputado 
é sobre os mais delictos aqui especificados, e não 
é desses que eu fallo. 

O Sn. ALMEIDA E ÂLBUQUEI\QUE :-0 digno depu
tado, que primeiro analysou os artigos apresenta
dos, bem claramente fallou, quando disse que 
todos os delictos se podem reduzir a duas classes : 
infracção de lei e abuso de poder. Não póde haver 
dissipação de bens sem abuso de pod•Jr ou infracção 
de lei : portanto, esta especie está jã comprehen
dida . 

O SR. VAscoNCELLOS :-Sr. presidente, não se 
decidia que a pena de suborno activo.fosse dilfe
rente da de suborno passivo: tal decisão não 
houve. 

O projecto {oi á commissão em razão de algumas 
reflexões do Sr. Araujo Basto, que mostrou que 
certas penas não esta vão em proporção e harmonia. 
Para este fim é que foi remet tido á commissão. 

Quanto á dissipação de bens, foi vencida e appro
vada a pena do projecto : não pó de haver duvida 
alguma. A commissão redigia por esta maneira, 
porque assim foi decidido na camara; nada alterou 
e nem o podia ou devia fazer. Se, porém não agra
da, altere-se tudo de novo, torne para a commissão, 
ella dirá o que entender. -

O SR. VERGUEIRO :-A commissão não se faz carga 
de estabelecer uma pena particular á dissipação de 

bens, assim como não se fez carga de esta
belecer uma pena particular para a iufraccão dos 
direitos individuaes, por entender que tanto uma 
como outra especie entrão na regra geral. 

AquellD que dissipa os bens da nação, aquelle 
que ataca algum dos direitos individuaes dos cida
dãos ou abusa do poder quP. lhe foi confiado ou 
infringe a le i, a cuja observancia está obrigad~ ; e 
por 1sso deve ser pumdo com as penas estabeleci
das para os que abusãu do poder, ou infringem a lei. 
A commissão só accrescentou penas quando os de
lictos se aggravâo pelas qualidades de que são re
vestidos. 

Corno ninguem mais fallasse, foi julgada finda a 
discussão e posta a mate ria á votos, foi approvada. 

Isto feito, pedia a palavra e orou por este modo 
O Sn. VASCONCELLOS. -Sr. presidente, como se 

venceu, que se imponhão aos ministros, conven
cidos de certos crimes, penas pecuniarias, e póde 
acontecer que elles não tenhão meios para pagal-'i!s 
para que neste caso não fiquem impunes, seria bom 
que se commutasse nesta hypothese a pena em 
prisão. Parece -me que se deve prevenir este in
conveniente. 

Quando forem condemnados em urna multa na 
fórma do projecto, não tendo meios para a satisfa
zer, soiTrão uma prisão e seja o tempo desta contado 
á razão de 5 ou 68 por dia; porque ficando o pro
jecto da maneira de que está, livres e isentos de 
castigo ficarião os ministros de estado, e por con
sequencia zombarião da lei, logo que não tivessem 
bens para satisfazer a multa. Por exemplo: um 
ministro infringia a lei: se não houver esta dispo
sição, vem a soffrer a pena do abuso do poder e 
não da infracçâo, se não tiver bens para satisfazer 
a multa; quando a infracção de lei é qualificada 
como delicto mais aggravante do que o abuso do 
poder, como está reconher.ido no projecto. 

Na lei da liberdad e. da imprensa, conta-se a prisão 
á razão de 28 por dia, e esta é a regra geral; porém 
por contemplação, eu quizera que se accrescentas
sem ma1s 4$000. 

Eu mando um artigo additivo, a vêr se merece a 
atlenção da camara . 

Tendo assim fallado, enviou á mesa o seguinte 

« ADDITTAMENTO. 

« Que não havendo meios de satisfazer ás multas, 
serão commutadas em prisão, contando-se por cada 
dia 6$ .-Vasconcellos. » 

Foi apoiado pela terça parte da camara na fórma 
do regimento ; porém, logo o impugnou por estes 
termos 

O SR. ALMEJDA E ALBUQUERQUE :-Opponho-me, 
Sr. presidente, a esta medida : as penas já estão 
approvadas, nada mais se deve accrescentar . 

Senhores, parece que já será bastante desgraçado 
aquelle I que, incorrendo na pena pecuniaria, não 
tiver com que a satisfazer: até me parece que 
será a maior pena, que poderá solfrer. · 

Se o ministro é má o, elle terá cuidado de· se arran
jar para poder pagar a pena. De mais é rifão velho
onde não ha, El-Rei o perde.-Não teve, não 
pagou. 

O SR. VASCONCELLOS:-Disse o honrado membro 
que o mjnistro que fôr niáo terá cuidado de ad. 
guirir, para satisfazer quaes_quer penas pecuníarias. 
Eu estou por isso; mas a d1fferença está, em que se 
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elle tiver certeza de ir para uma prisão, se não sa
tisfizer a multa em que incorreu, ha de procurar 
por todos os meios satisfazel-a: mas se souber que 
dizendo que não tem, fica como se não houvesse 
cornmettido o delicto, ou tem uma pena mais leve, 
dirá que nada possue e fica com o dinheiro gnar
dado e zombando da lei, que por semelhante ma
neira será inutil e illusoria. Demais, em todas as 
leis que impuem penas pecuniarias, vem sempre 
providenciado o caso, em que o delmquente não 
tem meios, cornmutando-as em prisão. 

Eu já apresentei o Calculo que fórmo para esta 
contmula~ão e já mostrei qual é o fim que tenho 
em vista. 

Nao é minha intenção aggravar as penas do pro
jccto, mas prevenir e acautelar os meios de o illudir 
quando passar por lei. 

A lei da liberdade da imprensa marca 2S por dia ; 
mas para os ministros de estado, em razão da sua 
dignidade e do alto emprego quo oecupárão, mar
quem-se mais 4$; o que vai fazer uma differença 
muito consideravel. 

Esta providencia que lembro tem o seu principio 
na legislação geral, não é em odio do ministerio, 
nem das pessoas que nelle podem servir. 

A camara pôde adoptal-a ou rejeital-a, porém, 
não se attribua esta minha lembranca a outros mo
tivos que não sejão os desejos de· que nao saião 
desta camara projectos imperfeitos. 

O SR . CusTODIO Das : - Quando um ministro é 
condemnaclo, e castigado, soffre a pena pela sua 
indignidade, porque se fosse digno não seria punido. 
(Apoiado, apoiado.) 

Eu, portanto, em lt.Igar de assentir ao que acabo 
de ouvir respeito á commutação na pena pecunia
ria, acho quo em lugar de se contarem os dias de 
prisão á razão de BS por dia, quando aos mais cida
dãos são contados á razão de 2$, se devia marcar a 
quantia de 1$ diarios. 

Pois será crivei, Sr. presidente, que um homem, 
de quem o chefe da nação fez confidencia, e que 
della abusou escandalosamente, depois de réo, isto 
é, depois de se ter mostrado indigno da confiança do 
chefe, e da mesma nacão, seja considerado com 
dignidade 1 (Apoiado.) • 

Eu me horroriso só de o ouvir dizer 1 Nós, se
nhores, não vamos punir um innocente, um minis
tro honrado fiel ao imperante, e á nação. 

Eu falia na hypothese de ser já réo, e provado o 
seu crime, quero dizer, depois de se achar conven
cido um máo, e indigno ministro (Apoiado.) 

Se o ministro é honrado, amante das leis, e da 
nação, é o ente mais estimavel, e digno de todo o 
respeito, e veneração. (Apoiado.) 

Se porém é um traidor ao imperante, á nação, e 
ás suas le1s, é um reprobo, é um indigno é um in
fame, digno das maldições de todo ~ mundo. 
(Apoiado.) 

Nós, que seremos seus accusadores, se elles forem 
réos, somos capazes de ser os seus maiores defenso
res, SP forem innocentes, e honrados. (Apoiado.) 

Ainda mesmo sendo algum accusado, ha de ser 
tratado com humanidade, emquanlo não fôr con
demnado : mas depois de convencido réo! ... nada: 
então vamos sobre elle. 

Não póde ser por menos : marquem-se os 18 por 
dia. Direi mais : é muito de advertir que um su
borno póde ter consequencias muito graves. Póde 
haver um suborno de 400 contos de réis, e neste 
caso não fica punido o réo, que pagar a multa de 3 

contos de réis: isto é uma bagatella á vista das 
quantias, que pôde ter recebido por peita ou su
borno. E' este o meu modo de pensar, é o meu 
voto. 

O Sa. Souz.\ FRANÇA :-Eu voto pela emenda ad
ditiva, guardada comtudo a devida proporcão : por
que aliás ficaria nulla a disposição da lei, ·ficando o 
réo realmente absolvido por não ter com que satis
fazer a pena pecuniaria, que a lei impõe. 

O S11. VERGUEIRO ;-Eu tambem me conformo. 
As leis todas, em que se impoem penas pecuniarias, 
sempre dão um meio de substituição : sempre se 
substitue outra pena em lugar daquella, que não 
pó de ter I uga r. 

Na lei da liberdade da imprensa vemos que a 
pena pecuniaria, que se estabelece, é de 1 a ~R por 
dia, e a emenda propõe a de GS. 

Com effeito deve haver alguma diíferença da lei 
da liberdade da imprensa, porque as penas desta lei 
oão muito maiores, do que as daquella. 

E' comtudo necessario, que se guarde uma pro
por~ão t~l, que esta commutação não passe a aggra
var o grao da pena; porque poderia acontecer, que 
houvesse uma accumulação de penas, e que o total 
viesse a subir a 6:000$; e nesta hypothese, se se 
contassem os dias por pequenas quantias, duraria a 
prisão a vida do homem o mais robusto, e bem dis
posto. 

Ora, isto nem tem connexão alguma com a natu
reza das penas, que todas devem ser proporcionadas 
aos dehctos, nem se compadece com os princípios, 
debaixo dos qnaes fo1 orgamsado este projecto, e 
farão ordenadas estas penas. 

·Portanto eu me conformo, em que se contem os 
dias a GS, nada menos. 

Porém quer se calculem em mais, quer em me
nos, sobre o que agora não insistirei, defendo que 
esta providencia é necessaria, e indispensavel: 
do contrario ficaria uma grande lacuna, e vicio 
na lei, 

O Sa. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Eu penso diffe
renlemente, nem me posr;o accommodar a esta idéa. 
Quando o réo não possa preencher a pena pecu
mana, na o deve soffrer a de prisão. 

Os meus livros de direito assim me ensinão : eu 
não acho ne\les aquíllo, que pretendem os illustres 
preopman tes. 

E aquelle réo, que morresse antes de preencher 
os dias de prisão por semelhante conta, ficaria inse
pulto? 

Ficaria o seu corpo sobre a terra, emquanto não 
se preenchessem os dias de prisão ? 

lsto só se pratica entre os barbaros, onde se man
da enforcar o homem ainda depois de morto. 

Se o réo tem a infelicidade de não ter dinheiro, 
para pagar a pena, está no caso daquelle, que mor 
r e antes de satisfazer o tempo do degredo, a que 
fOra condemnado. 

Não satisfaz a multa, por ser impossível; e por
tanto não póde ser castigado por nao ter di
nheiro. 

Estes são os meus princípios, e por elles estarei, 
e votarei. 

<? SR. SouzA FRANÇA :-0 ministro, que não pôde 
satisfazer o que de_ve, segund,o. a pena, que a lei 
lhe 1mpoz pelo del!cto commettJdo, não tem com
paração alguma com o homem morto antes de satis
fazer a pena, a que foi condemnado. 
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A lei não se entende com os mortos, mas sim com 
os existentes. 

O ministro não póde estar nas circumstancias de 
um morto; e o illustre deputado bem conhece, que 
não procede a analogia, e as razões porque. 

Quanto ao mais, que disse, tenho a responder, 
que ouço a muitos dizer, que não têm dinheiro para 
pagar os seus credores, mas estou persuadido, que 
se fossem para a cadêa, Jogo apresentarião o di
nheiro para satisfazer as dividas. 

Por isso acho muito ntil esta commutação, pela 
qual o réo não vem a soffrer duas penas, mas uma 
sómente, on a pena pecuniaria, ou a de prisão. Se 
tiver com que, pague o importe da multa, e se não 
tiver, ou outro por elle, soffra a pena de prisão. Do 
contrario a lei será illudida sempre, que o réo quei
ra, e portanto manca, e defeituosa. 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-A paridade é 
muito saliente: um não satisfaz á lei, porque não 
tem vida, o outro não sa tisfaz á lei, porque não tem 
dinheiro. O que expõe o illustre deputado, só serve 
para obriga r o executor da sentença, a pôr todo o 
seu cuidado, para saber, se na realidade o réo tem 
meios para pagar a multa. Se porém se reconhece, 
que não os tem, não póde ser sujeito a outra pena; 
porque ninguem é obrigado ao que não pôde. 

O SR. VASCONCELLOS: -Tenho a responder ao 
illustre deputado, que nem o governo , nem a jus
tiça póde saber quanto cada um lem de seu em 
caixa : não !podem portanto entrar nessas indaga
ções, e os meios empregados para isso só servirião 
para opprimir o cidadão, sem jámais conseguir os 
fins, a que se propuzessem. 

O que me parece é que esta emenda d•weria sofirer 
alguma modificação, pondo-se a clausula de não 
exceder a certo numero de annos de prisão, porque 
pela accumulação das penas póde a qLtantia chegar 
á somma de 7:000$, e pelas contas deitará a muito 
tempo de prisão. 

Portanto, para mostrarmos humanidade, e em 
attenção a recahir esta pena em um homem, que já 
mereceu a confian ça do chefe da nação, e exerceu 
nma das primeiras dignidades della, acho que se 
deve marcar um certo numero de annos, dentro dos 
quaes acabe a pena. 

Concluída a discussão, foi este additamenlo appro
vado por voto da camara. 

Passou-se á 2• parte da ordem do dia, que era 
apresentação de pareceres, e segundas leituras. 

E logo o Sr. secretario Costa Aguiar leu a nova 
r edaeção, que a commissão de legislação, por ordem 
da cama r a fizera das emendas ofierecidas ao projecto 
de lei do Sr. Souza França sobre laudemios, para 
entrar em 3• discussão. Era por este theor: 

« A assembléa geral legislativa decreta: 
« 1. o O direito dominical chamado laudemio, a 

que são responsaveis os foreiros nos casos de venda 
ou escambo das possessões aforadas para com o se
nhorio direito dellas, na conformidade da ordena
ção li v. 4° tit. 38,. será sempre compnlado sobre o 
preço precisamente, porque os mesmos foreiros ven
derem ou cscambarem o prazo, sem se fazer conta 
com as bemfeitorias, que olles ahi tiverem feito á 
sua custa, porque são propriedade sua. 

<< Ficão abolidos os laudemios não estipulados 
nos contractos de aforamento para o futuro. 

« 2. 0 No caso eventual de venda ou escambo do 
prazo, de que se deva laudemio, em cujo contraclo se 
não tiver feito menção distincta do preço delle, ava-

liar-se-ha o preçp da venda ou escambo do prazo na 
somma de vinte rcsponsões annuaes, para por ella se 
computar o laud ernio pertencente no direito se
nhorio. 

" 3. o O presente decreto não comprehcnde aqucl
les prazos, em que por conlractos anteriores se te
nha determinado o contrario . 

" Paço da camara dos deputado~, 20 de Julho de 
1826.-José da C·rnz Ferrcim.-Anlonio da Sil~' (t 
1'elles. -Anlonio Allqnsto da. Silva . » 

Mandou-se imprimir. Immedi atamenle se levan
tou e disEe 

O SR. LJNO CouTIXHO :-Sr. presidente, eu peço 
a palavra, para tratar de um negocio urgente, e que 
respeita á provin cia da Bahia. 

Eu acabo de rceebcr pelo correio diversas carlus. 
e represe ntações de pessoas de merecimento, e con
ceito da quella província á cerca da moedil falsa de 
cobre, que a !li corre . 

Sr. presidr.nte, a provinr.ia da Bahia es tá na maior 
constcrnaçi\o, por semelhante mal. O presidente, 
querendo cortar es te mal, não o vai procurar á fonte 
directamente, rnas emp rega meios, que só servem 
de o aggravar. 

Elle tem bloqueado todos os portos do Reconcavo 
eom harcas-canhon oi J·as. Os homens, que vêm para 
a cidade, são revi stados, e se lhes achão algum di
nh eiro no seu bolsinho, vão conduzidos para a ca
dêa. 

Qu e culpa tc)m estes homens em receberem moe
da falsa , se ella es tá co rrendo por toda a parte? E' 
por isso preciso, quo se Mm provid encias. 

Varios negociant·cs me cscrevcr5o, e mundarão
me es tas moet.las de cobre, que eu vou cn vi ar it 
mesa, para V. Ex ., e lodos os 'enhores poderem vê r, 
a qL Le ponto do C<HTupçiLo tem choç;ado a adminis
t;·ação publica naquella provineia. Süo chapas desta 
naturoz~, e nã o sei como passão por quatro vintons. 
(Dizendo isto o illustre orador, most.rava as moe
da s) . 

E' pois da maior mgcncia, que se tome medida s 
terminantes, c effiracissimas. 

A com missão de fazenda ainda não deu o seu p~
recc r sobre o proj ec lo, que offcreci sobre este obje
cto; e assim jazerá até iL consummação dos seculos 1 
E' indispensaveluma providencia sabia o defir.itiva: 
não lenho mais a dizer. 

Nem é preciso lor o relatorio, e a rilpresentação, 
que me mandarão, porque o mal estlÍ bom patente : 
todos os illustres representantes, que aq ui se achào 
por aquolla província , podem tlar f6 desta verdade. 
Peco pois a V. Ex. que convide ú co mmiss3o de fa
zeri'da para propOr um romedio a es te tão grande 
mal : não digo que seja o do meu proj ecto , mas seja 
outro qualquer. 

O Stl. BAPTISTA PEtlEIRA :-Como membro da com
missão devo dizer, qLte ella tem imm ensas causas, 
de que cuidar, c lhe não ó possível fazer tudo em um 
só dia, nom a um tempo. 

Se ~caso se qu er que se trate dessa ma teria com 
prefercncia, nós o iremos fazer; mas estamos a exa
minar os papeis do lhosouro, e a trabalhar sobre 
aquella importantíssima matcria, que a mesma ca
mara reconhece ser da maior urgencia , e este traba
lho não é tão insi gnificante. 

Além da sua intonsidade, accresccm grand0s diifi
culdades ás nossas indagações, pela informidade, em 
quo se achão <HJLtelles papeis. E' preciso que a colll 
missilo apresente algum resullado das suas indaga-
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ções, para quo os seus membros não oução cousas 
desagradaveis. 

O SR. Lmo CoonNno :-Isto é negocio de urgen
cia, e muita ponderacão, não só para obstar á po
breza, em que vamos cahir, mas até para se acabar 
com as machinas do cunhar moeda clandestina
mente. Tudo nos obriga a tomar medidas quanto 
nntes. 

Consta-me que se mandou ao governo um plano, 
em que se apontao c;ertas providencias indispensa
veis. Porém se forem providencias legislatil·as, o 
governo é que as ha de dar? Não sei , mas creio que 
este negocio pertence á camara dos deputados tra
tar primeiro por ser materia sobre fazenda. 

Emfim, tenha ou não tenha exito a minha sup
plica: fica-me a consolação de que tenho cumprido 
o meu dever. 

O Sa., BAPTISTA PEREIRA :-Eu não me opponho 
de maneira alguma ao que diz o illustre deputado, 
antes reconheço que tem toda a razão em requerer 
medidas efficazes para o mal que está grassando na 
província da Bahia, e que ameaça o Brazil inteiro. 
Porém, disse e digo, que a commissão de fazenda 
está trabalhando sobre os balances e orcamentos do 
thesouro, ma teria reconhecidamênte a mais urgente, 
e difiicultosa, que não deixa tempo para cuidar em 
outra causa. 

Ora, se a camara assentar que se deve deixar de 
mão este trabalho, para pegar em outro, prompta
mente o executaremos. O objecto da moeda, é do 
maior interesse, porém tuuito mais urgente é nas 
nossas circumstant:ias tratar do relatorio da fazenda. 
Entretanto estaremos pelo que determinar a camara, 
como já propuz. 

O SR. Lmo CounNHO:-Eu já offereci um projecto 
de lei ha muito tempo: foi logo que entrei nesta 
casa. Foi logo para a commissão, que até agora 
nenhuma decisão tem dado. Os males continuao, e 
ainda se lhes não tem proposto remedio algum. 
Requeiro pois, que se cuide desse, que cu indiquei: 
não ha necessidade de nova indicação. 

O SR. SouzA FRANCA :-Diz-se, que ha muita 
moeda falsa na província da Bahia ; diz-se, que o 
governo trata de conhecer dos culpados, para os 
castigar : que ~ais medida~ se hão de. tomar? 
A camara não pode dar, senao proVidenCias legis
lativas : ao governo compete executar as leis. Esta 
moeda (tomando nas mãos, e vendo as moedas, que 
o Sr. Lino Coutinho mandára á mesa) é tão conhe
cidamente falsa, é tal, que não sei, como haja quem 
a receba : e se a recebeu, não é muito que a perca, 
porque é necessario ser muito tolo para a não 
conhecer. Ao governo pois pertence castigar os 
culpados, o proprio illustre orador confessa, que 
assim o está fazendo : logo nada temos a fazer . . 

A commissão da fazenda: nada póde propôr a 
semelhante respeito : o que póde fazer é aconselhar 
alguma operação de finanças para augmentar, 
quanto fór possível, a circulação dn moeda de prata; 
e nisto trabalhará ella depois de inteirada do 
verdadeiro estado das nossas finanças, e da marcha, 
que até agora se tem seguido. Sobre falsificação da 
moeda de cobre, nada póde propôr. Ao governo 
compete dar as providencias, para evitar este abuso 
escandaloso, e affirma-se que na realidade as está 
dando. 

O SR. ARAUJO BASTO :-0 governo não se acha 
em estado de poder descobrir os autores destas 
moedas falsas. A legislação antiga é atrocissima. 

Pela legislação antiga, qualquer pessoa, que 
apresentasse moeda falsa, era pumda, e como na 
Bahia não ha ninguem, que não tenha dinheiro 
falso, seria uma carnagem muito grande . E' pois 
preciso que se dêm novas medidas. Segundo a 
legislação antiga, podia-se fazer busca em qualquer 
casa suspeita: mas, Sr. presidente, qual é o juiz 
que por uma mera suspeita irá á casa do cidadão ? 
Não quer ; e porque? Porque a constituição do 
imperio o prohibe. E' pois preciso que se tomem 
novas medidas legislativas, porque o governo não 
póde dar as providencias : as immensas portarias do 
presidente da Bahia provão isto mesmo. Tem-se 
tirado devassas prr vezes, aqui está sentado o juiz 
de fóra da Cachoeira, que tirou muitas devassas, e 
não houve resultado, ao mesmo passo que por uma 
denuncia foi descobrir fabricas de moeda falsa. 

O SR. SouzA FRANÇA :-Disse o nobre deputado 
que pelas leis modernas não se pó de atacar a casa do 
cidadão : sim, senhor, mas com as formalidades da 
lei, póde verificar-se a busca, e não póde valer o 
direito da inviolabilidade da casa, póde cercar-se e 
obrigar o réo a entregar-se. Deos nos livre que 
passe semelhante proposição de que deva ficar 
impune o cidadão criminoso. Não é necessario 
atacar-se a casa, porque seria isto um insulto, mas 
póde-se cercar, e não deixar passar nem um copo 
de agua. Não se deve dizer que o systema constitu
cional, dando um asylo ao cidadão, deixa impune 
o crime : é necessario que se reconheça, que se 
respeita a liberdade do cidadão, mas que se leva o 
delinquente ao cadafalso. Não ha pois medidas a 
tomar : o geverno deve fazer o que lhe incumbe, 
não faltão meios de prevenir, e remediar este mal. 

O SR. VASCONCELLOS :-Eu acho que o Sr. Lino 
Coutinho tem razão. O seu projecto jaz na com
missão ha dous mez•!s, sem que tenha havido decisão 
alguma. A camara conheceu a necessidade de um 
systema monetario, e tanto a conheceu, que quando 
o illustre deputado apreselltou o seu projecto, foi 
declarado urgente, e a camara tratou delle : 
conheceu depois que não preenchia os fins, não o . 
rejeitou, mas mandou-o á commissão, para fazer 
os addicionamentos neccssarios. Lá, descança ha 
mais de dous mezes, ou pelo menos ha dous mezes, 
e nada de decisão. 

Disse-se que não são precisas providenci as, que 
é bastante que se executem as leis : isto é contra o 
que está vencid::>, pois se dicidio que é precisa uma 
lei a este respeito, porque as existentes não prestão : 
por consequencia não se póde dizer que se não 
deve fazer a lei. Sr. presidente, a constituição só 
prohihe entrar em casa dos cidadãos de noite : é 
até bem expresso na lei de 22 de Outubro de 1822, 
approvada pela assembléa constituinte, que se póde 
dar busca como em outro tempo, com a differença, 
que o juiz, que a mandar fazer sem as formalidades 
que a lei exige, ha de ser castigado ; mas o que· 
praticar na fórma da lei, não está sujeito a nenhum 
castigo, antes cumpre com o seu dever. Por conse
quencia julgo que se deve formar uma commissão 
especial para se tratar· deste projecto, ou que se 
deve declarar, que este negocio é o mais urgente, 
porque é preciso um plano monetario para o 
imperio, visto que o presente não é bom, e as 
moedas são defeituosíssimas. 

Disse-se que a moeda falsa é tão mal feita, que 
só um tolo a aceitará I Todo o mundo conhece, 
Sr. presidente, qual é a moeda, que se cunha por 
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conta do estado. Mas é muito malfeita, e'paia riada 
presta. Sendo · eu um dos voga~s do conselho. das 
justiças do Ouro Pre_to, lã aplláre~eti um réo de 
moeda falsa de cobre, que parec1a fe1ta a martello : 
o . intendente porém · julgou que esta vão boas, 
porque poucos dias antes tinhão sido remettidas 
outras iguaes ao cunho, qué parecião tambem 
feitas a martello. E' preciso que se dê uma provi
dencia a respeito deste objecto, e portanto deve-se 
tratar sobre o meio de formar o plano monetario. 

O Sa. BAPTISTA PEREIRA :-Eu acho, Sr. presi
dente, que um sysl~ma monetario não se faz ém 
dous mEl'Les, vejão-se os trabalhos da commissão de 
fazenda? e conhecer~se*ha que talvez seja ella, a que 
tem mais trabalhado. Esta lei não é de tão pequena 
ponderação, não se faz em uma hora : é necessario 
reflectir muito, para não ouvir dizer nesta c~mara 

_ -isto não es lá bom--isto não prêsiã:-E' necessario 
ter attenção á quantidade do trabalho. A commissão 
de fazenda tem de certo bastante motivo de lastimar-se 
de não gozar da honra de ter no seu seio o illustre 
deputado, visto que com este grande talento poderia 
fazer isto em dous dias. 

O Sa. VASCONCELLOS ·-Eu não ataquei ao illustre 
deputado •••• 

O Sa. PaESIDEJ!\TE :-A: ordem, á ordem. 
O· Sa. VASCONCELLOS :-Bem, Sr. presidente, eu 

peço a palavra para dar uma satisfacão ao illustre 
deputado...... • 

O Sa. BAPTISTA PEREIRA :-Eu estou satisfeito. 
O Sa. VASCONCE~Los :-Então está bem. 
A este tempo veio á meza e foi lida a seguinte 

<< INDICAÇÃO 
«Proponho, que o Sr. presidente nomêe uma 

commissão especial para·· formar um projecto 
relativo á moeda falsa da Bahia, e que seja extensivo 
a todo o imperio. -Basto. » 

Foi apoiada, e entrando logo em discussão, 
oppoz~se por esta maneira 

O Sa. VASCONCELLos :-Eu devo dizer que este 
negocio é da primeira_necessidade. A constituição 
no art~-,15 § 17 diz (leu), portanto, Sr. presidente, 
nenhuma duvida póde haver de <[Ue isto pertence á 
eamara.. E' mui claro que uma das principaes 
eausas,·da moeda falsa é a espantosa desproporção 
entre o seu valor intrínseco e o valor nominill. 
Dâqui · nasce a necessidade, que ha de se estabele
cerem regras a este respeito. E" preci<;o determinar 
um cunno que seja muito difficultoso de imitar-se, 
e- são,p:recisas outras muitas providencias, que não 
podem competir ao governo sem infracção mani
festa da constituicão. Ora, a commissão de fazenda 
está muito sobreéarregada de trabalho, e por isso, 
quandose tratou deste objecto, tive em vista propôr 
a nomeacão de outra commissão para examinar o 
relato rio • do ministro da fazenda,· para que esta· 
tratasse dos outros objectos, como porém ainda se 
acha o negocio intacto, não me opponho a que se 
erêe uma commissão, que seja propria para propôr 
um systema monetario para o imperio. Portanto 
voto pela indicação, que julgo urgente. 

O Sa. LtNO CouTINHO :-Eu me levanto para dizer, 
que este negocio é exclusivamente da competencia 
da camara em uma grande parte. O negocio, de que 
se trata, da moeda de cobre, exige medidas tanto da 
parte do poder executivo, emquanto prohibe estes 
artífices de moeda falsa, e a circulação desta mesma 
moeda, como legislativas, para reformar essa 
moeda de cobre. Sr. presidente, porque não é só 
falsa a moeda de cobre, que fazem os míseraveis 
cidadãos, que se empregão nisto, mas tambem o 
é aquella mesma, que o governo tem feito cunhar, e 
é por isso que esses miseraveis · cidadãos, e os 
estrangeiros têm sido convidados a falsifical·a. As 
moedas ao principio erão tão bem feitas, que não se 
podia differençar qual era aq~ella, qu.e tinha sah~do 
da casa da/moeda, e a que tmha sah1do de fabrica 
particular, 011 feita por estrangeiros, porque as 
.chapas erão da mesma grossura, que as do governo, 
e o cunho era perfeito ; e por consequencia ha 
moeda, que se não póde distinguir. Mas tem-se 
le_vado este vil desejo de ganhar a tal ponto, que até 
estas chapas', qué se têm feito, quebrão-se nos dedos 
com muita facilidade, e só por isto se pódem 
conhecer. 

O Sa. VÉMUEJao :-As providencias legislativas 
desta natureza são de alta consideração, · e não sei, 
se a camara se acha em estado de o fazer. Quando 
se discutio este projecto,. geralmente se manifestou 
a opinião, de que a causa dos males, que a nacão 
soffre com a moeda de cobre, provinha da espantôsa Mas as primeiras moedas falsas erão tão boas; 
apparição dos bilhetes do banco. Quando se tratoll como as da casa da moeda. E como poderia a 
do exame do banco, por se querer atacar o mal junta da fazenda da Bahia conhecer em uma quan
por sua origem, a· commissão de fazenda foi de tidade immensa de cobre, qual aquelle, que tinha 
parecer, que não podia a camara intrometter-se sido cunhado pela casa da moeda, qual o falsificado 
neste negocio, e que se remettesse , ao governo. no paiz e qual :aquelle introduzido pelo estrangeiro 'l· 
O governo disso que não podia examinar um esta- Era· impossível •.. Mas o governo tem obrigação de 
belecimento. particular : entretanto todas as provi- indagar onde estão, e existem estas fabricas para 
dencias; que se derem, são inuteis, e não podem ser cahir sobre ellas, extinguindo assim o mal pela sua 
boas, antes aggravaráõ o mal, se se não procurar origem. Isto é, pelo que pertence ao poder execu
,remedial-o na sua origem. . . .. tivo. Ra porém necessidade de melhorar a moeda 

Como podemos nós tratar deste negocio,. se de cobre, fazer as chapas aproximarem-se mais ao 
pertence ao governo o obstar aos males, que soffre valor intrinseco, para não convidar. a que se cunhe 
a nação 'l Mas parece que o governo da Bahia foi o moeda falsa, e fazer com que appareção ~utras , 
culpado . nisso, e dahi veio o . mal •. Se elle não moedas de metaes preciosos, para o que é necessà~w·'~ 
adJ:iüttisse no _thesouro nacional a moeda falsa, logo uma medida legislativa, afim de regular··'~stas · 
qu~ app!lreceu, não chegaria o mal ao auge em que moedas fracas de cobre, para substituil-as 'por 
esta hoJe •. P()!:Lanto acho i. que isto pertence ao outras, que não sejãotão fracas, e tudoistonãosefaz 
governo, e que .uma lQi, que cure este mal, levarà sem uma medida legislativa. Tem-sefallado, que não:· 
longo tempo) é neces~ario que se, proceda primei- se podem dar providenc~s emquanto não tivermos 
ramente ao ~xame do banco,. que o ministro diz não um systema monetario: a moeda .!le cobre 11ão é 
P,oder fazer: .: portaJi~o ~e verá ~sperar-se que acabe I moeda, Sr. presíden~e, na opinião mêsma.d.~ grandes 
o tempo da sua duração, parà'então se tratar disto. ~economistas politicas, ella não tem relação alguma· 
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com a prata, e o ouro; é um fingimento de dinheiro, cultosamente poderá apresentar-se alguma cousa 
simulacro de dinheiro para fazer pequenos trocos. sobre este objecto: porque até agora esta vão as ma-

Ha nacão qu e tenha nweda de cobre verdadeira? terias divididas por aquelles senhores que trabalha
nenhumâ; porque o preço de uma libra de cobre vão mais, e depois de examinadas erão aprescnt~
é hoje de 18 vmtens aqui, e varía segun_do o estado das _com um relaton_o aos mats senhores, que entao 
do commercio, o a cada passo; o quo nao acontece dava~ o seu pa1ecer, mas como apparecf\u uma ex
com a prata, porque varía de preços de soculos a 1 pressao gu~ daya _a en tender que. certos membros 
seculos; mas 0 cobre que serve para muitas obras, da comm1ssao tmhao arro~ado a s1 os truhall1os, e 
como para forrar um navio e para outros fins ; que que todos os ma1sa5s1gnavao de cruz, temos assel_l
é tambem em muito maior quantidade do que a tado que cada um t~·aball~e s?bre o mesmo negoc~o 
prata, varía a cada pa>so, e não se lhe póde dar um na sua casa; e por ISSO nao pode haver est.a expedi
valor fixo e real. Fiquemos nisto, Sr. presidente, çao, como tem hav1do. ~o: consequencw approvo 
que a moeda de r:obre é falsa, seja qual fôr a fórma que se fa ça outra comn~1ssao, _quanto mats que h~ 
que se lhe queira dar. porque ni\o se lhe póde dar mu!los senhores que nao estao nomeados c que e 
valor. Pois sendo assim , como é que se diz que necessano gu ~ trabalhe~n. Bem estou persuadido 
se nilo pó de remediar 0 mal, qu ~ cada vez mais pesa que des ta le1 na o h a de v1r a prospendade da Bah1a, 
sobre nós ; que nã o se p<ídu faze r uma lei sobre a nem o remed10. do mal , . porque o fabn car moeda 
moeda de c.obre, sem um systcma mon etario com- falsa ou mtroduz!l-a no pa1z é um cnme, e para tudo 
pléto? So formos esperar 1ior isto, largos dias tem ha le1; mas o que acontece? 
cem annos; porquP fazer um syslema philosophico Quanto Sé mata um homem e o assassino fi ca im
e bern rr.gnlado, nit(l se co nsegue em 2 dias. Disse - pune, este mala mais dous ou trcs, porque não ha
se jiÍ aqui que a dt):;graça elo Brazilnão depende vendo quem tome conhecimento r! o crime, e seguin
dcsta moeda de cobro faba ou fraca, que depend e do-se por consequencia a impunidade, resulta ne
do banco ter emittid o immensas apolices acima cessariamente a continuacâo do crime. E' isto o 
do setdnndo metallico. Ningn em pód•c negar que o que acontece na Bahia. PriÍ1cipiou-se a fazer moeda 
ban co emittio iillmrm s ~ CJ LL1ntidadc de apolices, que falsa; os magist rados não procedr.rão como devião 
não pódc resgata r com melai, porque ninguem quer contra os criminosos, não procurariio saber onde 
dar por uma oi tava de papPl o seu ouro e prata, e existiüo, apezar de ser publico e bem sabi,lo onde 
por isso perdeu o credito, vindo a ci rcular sómente exi stem as fabricas: o desejo do ganho foi maior e 
estas apolices que nada vnlem, porque ficarão re- póde-se dizer que hoj e cada cidadão tem moeda de 
duzidas verdutlcirBm ontc a dinheiro papel, parto cobro falsa em sua casa. Até o nobre depu tado aqui 
da orgia do despo tismo em delirio. l\Ias por ventura disse que se sa be perfcitamenle, qnaes são as casas 
o dinheiro de co bre frn ro e vil não fará desappare- onde se fabrica; e até entrou pela alfandega um 
cor as moedas de nwtn r•s prccio,os? q11 Cm quererá barril de moeda falsa. E qual é a razão porque pas
dar 4 oi tavos de prétta put· cobre velho, que não vale sou ? porque os funccionarios publicas nüo cnmpri-
10 réis.? ningucm. ()ucm quererá trocar ouro por rã o com o seu dever ... (inten·ompido.) 
cobrl' , que não Yale nada? Portanto sito dous os O SR. Lmo CouTINHO :-Enlrou por contrabando. 
grandes motivos.··· Unlerrompl:do.) O SR. BAPTISTA l'EIIEli\A (continuando) :-Os mi-

O Sll. SouzA fRANÇA :-Eu requeiro a ordem: isto nistros sabem que apparecem ~s las moedas tliaria
sohre que está orando o illnslre deputado, não se mente com mais affiuencia, e quacs sito as providen
acha om uiscussiio : depois outro Sr. dBputado que- cias que têm dado? Deviüo ter procurado saber 
Terá !aliar lambem 1kste modo, e temos um nunca onde existem as fabrica s, fazer um corpo de deli cto 
acabar. e proceder contra os fabri cantes . Ternos leis para 

O Srr. Ltxo CouTJ:;uo :-Deixe -me continuar a isso : não é a lei <JUe ha de remediar o mal, é a sua 
fali a r, porque se estou fóra da ordem, o il\ustre de- execução. 
pu!éHlo tem estad o mu itas yozes. Supponho que são Diz o nobre deputo.do que não é necessario um 
estas as duas g rand.~ s ca usas do d~sappar~c1menl o I systema mon etario; entretanto é precis~ saber que 
das moedas nobres de I!lela?s Jlrec1osos. l~ po:·tsso valor se ha de dar á moeda, o que se não póde obter 
se deve ter em nsta nao soa unmensa qu anl!dade sem um systema mon elario; porque as moedas são 
de apoltces do banco, 111as lamb em a grande quan- casadas e têm relacão entre si. 
tidade de cobre fra co que circula, afim de fa.ze~ Eu sei que a moêda de cobre é fraca, mas as nos
apparecer a moeda precwsa. Portanto a matena e sas outras moedas tambem são fracas. Como se for
urgente. Não me opponl1o _a qne este remedio seja mará uma moeda de cobre que tenha o valor in
propos lo por um~ coptrn1ssao nomeada ad hoc, mas trinsuco? nun~a: e portanto havendo meios de a 
parece-me que 11ao e prec1so que se forme um sys- falsificar sempre o seu ganho convidará á isso, por
tema monel<mo g.eral; !Jast<t que cl! a proponha me- que ella sempre ha de ser falsa. E' preciso combinar 
d1das para remedwr o mal da moeda fraca de cob:e o valor das moedas de cobre com o das outras; pois 
porqttc se forrnos a esperar pelo systema monetano são casadas entre si· e têm toda a relacão e não se 
ger,1I, não, se póde apresentar o plano es te an~o, e póde fazer a co mpa'ração sem systemâ m~netario. 
contmuara o mal do mesmo modo, e talvez va em Por consequencia, apoiando a indicação d~vo con
progresso. cluir que esta lei que se tem de formar ha de ser 

O Sn. BAPTISTA PF.!IE!lu :-Eu apoio a propo~ição inexacta, e que não preen~herá os fins uma vez que 
de se nomear uma commtssiio para propor as me- o poder judiciario não cumpra com a sua obri
didas quo julgar conv enientes, afim de remediar gação. 
este mal; não s1í porque a commissão de fazenda O Sa. XAVIER FERREIRA :-Sr. presidente, voto 
está muito sobrecarregada de trabalhos, mas até I pela indicação do Sr . Basto; ella é urgente tanto 
porque, para evitar algumas expressões taes quaes pelas causas expandidas pelo Sr. Lino Coutinho, 
apparecerão hontem nesta camara, tomos organi- como porque sei que na minha provincia o que póde 
sado uma ordem de trabalho, com a qual muito diffi- ter lugar em outras do imperio, se ha introduzido 
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muita moeda falsa, sem · que os empregados pu
blicos possão ser taxados -de descuido em seus de
veres; tal é a destreza e, astucia com que ella é 
admittida; o que poderia em muito pouco tempo 
pôl-a nas JUesmas circumslancias em que estã a 
llahia, se se não déssem providencias a tempo. Todos 
conhecem o grotnde commercio que a província do 
Rio-Grande tl'lll com as províncias da Bahia e de 
Pernambuco: estas envião para aquella grandes 
sornmas de moedas de cobn!,e é natural que alguma 
seja falsa, se não fOr a maior parte : e qual serã o 
1·esultado disto, Sr. presidente? O que o illustre de· 
putado acaba de expô r a esta camara: prisões, des
graças e míser~a ; e a justiça obrigada a estender o 
seu braço. E·Vltemos pois estes males com provi
dencias dadas a tempo; evitemos tambem o desappa
recimento da moeda de prata e ouro como damno 
que soffre a província, quando tiver de verificar a 
falsidade da mu~da de cobre. Os estrangeiros tam
bem vão comprar generos á provincia, e é de suppôr 
que levem tal moeda. Os resultados não são só os 
ruale s ditos nesta camara como os que experimen
tão os negociant~s, que tendo de pagar grandes 
quantias nas nlfandegas, c não recebendo estes se
não uma certa quantia em cobre, se vêm nas criti
cas cicumstancias de não poderem satisfazêl-as pela 
consideravel falta de moeda de prata; e por conse
guinte obrigados a recorrerem a meios extraordi
narios com sacrillcios e prejuízos. Portanto sou de 
parecer que se nomêe uma commissão ad hoc na 
fórma da indicacão, que se occupe exclusivamente 
deste objecto. 

153 
uma dasjirovincias ser . tratado: 1•, nos conselho• 
geraes das mesmas províncias, aos quaes toca pelo 
art. 81 da constitui~ãó, formar projec~os peculiares 
e accommodados á suas localidades e urgencins, en· 
tende que cumpre reenviár-se ao governo _ esta re· 
presentação, afim de ser objecto dos Pt:Ímeiros tra-:
balho~ do conselho da_ província de S. Paulo. logo 
que t1ver as suas sessoes. 

Paço da camara dos deputados, 4 dé Julho de 1826. 
-Manoel José de Souza, Franca.-José Benwrdino 
Baptista Pereira.-Joaquim GÓncalves Ledo_-Mar
cos A~tonio Bricio.-José de Rezende Costa.-João 
Braulio Mu1~iz.-Nicoláo Herrera. • 

Offerecido este parecer â discussão, disse 
O Sn. V ASCONCELLQS :-Elles querem mudança do 

registro da Coritiba ••• Eu não ou•ri bem .•• (leu-se 
novamente o parecer.) Bem; isto é um negoe1o que 
nem pertence á assembléa nem ainda ao governo. 
O conselho administrativo póde dar as providencias 
necessarias. Estando eu no conselho de Minas-Ge
mes, derão-se muitas providencias a semelhante 
respeito. Não são precisas medidas legislativas. Se 
fosse para diminuição de direitos, então sim. mas 
para isto não. 

O Sn. CosTA AGUIAR :~Elles ainda pretenJem ou
tra co usa: querem que se faca uma estrada á custa 
da fazenda publica, como aqui se diz_ •. (leu parte 
do parecei'.) 

O Sn. ·. VASCONCELLos:-Então bem, uão me op
ponho. 

Como ninguem mais !aliasse, procedeu-se á vo-
tação, na qual foi approvado o pal'ecer. -

Foi depois disto lido e approvado sem objeccão, 
guardadas as formalidades, o seguinte -

« P.\RECBR 

'J ando terminado a discussão, preenchidos todos 
os termos do regimento, foi approvada a indicação 
do Sr. Araujo Hasto, e logo o Sr. presidente, em 
conformidade desta dclibernção da camara, nomeou 
para membros da comrnis~ão especial para tratar 
dos meios de preve11ir e acautelar a falsificação da 
moeua de cobre, os Srs. Araujo Basto, Duarte Silva, 
e Sih·a Guilllarães. 

« J commissão de fazenda examinou o reqüeri
mento de D. Maria Victoria Puleh.eria <la Silva e 

Contin~tando-se na materia da ordem do ·uia lea o D. Thereza de Jesus da Silva, N!l que pretendem 
Sr. C•Jsta ,\guiar este se lhes coni.lnue o benepcio da pensão. com qüe se 

concedera a seus irmãos Henrique Xavier da Silva, 
« P.\RECEn c por fallecimento deste ao outro João Cliwaco da 

« A conunis:;õ.u d<l fazenda e~:mlinou a r€pre:;en- Silv.a, a Fc.r~enlia do offic~o de escrivão da récebe
taçáo da ..-illa do Principe da província de s. Paulo dona do d1~1mo do algodao na !llfandcga_ de Per
situada nu entrada do serlüo, que a divide da vil!~ nambuc~, vrsto que ten~o este ultuno fallecldo t?:m
J ,_~ Lages, província de Santa Catharina, por uma ·bem, fm o offiCJo pn~v1do em. 1_1m cxt~anho : e .e de 
ma.tta de 40 le ~~ u;:s, além de outras 30 mal povo.:i- pa~ecer que o requel'J?lento e !nrlefer_Ivel rela ma
tias, 5endo tod ') esse terreno povo '-Ido de geuüo ter;a, P?rque os -?~CIOS l!Ub! ~~ C)~ nao CO!JSt~tuem 
bravo, que ataca os ,·iandantes do s. Pedl'O do Sul !Jem ~c, em const~.mr patnmomcs de pil_rtu·u,are~, 
em transito, du qun uliás percel>e a faZéilda publica m~uzmdo c?mo_ mduzem no seu prov1me~to d1- _ 
muitos intere:::;es pelas exacções do l'egislro de Co- re1tos .e obngaçoes em que os serve_; e pela mc?m
ritiba; e requer que se faca uma estrada á custa da petencta porqu~ . a · esta ~~~ara ~ao to~a npphcar 
mesma fazenda publica, e· da chamada casa doada, aos casos partl.culares .as ~e~s !lo 1mperw, qu•l &ão 
visto que esta . recebe meios direitos dos a,ümaes ao poder execullv~ ou JUdlCiario, aos quaes P?d~m 
que pas::ão pelo dito reg-istro. Igualmeut'l pede a recconer as supp~u-:antes no cas? de tere~ d!re1to 
mudança do dito rcgislto de Coritiba para 0 Rio Ne- fundado p~ra e:ugn· que o officw se penswne e:~ 
gro; po~ ser aquelle pesado aos \·iandantes,que tendo seu b>enefic10. -- .., ; 
urgenc1a de recorrer ás villas de Coritiba Parana- cc 1 aço da camara dos deputado~, 1 de Julho ~e 
guá e Antonina, pam onde levãv os seus' generos, 18~6;- Jose de_ Re:;ende Costa .• . - illarc?s Aulom_o 
e d'ondo se surtem do preciso, têm de rodear mais RraCtf!.-Joa:qmm Gonçalves ledo.-Joa_o Brattlw 
~e cinco leguas pela obl'igaçào, .do imposlo em Co ri- J{tmtz.-N,colao Herrera.-111 a1wel Jose de Souza . 
ttba; sendo que. a facilidade de se evadir :aos direitos I· rança. 11 

. 

se torna grandé pelos muitos báixios no rio 'dc Corí- Apresentott-se em s~guica um parecer da com
tíba. quanuo o rio Negro p'ela sua profundidade missão mixta do ecclesiastico, e da instrucçãó pu
torna aquelle_ if!1P?Ssivel c dis~ensa a guarda. b~íca sobre ~ projecto do S_r. Lino Coutinho~ otfere-

«_ A comnussao Julga este obJeCto digno de ponde- ctdo na sessao rle 27 de .1\~aiO para se estabelecerem 
raçao, mas devendo elle, como outros quaesquer, nos conventos das religiosas escolas de primeiras 
que respeitem aos interesses particulares de cada letras, e de outros :ramos da instrucção primaria~ 

64 
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E como entendesse a commissão que o projecto não 
podia ser admittido sem ser alterado na maior parte 
dos seus ártigcs, por . serem oppost.os ás regras da 
clausula, resolveu a camara que o parecer, voltasse 
á commissão, para redigir as emendas, que dizia 
deverem-se fazer ~ao projecto, afim de entrarem 
simultaneamente.em discussão. (1) 
· Apresentou-se igualmente com as ·formalidades 

do estylo este 
cc PARECER 

<( A commissão de polícia attendendo ao requeri
mento do ajudante do porteiro da secretaria e con
tínuos desta camara, em que pedem algum razoavel 
augmento na gratificação que actualmente perce
bem, considera que de facto é insufficiente a quantia 
de 25$, que mensalmente se dá aos supplicantes, 
para poderem viver decentemente : e por isso com 
attenção tambem ao trabalho, de que estão one
rados, é de parecer que so lhes fará justiça, aug
mentando-se-lhes a gratificação com a quantia de 
1008 por anno, continuando a receber cada mez a 
quota correspondente. 

Camara dos deputados, 6de Julho de 1826.-José 
Antonio da Silva !ti aia.- José Custodio Dias.
Candido José de Araujo Viamta. >l 

Como se observasse quo este parecer não estava 
assignado por todos os senhores, que formão a com
missão de policia, resoh•eu-se que tornasse á com
missão, para se satisfazer a este requisito . 

Seguio-se a leitura deste outro 
<C PARECER 

« A commissão de policia yio os requerimentos 
de Mannel Rodrigues de Carvalho e Sabino Fran
cisco de Malheiros, que pedem ser em pregados em 
alguns dos officios do serviço desta camara, e é de 
parecer que supposto ainda seja preciso para o bom 
serviço da casa um ajudante de porteiro da secre
taria, que sirvaalli quando este vier occupar o lugar 
de porteiro-mór, e sirva lambem de continuo nesta 
camara, quando não tiver de substituir o dito por
teiro da secretaria, não compete comtudo a esta 
camara fazer o provimento: e que por isso devem os 
supplicantes dirigir-se ao poder executivo. 

<c Paço da camara dos deputados, em 30 de Junho 
de 1826.-Luiz Pereira da Nobrega. Sou::a Cou
tiflho.~José Ricardo da Costa Aguiar de Afldrada. 
-J.osé Antonio da Silva Jlf aia..-L1lCio Soa.res Tei-
xeira de Gouvia.-Jesé Custodio Dias. >> · 

j)o'sto:em discussão, levantou-se e disse 
' O Sn. VAsCONCELLOS :-Por occasião da leitura 
deste parecer · póde suscitar-se duvida, se os empre
gados desta casa devem ou não ser nomeados pelo 
poder executivo. Por isso eu peco que fique adiado. 
Demais nós já aqui temos um exercito de pessoas 
inuteis: e nenhum empregado mais é preciso. 

Sendo apoiado, e approvado o addiamento·, o 
Sr. presidente o declarou por oito dias. 

Logo o Sr. Cruz -Ferreira, depois de um breve 
preambulo, leu da parte da commissão de legislação 
este . 

a PARECEll. 

« A com missão de legislacão justica civil e cri
minal examinou o officio dÕ ministro e secretario 

{1) Não se transcreveu este parecer, porse haver 
extraviado na commissão, para onde voltou_ 

de estado dos negocios da justiça de 15 do passado, 
a que acompanhou a resposta do conselheiro corre
gedor do crime da Côrte e casa sobre o requerimento 
que a esta camara apresentou Candida Joaquina de 
Jesus, queixando-se de lhe não haver o dito ministro 
facultado os recursos legaes, obrigando-a a em
barcar para o degredo em que fôra condemnada por 
assento da visita, antes de passados os dez dias que 
a lei lhe permitlia para embargar a sentença. 

« A commissão acha a resposta do ministro fun
dada em direito, e na disposição do § 5o do alvará 
de 25 de Junho de l'i60, excitado pelo alvará de 5 de 
Fevereiro dn 1771, que só concede aos réos con
demnados em visita vir com uns embargos dentro de 
24 horas: e assim tem sido constantemente enten
dida esta ~isposiçã? da lei peles tribunaes de justiça 
de Imper10, e praticada com taes réos : portanto a 
commissão é do mesmo parecer, qne já expoz de 
que não tinha havido injustiça, nem violacão de lei 
com a queixosa, e que de mais ainda lhe "competia 
o remedio ordinario e legal do aggravo do despacho 
do juiz, do qual devera ter usado. 

Camara dos deputados, 2 de Julho de 1826.-José 
da Cru::: Ferreira.-Antonio Augusto da Silv·a.
Antouio da. Silva Telles. >l 

Lido este parecer na mesa, e posto em discussão 
oppoz-se dizendo . 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA : - Sr. presidente, eu 
voto contra o parecer da commissão. E' bem sabido 
de t.odos que têm estudado jurisprudencia, qual é 
o processo dos crimes, que podem ser julgados nas 
visitas da cadca ; e é igualmente bem conhecida de 
todos a lei de 6 de DQzembro de 1612, que reformou 
a justiça nos casos crimes. 

No § 17 desta loi se diz que dns decisões das vi
siH.s não compete outro recurso, senão o de embar
gos aos seus assentos, os quacs deYem ser for
mados dentro de 2! horas. A lei falla da formacão 
dos emba.rgo~, e não do tempo, dentro do quai se 
póde pedir VIsta : donde claro fica, que ella só teve 
em Yista prevenir a morosidade dos advogados, in
timando-lhes que elles não possão guardar os autos 
mais de 24 horas. E não vejo no § 17uma só palavra 
contra o réo condemnado, e esta é a opinião de_ 
muitos jurisconsultos. Portanto creio que ã ré, de 
que se. tr~ta ':: não fez justiça, e que o parecer da 
commissao va1 com os abusos e corruptellas, e não 
com a letra e sentido da lei ; e por isso opponh'o-me 
o que passe. " 

O Sn. Cnuz FERRE1U :-A lei não explica se as 
24 horas são para embargar, ou para formar os em
bargos. Porém tanto a lei que o illustre deputado 
cita da reformação das justiças, como as outras 
apontadas pela commissão, que todas se referem á 
lei da-reformação das justiças, têm sido interpre
tad~s, e const~nt~mente executadas da maneira que 
expoe a commissao. 
- Não tratarei de sustentar a justiça de semelhante 
intelligencia e pratica, nem se ella é confórme aos 
princípios da nossa legislacão : porém quando uma
pratica semelhante é invariavelmente usada . e sus
tentada. por mais de um seculo sem que até agora 
se ~enha t~atado de injusta, não se póde dizer já 
ma1s abusiva, nem introduzida e seguida por cor
ruptella ... 

A maior parte dos reinicolas são desta opinião ••• 
~ logo que com esta mu_lher se praticou, o q11e inva
navelmente se tem praticado com todos os réos con
demnados em visita; não ha razão para se dizer que 
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o magistrado foi injusto. Estamos em tempo de re- minalé um monstro, fci'Illado de tudo quanto ha 
formar a legislação... (O· illustre deputado conti- do mais barbaro e extravagante do direito canonico 
nuou por muito tempo, mas a rapidez·com que fallou gothíco, e visi-gothico. Não é só neste caso, em roi
não permittio que se colhesse mais do seu discurso.) lhares de casos vê-se a jurisprudencia criminal em 

O Sa. BAPTISTA PEREII\A : - O nobre deputado, completa con lradicção com a razão, com a j ustica e 
qtte acaba de fallar, concorda commigo, porém diz com os proprios principies da legislacão civil, cómo 
que esse§ 17 acha-se interpretado pelos tribunaes cu poderia agora mesmo demonstrar, se me fosse 
e pela casa da s!-'pplica~o, e que lal é a pr?tica im- permittido exceder a ordem. -· · 
memorial : porem permllta-se que eu lhe diga, que Ora á commissão não se encornmendou ql,!e pro
eU e não desconhece que a autoridade de que gozava puzesse os meios de reformar essa pratica. Nós es
até agora a casa da supplícação para interpretar as tamos em tempo de à fazer e de crear um novo di
leis, só podia ter lugar por assento; e eis o que não rei to. Quando disso se tratar eu exporei as minhas 
existe, ao menos eu delle não tenho noticia. Ainda ídéas P. por ellas se verá que não sou sectario dos que 
mesmo querendo admittir-lhe a interpretação usual, aconselhão ferro e fogo. 
eiie não ignora, que segundo a lei de 18 de Agosto 6 Sn. SouzA FnANÇA :-Sr, presidente, todos os 
de 1769 o uso para poder vingar dev.e ser fundado réos podem embargar qualquer sentenca dentro de 
na boa razão, e não vejo nada tão contrario como õ 10 dias : e como é que a estes só se éoncedem 24 
de que se trata ; porque se de sentencas civcis se horas ? •.• Quem oeeupa a cadêa por 10, 20 mezes, 
póde aggravar dentro de dez dias, quando o réo e mais, póde demorar-se mais 10 dias ••• A pratica 
solto e livre póde antes e quando quízer fazel-o, é essa, mas a pratica deve-se reformar ••• Portanto 
como será razoavel que ao prezo a que se tolheu a a lei favmcce estes desgraçados ... (E' quanto se 
liberdade, a quem faltão todos os recursos, no meio pôde c9nsoguir, pela rapidez com que fallou o illustre 
do desamparo e da luta da dôr, só se eoncedão 24: deputado.) 
horas para pedir vista e vir com embargos 'l Seja 0 SR. TEIXEIRA DE GouvÊA: -Eu peço 0 adia
embora essa a pratica, mas deYo confessar que é 
pessima, 0 só póde achar sectarios nesses peitos mento. Conheço que o corregedor do crime não 
empedernidos, a quem a desgraça alheia não faz obrou injustamente, porque a pratica é esta. 
mossa, o entre gente, em quem o habito de con- Com effeito o lei não concede mais de 24: horas, 
demnar tem feito desconhecer nos outros os senti- e sempre foi assim entendida ••• Não se póde dizer 
mentos de piedade, e os effeitos da dôr. Voto pois que a pratica é inteiramente abusiva, porque algu
contra o parecer, porque n sua doutrina me hor- mas leis posteriores á da reformação das justiças as 
rorise. confirrnão,ou parecem confirmar. Portanto é mate· 

O Sa. Cnuz FP.nREIR.\ :-0 illus-tre depntaqo de- ria, que se não póde discuttir sem primeiro pensar 
clara-se co~tra 0 parecer da com missão, dizendo que e estudar ..•. O C(UC _não soffre duvida ~Jue _sem e~ 
a sua doutrma 0 horrorisa, sem com tudo mostrar. lh~n~e deternunaçatU'-~lha do_ noss? antl,o S) ste~1.1 
em que é que o parecer da com missão 0 horroriza .. cnmmal, que n~ ~eahdade e pessu~10. Que se nao 
Porventura a com missão defende semelhante pra- faculte ao ré o o direi to c o tempo par a se defender l 
tica ? Eu mesmo não disse â pouco que não respon- Pi!aJ!dO se trata da fazenda, conced~m-se rec~1rso~ 
dia pela justiç~ desta interpt·etação 't Como então se· Illu~utados, e quand~ se trata da p_e,.soa, negao-se 
apoda a comrmssão de sectaria de abusos e de defen- os 1ecursos I. . . Por~ttnlo fique. adiado o. parecer, 
sora de erradas e reprovadas doutrinas '1 Que se re- para se tratar depo1s com ma1s conhec1men\o de 
commendou á commissão? Que examinasse a queixa causa. 
desta mulher. e visse se o magistrado lhe faltára Sendo apoiada, e approvada esta proposta, o Sr. 
com os recursos que lhe são permittidos. presidente declarou adiado o parecer por oito dias; 

E que fez a commissão 't Executou este mandado Leu então o Sr. Cmz Ferreira, como relator da 
da camara: examinou o requerimento, a resposta do commissão de legislação o seguinte 
ministro, e do magistrado ; comparou tudo com as 
leis e com. a pratica seguida de mais de um seculo, e 
nunca disputada; e disse á camara, que segundo as 
leis e a pratica, o magistrado tinha obrado sem a 
menor injustiça ou violencia ; antes a ré deixára 
de usar não só do recurso de que se trata, mas até 
do aggravo, que poderia interpor da ordem do juiz. 
Que mais deveria accrescentar a commissão, se 
~xecutou ã risca o que s.e lhe incumbio 't Agora o 
1llustre deputado sem se tmportar com o ponto prin
cipal e unico da questão, passa a invertel-o, e a 
~~uir a com missão, por não declarar esta pratica 
lnJusta, e por consequencia injusto o magistrado 
pela haver seguido. 

Os ar~m~ntos, que expende o iilustre deputado, 
e qu~ nao s~o novos, servem p~ra reformar essa 
p_ratlca abusiva, se po"entura e com effeito abu
stva; porq~e ~ cou~a não é tão liquida e corrente 
como á pnmeira VIsta parece: ha muito que se dizer 
P~_la ~P_ ini~o ~o-ntraria, ainda mesmo segundo ale
~!açaQ cnmmal, com a qual se não póde comparar 
a ctvel. 

Não se ignora que a nossa jurisprudencia cri-

(( PARECER 

cc A commissão de legislação e justiça, civil e cri
minal, examinando o requerimento de Gonçalo 
José da Silva, que pede dispensa de lapso de tempo 
para ser confirmada a ~>esmaria, de que está rle 
posse no districto da villa de Cuyabã da província, 
de Matto-Grosso, a qual se acha medida· e demar
cada, allegando ter já requerido essa dispensa ao 
desembargo do paco, e haver por despacho que re
queresse ã assembiéa legl~lativa; é d_e parecer que 
não tem lugar a prete~çao do supph~nte, porque 
sendo concedida a menc10nada sesmana ao coronel 
Gabriel da Fonseca e Souza em "7 de Outubro de 
1Sl5 com a clausula de obter carta de confirmacão 
no prazo de dous annos. o dito coronel, sem que a 
tivesse feito medir e demarcar como era obrigado 
pelo decreto de 20 de Outubro de 1753, e pelo al
vará de 25 de Janeiro de 1809; e sem que por isso 
tivesse adquirido algum dominio nella, passou em 
6 de Julho de 1819, quasi 4 annos depois da con<~e;:
são da mesma, a cedel-a, ~ t.raspassal-a ao snppli
cante. 
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E posto que este a fizesse depois medir e demar- realidade o titulo da concessão já havia caducado 
car em virtude do pertence, que oble,·e do referido inteirnmente, por se haver faltado ás clausulas ex-
coronel, com tudo como este meio de acquisição foi pressas, · debaixo · das · quaes é feita. -
illegal, e não póde ser rivalidado pelo simples acto Hoje porém tem-se conhecido a injusti~a e'impo
dessa mellicão, nenhum deferimento se pódc dar litica Je semelhante pratica. Nem o desembaTgo do 
ilO que o supplícantc pretende. · paço, nen1 o governo podem conceder estas dispen-

(( Paço da camara dos deputados 5 de Julho de I sas de uma lei expressa, c muito sauda:vel e justa. 
1826. -José da Cru: Ferreira.-Antonio Augusto Ora existe já nesta camara um projecto offerecido 
da Silva.-A.ntonio áa Si ira Telles. u por mim sobre esta maleria. Elle foi dirigido á com

Posto este parecet· em discussão, pedio logo a pa- missão de agri~ultura para_ ~er exa_min!ldo. Uom é 
lavra e àisse que se sobresteJa n~sta dec1sao, nao so para que a 

o Sa. T~:rxEJR ,\ DF. GouvÊA :-Eu peço que esta eamara melhor se mstrua no assumplo deste pare
materia fique adiada. Segundo a minha lembranca cer, mas tambem porque entretanto póde a com
·~xiste uma r~solucão da assembléa constituinte· a missão dar o seu parecu sobre o projccto, que tem 
t-•ste respeito; e paz:a que se não proceda a uma vo- muita analogia com este caso. (Apoiado geral.) 
tação pre~ipitatla sobre este assumpto, t·equeilo que Como ninguem mais se offerecesse a fallar, jul
>e sobrestr:ja ~or alrrum tempo P rase examinu gou-se sufficiente ;; discuss~o e res!Jlven a camara! 
0 í'!l'l ha so!>r/elle ~-l oi do 1 ' ·a que este parecer ficasse ad1a~o ate quo passe a le1 

1 • • P a · geral sobre as datas de sesmanas. 
U Sn. v ... sco:scELLOS: -Sr. president~, eu n~o I Leu 0 1 1e.-mo S Cruz Ferre· a e"Le out"o 

'!Stou certo do que resolveu a assemblea const1- 1 - r· tr - • 
tuinte a respeito dn concessão da dispensa do lapso << P.\RECER 
t!e temp•.> para a confirmação das sesmarias. 
Sei sómenta quü tratou-s0 destas dispensas, assim u A comm1ssao de lt>gislação e do justiça civil e 
wmo de outras, bem como para as habilitações ne- criminal, examinou a representação de Nicoláo 
ressarias para a profissào :ras ordens militares. Po- Masson, que pretende, que esta camara haja de to
ré:n pelo quo ouvi" agora não se trata de semelhan.l mar medidas posilÍYas para pôr termo aos males, 
t~s dispensas. I que tem soffrido, pois qu~ tendo alcancado uma ses-

Diz o parecer qu\! o rlesemhargo do paço não en- i maria, que lhe foi concedida por portària da secre
ten<leu a lei, como queria este homem. Entào todas taria de estado dos negocios do imperio em data de 
a:; vezes quo o desembargo do p<:~co não entenG.er as 3 tle Outubro de 1821, c tratando de preP.ncher as 
1-;:í::; ue certo mouc, ha de se requêrer a esta camara? formalidades da lei para faze l-a metlir e obter o sr11 
E para a decisão dt!s la camara ha de se requeret· titulo. mandando até vir homens, quu o ajudassem, 
at!iamcnto? A cot::mi;;~ão diz que examinou bem e comprando escravos, apparcceu a resohtt:ão de 
1)5 papd~, o as leis o ordens; que mais temos nós consulla do desem!Jargo do paço de 17 de Julho de 
eom isto '! Para qtw demorar a decisão'! Os senho- 18'.?2, inserta no documento n. 2 pe!a qual S. M. I. 
res da commisiiio nl!hmão que o supplicante não 1 manda sobrestar nas datas de se:imarias, o que 
está no caso de ::oet· deferido, depois de haverem 1 tem servido de fundamento no mesnio desem
·~xaminauo muito bem o negocio. Logo para que i bargo do paço para negar lambem os títulos das 
adiar-se este parecer? Eu opponho-me ao. adia-,1 que j•i ti .. nhão sido concedida~, fazendo extensiva 
mento, e requeiro quo se ponha a votos. a estas ;~quolla resolucão, não obstante a p-ortaria 

O Sr.. YEnGuEmo :--Eu pelo contrariv Yotarci 1 do goYcrõo de 4 de Setembro do dito anno, ins.::rta 
pelo adiamento, c para esrlar€címento da ma teria i no do~umento n. 3, na qual se lhe dec~arou quE- s~1 se 
direi, que o desembargo do paço não tem nutoridade j achavao su~pensas . . as nov3:s sesmanas, mas nao a 
p<H"~ di:;pensar neste lapso de tempo. Que diz a •

1 

consummaça? d_as J': concedidas. 
e ar la de ~e~n1ar ia ? Diz que o sesmeiro medirá de- _« Acomm1ssao v e no documento n. 1 que o sup
marcarâ, far<i. confirmar, c cullitar, etc., e que phcante alcançou ordem para que a m~sa do desem
quando o não fizer, pérderá a sesmaria, pois não, b~rgo do paço_ lhe conceda de ~e~mana na confor
guardou as clausulas, e caducou a doação. ! m1dade da le1, e com as cond1çoes, que ~lia pres· 

Portanto dispensando-se neste nrdadeiro cem-~ creve, o terreno, que pretende; mas _elle nao mostra 
misso, fa:1.-se realmente uma nova concessão; c que tenha alcançado algum~ ses~~na, ~tem ao me
isto não pó de fazer o desembarao do paco se,.undo ., nos que fizesse as necessanas diligencias por ob
il iegislaçiw actual, .e as nov:s ordens· a' este res- tel-a na fórma da. lei, como se determinou na mes-
peíto. Ha muitos sesmeiros, quo nem medem, nem · ma o~dem. . _ 
cultivão as sesmarias, de sorte que até nem se sabe, « E como pela prov1~ao de 22 de Outubro de 1823 
se elles as possuem no lugar. Isto acontece em S. 1\[. L em resuluçao de consul~ do desem
muitas pro\·incia::, principalmente na de S. Paulo. bargo do paço ~andop. que se nao • concedes
Succcde frequentes Yezes, que homens trabalhadores s~m I?-ovas sesmanas ate que a assemblea ger~ll_e
'"ntrão pelos sertões cultivão o terreno, e o tornão g1slat1va regu!e esta mal~na ; pare~e á commts~ao 
!.!til na persunsão de que é livre, e de repente appa· que a pretenç!lo do supphcante esta comprehendzda 
reca um sesmciro ~_ izendo-isto é meu-c apre· nesta resolu~o, e que por~nto o desembargo do 
senta um titulo, que por todas as razões já cadu:.. paço nada pode por ora defertr-lhe. 
cou: e afinal vem a rcpellir o outro, que, segundo a I n Pao;o da camara dos deputad~s 15 de Julho de 
natureza destas concessões, é o verdadeiro sesmeiro. 1826.-Segnem-se as mesmas ass1gnaturas. » 

Isto é duro, senhores, e muito contrario acs mo- Ha>en~o o Sr. presidente, facultado a palavra a 
ti vos c fim, porque se dão as terras. Porém em ou· qu~m qU1zesse fallar sobre este parecer, .levantou-se 
tro tempo não ~e a L tendia a estas razões, comtanto e dtsse 
q;;e rcqu'Jresse, concedia-se a dispensa, e com uma O Sa. VERGUEIRO :-Este parecer está na mesma 
simples provisão ri,•alidava-se- a sesmaria, atropel- razão geral d.:~ primeiro, e por isso eu assento que 
jando-se o direito por outros adquirido, porque na tambem de,·erá ficar adiado até que se tomem me-
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didas geraes e terminantes a respeito desta impor
tantíssima ma teria. (Apoiado ge1'almente.) 

Versou portanto a discussão sobre o adiamento o 
qual foi approvado com as mesmas clausulas do an
tecedente, não obstante haver sido impugnado pelos 
Srs. Gonçalves Martins, Lino Coutinho, Souza 
França e outros: de cujos discursos nada obteve o 
tachygrapho. 

Continuando-se na mesma materia da ordem pro
duzia o dito Sr. Cruz Ferreira mais estes 

« PARECERES 

<< A commissão de legislação c de justiça civil e 
criminal, examinou o requerimento de Francisco da 
Costa Alves, que pede dispensa de lap~o de tempo 
para ser confirmada a sesmaria, que possue no dis
tricto da villa da constituição da província de S. 
Paulo; a qual se acha cultivada, medida e demar
cada, e observando que o supplicante tem preenchi
do os requisitos exigidos nn alvará de 25 de Janeiro 
de 1809, para a confirmação della, obstando-lhe 
unicamente o lapso de tempo, pois que lhe foi dada 
em 23 de Março de 1821, julga estar nos termos de 
ser deferido pelo desembargo do paço, a quem 
compete pelo decreto de 22 de Junho de 1808. 

« E porque o desembargo do paço, talvez tendo 
em vista a provisão de 22 de OutuLro de 1823, em 
que se ordenou ás juntas dos governos provisorios 
das províncias do imperio, debaixo da mais stricta 
responsabilidade, que se abstivessem de conceder 
sesmarias até que a assembléa geral legislativa re
gule esta materia, entrasse em duvida, se a disposi
ção da mesma provisão comprehende as sesmarias 
já concedidas a esse tempo, e por isso deixasse de 
deferir ao requerimento do supplicante; julga tam
bem a commissão, que é uecessaria uma medida 
legislativa, que declare a intelligencia da referida 
provisão para se regularem os casos occorrentes em 
iguaes circurnstancias. 

" Paço da camara dos deputados, em 5 de Julho 
de 1826.-Corn as mesmas assig:.naturas. >> 

Ficou adiado por oito dias. 
" A commissão de legislação e de justiça civil e 

criminal examinou o requerimento de Antonio José 
da Cunha, que se queixa de ter sülo lançado, com 
violação das leis, da accusação, que intentou perante 
o corregedor do crime da côrte, e casa contra sua 
mulher adultera, a cuja accusação tinha sido nova
mente adrnittido por portaria do poder executivo, 
a quem tornou a recorrer, e não foi attendido, e 
pede por fim a esta camara que haja de chamar os 
autos ao seu conhecimento, e nomear uma commis
são ad hoc para ser provido de remedio contra as 
injustiças que tem experimentado, 

" A commissão não podendo ser inteirada da 
transgressão de leis nos julgados, de que o suppli
c.ante se queixa, pois que não são sufficientes os do
cumentos, que el!e ajuntou ao seu requerimento: e 
entendendo que esta camara não póde fazer vir au
tos á sua presença, como quer o mesmo supplicante 
julga dever-se pedir esclarecimentos sobre este ne
gocio do poder executivo pela repartição compe
tente, para á vista de tudo poder dar o seu parecer. 

" Paço da camara dos deputados, em 12 de Julho 
de 1826.-Com as mesmas ass1gnaturas. " 

Posto este parecer em discus,a.o, foi geralmente 
impugnado, e oflerecido á votação ficou rejeitado, 
indeferindo-se ao requerimento por exceder ás at-

tribuições da camara avocar pleitos, e tomar delles 
conhecimento, como pedia o supplicante. 

Leu mais os seguintes 

« PARECERES 

" A commissão de legislação e de justiça civil, e 
criminal vio o requerimento de José Monteiro Tei
xeira Cardoso, que se queixa de se lhe haver negado 
revista das n ullas sentenças proferidas contra elle 
na casa da supplicação, sem que os ministros do 
tribunal do rlesembargo do paço, que lh'a negarão, 
dessem a razão, porque assim deferirão, sendo aliás 
obrigados a i~so por direito, no que praticarão no
taria injustiça, calcando as leis, e dando lugar a 
que se executem sentenças nu !las contra o seu casal 
por divida, a que não era responsavel a sua falleci
da mulher D. Emerenciana, que tinha sido primei
rame:nte casada com Manoel José da Costa Martin
gil, pelo qual seusfilhos Justino Joaquim de Azeve
do :rtlartingil, e J ustiniano Florencio de Azevedo, 
forão inteira dos de suas legitimas maternas, não 
lhes restando direito para pedirem, como pedirão 
depois da morte do dito seu pai, fundados em uma 
senlenca de partilha, 4:378$024 dos rendimentos t.le 
metadé d9 urna casa na Prainha, que lhes tinha sido 
adjudicada, e de que tomarão posse em 19 de Julho 
de 1802, não podendo a conta daquelles rendimen
tos, desde a s11ntença da adjudicação em partilha 
até a effectiva entrega da casa, orçar a tal quantia, 
nem devendo ser-lhes abonados os rendimentos an
teriores por competirem a seu pai; accrescendo a 
isto que os filhos daquelle fallecido não intentarão a 
sua accâo em vida delle; mas sim depois de morto, 
quandÔ a dita D. Emerenciana tinha passado a se
gundas nupcias com o supplicante; e accrescendo 
ainda a nullidade da prova dos autores, que 3 fize
rão com testemunhas, quando devião provar com 
documentos, e recibos dos inquilinos; procedendo
se até com falta de habilitacão de um dos litigantes, 
que falleceu; e se conclue· pedindo a esta camara 
que mande vir os autos, que correrão, e pendem 
no cartorio do escrivão José dos Santos Rodrigues; 
e que vistos elles por urna commissão se lhe faça a 
justiça, que os tribunaes lhe não conferirão. 

" A commissão entende que o desernbargo do 
paço na sua decisão se conformou com o direito es
tabelecido na ord. liv. 3° tit. 95, e no alvará de 3 de 
Novembro de 1768, declarando expressamente a 
razão, por que não concedeu a revista pretendida 
pelo supplicante, como se vê do documento n. 1 ; 
e igualmente entende que esta nova pretenção é con
traria ao art. 179, § 12 da constituição, e por isso é 
de parecer que não ha nada a deferir ao suppli
cante. 

" Paco da carnara dos deputados, em 20 de Julho 
de 1826·.-com as mesmas assignaturas. » 

Ficou adiado por quatro dias. 
« A com missão de legislação e de justiça civil e 

criminal,
1 
examinou a representação do conselho do 

governo da província de Minas-Geraes, que pelo 
ministro e secretario de estado dos negocias do im
perio foi remettida a esta camara. 

" Expõe o conselho, que examinando, como lhe 
incumbe a carta de lei de 20 de Outubro de 1823, 
art. 24 n. 11, as contas de receita e despeza de algu
mas camaras, que lhe forão apresentadas, observou 
o abuso, em que os juizes e officia8s das ditas cama
ras, á excepção dos da Villa do Príncipe, continua
vão, de receber propinas annuaes, e fazer outros 
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dispendios em festividades, entretanto que as ren
das não chegão para as despezas ordinarias na crea
ção dos expostos, conservação e reparo das pontes, 
e para as mais obras publicas, e conclue por ped1r 
as seguintes providencias : 

" 1. o Que os juizes, vereadores, e procuradores 
das camaras de quaosquer cidades, e villas não ven
cão propinas uma vez que as rendas não chegãopara 
ás despezas ordinarias : 

" 2." Que se mande pÔ!' em observancia o plano 
junto á mesma representação, dado f!elo ex-gover
nador daquella província, o marquez de Palma, 
para o augmento das rendas das camaras das cida
des de illarianna, e quasi approvado pelo governo 
em 1811, já com os retoques e informações exigidas 
pelo mesmo governo, só com a differença de se não 
admittir a mesma proprina de cincoenta mil réis dei
xada no plano para os juizes, vereadores, e procu
radores, e de ser extensiva a toda a provinda, a 
reforllla, proposta sórnente para a camara de Ma
rianna; e de ser lodo o augmento, que resultar, 
applicado para as dospezas proprias dos conselhos, 
e não para outro objecto, que tiver em vista aquelle 
plano: 

cumprindo ao governo fazer os ditos magistrados 
cumprir e executar estas leis. 

cc Camara dos deputados, em 15 de Julho de 1826. 
-Com as mesmas assignaturas. ))-Foi plenamente 
approvado. · 

" A commissão de legislação e de justiça civil e 
criminal, examinou os documentos ultimamente 
juntos, que tinhão sido por ella exigidos, e os achou 
em tudo fielmente conformes ao que na sna petição 
expoz Francisco Dias de Castro; procurou mais vêr 
o original testamento, com que falleceu o doador 
reverendíssimo vigario-geral Antonio Rodrigues de 
Miranda, e achou que havendo elle fallecido em 13 
de Abril de 1821, havião decorrido quatro annos e 
oito mezcs depois da doação das casas feita em 17 de 
Junho de 1816, e que tendo o supplicante estado na 
posse dellas todo essp, tempo, o doador em sua vida 
se não arrependeu, nem por sua morte as conside
rou mais na massa de seus bens para dispor dellas 
em seu testamento, o que induz certeza de tr;r con
firmado a doação ; estas razões, que accrescem ás 
que a commissão já expendeu no primeiro parecer, 
a confirmão no mesmo, de que o desembargo do 
paço não teve fundamento legal para negar ao sup
plicante a imperial insinuação, e julga que concor

" 3. 0 Para que as camaras procedão a fazer os dando a outra camara deve ser remettida ao gover
tombamentos nos tempos marcados pela lei, afim de no, para a fazer insinuar. 
terem lugar as justas modificações ;.e que visto o " Camara dos deputados, em 19 de Julho de 1826. 
desleixo, em que se acha r'ste ramo de cobrança na -Com as mesmas assignaturas. '' 
villa de S. João de El-H.ei, se regulasse da data do Posto este parecer em discussão, oppoz-se-lhe por 
novo tombamento. este modo 

" A commissão é de parecer quanto á 1• parte da 0 SR. VAscoNCELLOS :_Sr. presidente, eu me 
representação, que esta camarajá a tem tomado em opponho a este parecer. 
consideração com o projecto de lei que nella existe 0 desemhargo do paço nflo quiz confirmar a doa-
para a reduccão das festividades das camaras, suas - 1 , · 1 
despezas, e propinas, que por occasião dellas perce- çao : ogo que temos nos com rsso 
bião os juizes, vereadores, e officiaes das camaras; Julgaráõ que a camara é tribunal de appellação 1 
e quanto ás outras propinas, que por lei, ou provi- Pensaráõ que nós somos juizes? Se o desembargo 
sões percebem os juizes, ouvidores, e seus offieiaes, do paço não quiz insinuar a doação, por conhecer 
não lhes podem ser tiradas estas emquanto não hou- que era contra a lei, está o negocio acabado. 
ver outro regulamento a respeilo dos ordenados A commissão não pôde conhecer disto; nada tem 
destes empregados, de tJUe ellas hoje fazem parte, e o corpo legislativo de intrornetter-se em questões 
de que elles pagão novos direitos. particulares. 

" Quanto á 2• parte, não julga a commissão Recambie-se o requerimento ao governo, se veio 
admissivel o plano junto, a que se refere a represen- remettido pelo governo, e responda-se-lhe nesta con
tação, porque o angmento de rendas, que delle re- formidade. O parecer até se me figura contrario ã 
sulta, consiste em um accrescentamen to de ortava, constituição. 
ou duodecima parte de contribuição em diversos O SR. CusTODIO DIAs :-(Fallou por algum tempo, 
objectos como nas lojas, vendas, botequins, tendas, mas não foi ouvido pelo tachigrapho). 
mascates, e outros, o que importa o mesmo, que o SR. BAPTISTA PEREIRA :-Sr. presidente, eu voto 
augmento de tributos, o qual se não deve consentir contra 0 parecer, porque as razões, que nelle se 
parcialmente para uma, ou outra província; e quan- expendflm, se não conformão com os meus princi
do isto tivesselu(\ar, devia ficar r.eser~ado aos con- piOs. 
s~lhos de provmc1as exammar e d1scutJr esta mate- Já um político havia dito, que as leis são como as 
na, ~ara em v1rtude d~ sua pro poeta com ~leno C?- têas de aranha, que só prendem os insectos peque
nheCJmento a assemblea dar .as prov~denc1as leg1s-

1 
nos, pensamento, que desgraçadamente a experien

latlvas, que conv1erem : cons1ste ma]s o augmento cia me mostra ser verdadeiro. Vejamos o que ha 
das rendas, segundo o plano, na reducçao das despezas sobre doacões. 
em festividades, e _Propinas, das quaes parte já ~stá Sr. presidente, é regra sabida, que depende da 
prevemd~ pelo proJeclo de le1 ~era.l, a este resperto, livre voni:lde fazer ou deixar de fazer algum bene
e parte nao tem lugar pelas razoes Ja ditas em o pn- ficio : uma vez porém feito, o seu cumprimento tor-
mmro caso. na-se necessario. 

" Quanto á 3• parte julga a commissão não haver Neste caso estão as doações, cuja validade, no 
alguma necessidade de medida legislativa para o exeesso da lei, a ord. liv. 4" tit. 62 e a novel de 25 
tombamento das terras dos conselhos, porque este de Janeiro de 1775 fizerão depender da insinuação, 
objecto está suffieientemente providenciado, e muito ouvido o doador e interessados; providencia necessa
recommendado aos juizes de fóra e ouvidores pelo ria para evitar o dolo, a dissipação, etc. 
alvará de lO de Fevereiro de 1634, alvará de 15 de J No caso em questão sabe-se que um vigario geral 
Julho de 1744, e alvará de 26 de Outubro de 1745, desta côrte doou causa dotis uma morada de casas, 
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e por seu fallecim ento não contando com ellas entre 
os mais bens, tamb em dellas não fez menção em 
verba testamentaria. O donata rio tem-se conserva
do no seu gozo e posse. 

Suscita-se questão com elle por um inquilino, 
quo duvida do seu bom direito, por não ter sido insi
nuada a doação. 

Recorre ao desembargo do paço ; porém este tri
bunal indefere o requerimento, porque não póde 
ouvir o doador fallecido, como a lei manda; julgan
do que caducára a doação no excesso da quautia ar
bitrada pela lei. Até aqui vamos bem. 

Vejamos se o procedimento seguinte vai fundado 
el1J justiça . 

Certamente não; porquanto devendo aquellas ca
sas, invalidada a doação, passar aos herdeiros do fi
nado, e convindo estes, sendo ouvidos , e á face de 
uma escriptura publica, em novamente doarem essas 
mesmas casas, sbm fund amento indeferia o desem
bargo do paço ao novo requerimen to que o donata
rio lhe fez ; pelo principio que a qualquer é livre 
dispôr do que. é seu; e uma vez que se i·econhece o 
direito de possuir, e a vontade de dispôr, e se achão 
cumpridas as determinações legaes, nenh uma auto
ridade póde ter o executor para furtar-se á obe
diencia . 

Em taes termos voto contra o parecer, por fazer 
a decisão deste negocio dependente do voto da as
sembléa legislativa. 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Eu sou de opi
nião muito diversa. 

A primeira doação caducou inteiramente, e não 
podem os herdeiro~ revalidal-a por urna escriptura, 
no que póde haver simulação em fra ude da lei, que 
o tribunal deve sustentar. 

Não póde portanto a com missão decidir o negocio 
por semelhante maneira, pois dá- se lugar a appare
cer para o futuro o verdadeiro proprietario, e rei
vindicar a sua propriedade . 

Se porém os herdeiros legitimas ou testamenta
rios, tomando posse da casa, fizerem uma nova 
doação legal, poderá esta ser insinuada, porque o 
negocio já então muda de figura. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA :-Todos os herdeiros 
existentes forão ouvidos, e reconhecem a doacào ; 
não poem duvida alguma. • 

O unico, que embaraça é o inquilino, que não 
quer pagar os alugueis ao donatario. 

Ainda que caducou a p rimeira doação, de nada 
serve isso, uma vez _qu e aquelles para quem reverte o 
objecto da doação, têm conlirmado a sua effectivi
dade ; tudo o mais são meras formalidades. 

Como se requeresse que este parecer fi casse adia
do, e fosse apoiada e approvada es ta proposta, 
declarou o Sr. presidente o adiamento por oito 
dias. 

Apresentou finalmente o mesmo Sr. Cruz Ferrei
ra um requerimento, dizendo ter sido remettido á 
commissão, mas que ella não podia tomarconhe
cimento, por estar assignado por diversas pessoas, 
o que era contrario ao regi mento :e resolveu a ca
rnara que o requerim en to tornasse á commissão, 
para dar por escripto esta mesma razão. 

Continuando-se na ma teria da ordem, produzia o 

« PARECERES 

« A commissão de saude publica, ten do em vista 
a indicação do Sr. deputado Vasconcellos, de 11 
de Julho, áce rca dr, um primeiro pareeer, que já 
d:ra . sobre ~ represe ntação do pres idente da pro
vmcra de Mmas Geraes, e outra do ouvi dor de Pa
ra catú, relativas ao estabelecimen to e creacão de 
lazaretos naquella proví ncia, procurou escrupulosa
mente na secreta ria deste paço, e por todas as com
missões as ditas informações, e propostas, e não 
podendo enco ntrar semelhantes papeis, e dllcu 
menlo, é de opinião, que subsista o seu primeiro 
pareeer, em o qual se pedião informações ao go
verno á cerca dos quesitos por ella des ignados, afim 
de melhor estabelecer as provi dencias exigidas. 

« Paço da camara dos deputados em 13 de Julho 
de 1826.- Francisco Goncalves Mar tins. - Fran
cisco Xavier Fe?Teira.-JÔsé Lino Cou.tinho.-José 
Avelino Barbo:::a. - Antonio Fen·ei?·a França, ven
cido"· 

" A commissão de saude publica leu o requeri
mento do Dr. J oão Fernandes Tavares, que pede 
ser lente de medicina legal, e ao mesmo tempo a 
memo ria por elle offerecida a esta camara sobro a 
necessidade de se estabelecer o ensin o des te ramo 
de medicina, E' á vista de um , e outro, é de parecer, 
que, com quanto ella conheça a necessidade 
de crea r-se uma cadeira de medicina legal e hy
giene publica, comtudo havendo de se es tabelecer 
em outro pé m uito mais regular e adia ntado as 
actuaes escolas medico-cirurgica3, então se nttenda 
a? supplicante á vista do exposto no seu reque
nmento. 

" Paço da camara dos deputados, em 13 de Julho 
de 1826.- Francisco Goncalves l'tfartins.- José 
Avelino Barboza.- José Lino Coutinho. - F?·an
cisco X avier Fen·eira. -Antonio Fe1·reira F1·ança ». 

« A com missão de saude publi ca, á vista da in
dicação do Sr. deputado Maia de 7 de Junho, em 
que pede se proponhão os meios de se instruirem, 
e habili tarem os boticarios, para bem desempenha
rem suas obrigações: é de parecer, que havendo de 
se estabelecer um plano mais regular e completo 
de estudos de medicina, onde de necessidade deve 
entrar o ramo de pharmacia, se espere para esse 
t empo, e por esta r eforma, que marcará os estudos, 
e exames proprios dos que se destinarem a este 
ramo. 

« Paço da camara dos deputados, 13 de Julho de 
1826.- Com as mesmas assignaturas ». 

Farão lodos approvados sem objecção. 
Leu depois disto o Sr. primeiro secretario o se

guinte : 
OFFICIO 

'' Jllm. e Exm. Sr.- Passo ás mãos de V. Ex., 
para ser presen.te á camara dos deputados, o re
querim\)nto e documentos annexos · de D. Maria 
Therez& Hangel, viuva do capi tão do 4.• batalhão 
de cacadores da 1• linha do exercito, João Martins 
de Amorim, a qual pede ser soccorrida com me
tade do soldo, que ve::tcia seu marido. Deus guarde 
a V. Ex. 

" Paço em 19 de Julho de 1826.- Barão de 
Lages.- Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de An
drada>>. 

Sr. Lino Coutinho por parte da commissão de sau- Foi remettido com os papeis, a que se refere, ás 
de publica os seguintes . commissões de guerra, e fazenda. 
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Obteve então a palavra o Sr. Teixeira de Gouvêa, ·não em cousequencia do art. 4o do men?ionado 

e da parte da commissão de constituição, leu estes plano, que só trata de filhas donzellas ou vwva do 

(( PARECERES 

« A commissão de constituição, á vista do rr
querirnento de Estevão Maria Ferrão Castello Branco 
que se queixa de haver sido esbulhado do seu offic10 
de feitor do pateo, e ponte da alfandega, por por
taria do ex-ministro da fazenda o V1sconde de .Bar
baccna sem ter havido previa senten•(a, como or
dena a' co ustituicão do imperio, é de parecer, que 
para melhor opi"nar a respeito, se peção esclareci
mentos ao governo a tal negocio, e mui principal
mente a informação, que áccrca do supplicante deu 
o desembargador juiz da alfandega, 

" Paco da cama r a dos deputados em 20 de Julho 
de 1826.- José Lino C01blinho.- Lucia Soans 
Teixei-ra de Go1wêa.'-- Bernardo Pere·ira de Vas
cocenllos ». 

« Foi visto na commissão de constituição o re
querimento de José Francisco do Espírito Santo, 
alferes r~formado da província de Pernambuco, em 
que se queixa, de que tendo sido mandado paraes ta 
côrte pelo brigadeiro Francisco de Lima e S!l~a, 
ainda na mesma se conserva, sem que lhe tenha stdo 
possível obter passaporte, por mais instancias, que 
tenha feitt', para voltar á sua casa, onde tem mulher, 
e filhos, pedindo em ultimo providencias. A com
missão antes de dar o seu final parecer, é de opinião, 
que se peção illustrações ao governo. 

" l'aco da camara dos deputados, 20 de Julho de 
1826.- · Seguem as mesmas assignaturas >>. 

<< Foi vista na commissão de constituicão a de
nuncia dada por José Gomes da Silva, de· algumas 
infraccões de constituição praticadas pelo ex-juiz 
ordinârio de Itaguahy, Jo~o José Figueiroa, assim 
como queixas contra José Francisco de Carvalho,.~ 
como o denunciante não prova, que estes fac1os Ja 
fossem submettidos á consideração do governo, 
sendo aliás praticados por autoridades subalternas, 
a commissão é de parecer, que se remetta ao go
verno a dita denuncia , afim de que o mesmo go 
verno a tome em consideração, fazendo observar a 
le1. 

<< Paco da camara dos deputados, em 20 de Julho 
de 1826'.- Com as mesmas assignaturas » . 

Farão todos estes pareceres approvados sem im
pugnação. 

Seguia -se o Sr. Chagas Santos, que na qualidade 
de relator da commissão de marinha e guerra pro
duzio estes 

« PARECERES 

offici al fallecido, mas sim do art. 7°, que trata de 
irmã, no· qual não declara a clausula sómente 
expressa no art. 4°, e sendo o parecer do 
conselho supremo militar, que a supplicante seja 
attendida, não como pretende, mas sómente com 
metade do '1Ue percebia sua fallecida irmã, por 
quanto sendo· o monte-pio divisível em partes i~ua~s 
pelas irmãs, a outra metade pertence a outra trma, 
residente em Lisboa, que tambem percebe um terço 
deste monte-pio, como a supplicante, fundado este 
parecer, em que, se o art. 7°, não declara a 
clausula da successão, tambem não se oppõe a 
ella . Observando a commissão; que á vista da con
sulta do conselho supremo, é que o governo pede 
interpretação da lei, parece á mesma commissão, 
que se exija do governo a copia do plano, que 
baixou com a resolucào de 6 de Outubro de 1795. 

" Paco da camarâ dos deputados, 13 de Julhc de 
1826.-° FTancisco das Chagas Santos.- Ray
rnundo José da Cunha JJ:/ atlas. - Antonio Fmn
cisco de Paula I:follanda Cavalcanti de Albu
qve?·que >> .-Foi logo approvado. 

« A commissão de guerra examinando o pro
jecto de lei do Sr. Gab~·iel Getulio, em q?-e p~opõe 
isencão do serv1co mtl1tar a favor dos tndtvJduos 
empregados na návegação int_crior, e nas conducções 
terrestres; examinando ma1s as prov1denc1Rs mdl
cadas pelo referido Sr. deputado a bem do com
mercio e navegação, e assim como as que respeitão 
á saude das tripulacões: E' de parecer, que per
tencendo simultaneamente o conhecim ento de pro
jecto em questão ás commissões de saude publica, 
commercio, e legisl ação, a commiss~o deg:uerra só 
tem a dizer, que a isenção do serVIÇO m1l!tar pr~
posta a favor dos indivíduos empregados nas tn
pulacões, e nas conducções terrestres, fica compre
hendida na generalidade das instrucções de lO de 
Julho de 1822, que tratão do recrutamento. Paço da 
camara dos deputados, em 18 de Julho de 1826.
Seguem as mesmas assignaturas ». 

Foi approvado depois de algumas observações; 
que fizerão sobre a ordem os Srs . Getuho, Souza 
França, Vergueiro, Cunha Mattos, e Hollanda Ca
valcanti, do que pouco colheu o tach1grapho. 

Pedia então a palavra o Sr . Custodio Dias, e de
pois de uma breve introducção, leu o seguinte: 

~< PROJECTO DE LF.l 

« A assembléa gera l legislativa do imperio de
creta : 

« Art. l. o Todas as rendas e impostos, que ora 
'' A com missão de marinha, examinando o officio se percebem pela intendencia geral da policia, serão 

do ministro e secretario de estado dos negocias da de hoje em diante cobradas pela administração das 
marinha, que cobre o requerimento de D. Anna diversas rendas nacionaes, e nas províncias pelas 
Angela de Lomba, pretendendo a parte do monte- juntas de fazenda. 
pio que percebia sua irmã D. Francisca Can- " Art. 2. 0 Todas as folhas de despczas a cargo 
dida de Lambe. requerimento este informado da policia serão processadas na sua contadoria, e 
pelo intendente lia marinha, e pelo contador da- depois de rubricadas pelo intendente geral da po
quella repartição, e consultado pelo conselho su- licta enviadas ao thesouro, para serem examinadas, 
premo militar, tendo o contador informado favora- e pagas. 
velmente a pretenção da ôUpplicante, fundad o no « Art. 3.• O intendente geral da policia re
art. 4• do plano, que baixou com a resolução da con- metterá á sobredita administração pelo ministro da 
sulta de 6 de Outubro de 1795, e que até agora tem fazenda a tarifa de todas as taxas, e impostos que 
sido observado neste imperio, e o intendente da ma- percebe, fazendo expressa menção das leis, ou 
rinha, que não tem lugar porque o monte-pio, que ' ordens, que as crearão. 
a supplicante, e suas duas irmãs percebião, di-1 << Art. 4. 0 Na administração dar-se-ha uma ce 
vidido em tres partes íguaes, lhes fôra conferido, dula, ou recibo a cada um dos contribuintes, de-
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c!arando a quantia paga, e o fim para que estes 
forão na policia competentemente despachados. 

« Art. 5. o O ministro do thesouro apreH'nlará 
no orçamento geral o artigo policia.- O deputado 
Dias" · 

Tendo- o enviado á mesa, proseguio o mesmo 
Sn. CusTamo DIAS:- Sr. presidente, eu peço 

que este projecto se declare urgente, pois é na ver
dade urgente a providencia, que nelle proponho . 
Esta repartição da policia é verdadeiramente um 
Status in Statu, não se sabe o que ella seja. Sabe
se que impõe tributos , e se subdivide em uns 
certos regulos, que se chamão commissa rios de po
licia, e que estão pondo em contribuição todas 
essas tabernas, e hospedarias ahi de fóra, e flagel
lando os miseraveis povos. Eu confesso que não sei 
que qualidade de gente é essa, nem quem lh es deu 
jurisdicção , porque não me consta que haja lei al
guma, que autorise semelhantes delegados, nem 
que autoridade tenha o intendente para delegar po
deres . Só sei que o clamor é geral. Na verdade não 
ba meio algum de vexar e opprimir, que se não 
tenha inventado, e que o infr.rno não tenha vo 
mitado, para atormentar os desgraçados cidadãos 
brazileiros. 

Demais as despezas publicas vão crescendo, assim 
como a divida publica, sem que se saiba em que, e 
como se emprega o dinheiro do estado , que é da 
nação, e que só com a nação se deve gasta r. Sei que 
as contribuições para a policia são enormes, e que 
são cobradas vi!·ga ferrea, mas em que se em pre
gão ? Irá tudo em pagar a espiões, e armar ciladas 
aos desgraçados cidadãos 7 Até certo tempo, Sr. pre
sidente, apparecião algumas con tas impressas todos 
os mezes da receita e despeza desta, e de outras re
par tições. E agora? Nada. Será para poupar-se essa 
despeza? Não : é para so não dar essa confianca ao 
povo, que nenhuma necessidade, nem direito" tem 
de saber do fim, que le1•a a sua fazenda •.. ( Che
gava aqui o illustre deputado, quando soarão as 3 
horas) Deu a hora, sP. não, eu faria· hoj•: mesmo 
ver n esta camara a necessidade que ha deste pro
jecto. Entretanto, Sr. presidente, eu peco a ur-
gencia. • 

O Sr. presidente declarou a proposta adiada, por 
se ter acabado o tempo da sessão, e logo a~signou 
para ordem do dia seguinte: 1° , continuacão da dis
cussão do projecto de lei da responsabilidade dos 
ministros e conselheiros de estado: 2. 0 discussão 
do proj ecto de lei vindo do senado, declarand o os 
dias de festa nacio nal; 3°. terceira discussão do pro
jecto de lei ácerca das cartas dos alumnos das aca
demias medico-cirurgicas; 4°, finalmente segunda 
discussão do projecto de lei para socco rro das 
viu v as e orphãs dos officiaes militares, que não têm 
monte-pio, e se houver tempo, segundas leituras de 
projectos e indicações. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde.- José 
Ricardo da Costa Aguiar de Andrada, secretarío.
F-rancisco Go-mes de Campos, o redigio. 

RESOLUÇÕES DA CHIARA 

Illm. e Exm. Sr.- Foi presente á camara dos 
deputados o officio de 19 do mez proximo passado, 
em que V. Ex. faz o reln to rio das operações do go
verno praticadas pela repartição dos negocias es
trangeiros: e inteirada a mesma camara do con-

teúdo do dito officio, tem resolvido, de conformidade 
com o parecer das commissões de faze nda e diplo
matica, que para cabal conhec.imento do estado e 
na tureza destes negocias, de que pendem as deli
berações, que se hão de tomar, não só sobre a 
applicação dos fundos necessanos para o pagam en to 
das contri buicões debitadas ao es tado, mas tambem 
sobre muitos 'outrcs artigos, que na fórma da con
stituição são da privativa altribuiçâo da assembléa, 
se pedissem ao governo,pelo interm edio de V. Ex., 
}o uma authentica do tratado e convenção feita 
com o governo ~e Portugal: 2° uma dita do tratado 
de commercio celebrado com o goyerno de França, 
adherindo-se-lhe os molivos, qne obrigarão os ne
gociadores brazil ciros a conceder aos subditos da
q uella nação uma diminuição de direitos contra a 
lei de 1808, que não se acha revogada, bem como 
as razões, qu e impellirão o ministro á concl usão 
deste tratado: 3° fin almente, esclarecimentos que 
fação conhecer á camara, se depois da inslallação 
da assembléa tem continuado a nomeacão de agen
tes diplomaticos para as côrtes da Éuropa, não 
existindo ainda a lei, que deve crear estes empre
gos, marcar-lhes o seu caracter, numero, e venci 
mentos. O que part1cipo á V. Ex. para que suba ao 
conhecimento da S . M. o Imperador. 

Deus guarde á V. Ex. Paco da camara dos depn
tados, em 20 de Julho de '1826.-José Ricardo da 
Costa Aguia·r de Andrada .-Sr. Visconde de Inham
bupe. 

111m. e Exm. Sr. -Sendo apresentada na ca
mara dos · deputados uma indicação ~elaliva aos 
abusos, que se diz terem intervindo na administra
ção da casa de misericordia da imperial cidade do 
Ouro Preto : e não sendo o conhecimen to de seme
lhante materia da compelencia do corpo legislativo , 
resolveu a mesma camara, de conformidade com o 
parecer das com missões de sauda publica e fazenda , 
que uma copia da referida indicação fosse remettida 
ao governo de Sua Magest.ade Imp erial pela repar
tição, de que V. Ex. se acha encarregado, afim de 
que se possão dar as providencias, que o .caso me
recer. O que participo á V. Ex. pa~a que seja pre-
6en te ao mesmo augusto senhor 

Deus guarde á V. Ex. Paço da cama r a dos depu
tados, em 20 de Julho de 1826.-José Rica1·do da 
Costa Aguiar de Andrada.-Sr. José Feliciano Fer
nandes Pinheiro. 

Illm . e Exm. Sr.- Tendo representado Norberto 
João Dourado, capitão da 2• linha da província do 
Maranhão, .achar-se preso na fortaleza da ilha das 
Cobras desde 12 de Maio deste anno, por ordem do 
governador das armas desta cõrte, sem que se lhe 
tenha ainda form.ado culpa; resolveu a mesma ca
mara, conformando-se com o parecer da commis
são de constituição, que ,se pedissem ao governo. 
illustrações a este respeito, tanto pela repartição 
dos negocias da guerra como pela dos de justiça. 
O que pa~tiCij)O á V. Ex. enviando incluso, o reque
rimento origmal, afim de que seja presente a Sua 
Magestade Imperial. 

Deus guarde V. Ex. Pnco da camara dos depu
tados,-em 20 de Julho de 1826.- José Ricardo da 
Costa Ag1,iar de Andrada.- Sr. Barão de Lages. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo representado Norberto 
João Dourado, capitão da 2• linha da província do 
Maranhão achar-se preso na fortaleza da ilha da s
Cobras desde 12 de Maio deste an no, por ordem do 
governador das armas da côrte, sem que so lhe· 
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tenha ainda formado culpa: resolveu a mesma ca
mara, conformando-se com o parecer da com missão 
de constitui cão, que se pedissem ao governo illus
trações a este respeito, tanto pela repartição dos 
negocias da guerra, como pela dos da JUStlça. O que 
participo á V. Ex., enviando inclusa a copia do 
requerimento original, afim de ser tudo presente 
a Sua Magestade Imperial. 

Deus guarde á V. Ex . Paço da camara dos depu
tados, em 20 de Julho de 1826. -José Rica·rdo da 
Costa Aguiar de Andrada.-Sr . Visconde de Ca-
ravellas. · 

lllm . e Exm . Sr.- Havendo r epresentado á ca
mara dos deputados Venccsláo José de Oliveira 
Cavalcan ti, ajudante reformado da provincia de 
Pernambuco, ora nesta côrte, haver-se-lhe denegado 
o passapo rte, que por vezes tem requerido pela 
reparti çao dos negocias da guerra , para poder re
gressar áquella provincia, onde possue o seu patrio
tismo ; qualificando este procedimento como op
posto á liberdade, que a constitui ção garante a todos 
os cidadãos no art. 1'79: a mesf!Ja camara, confor
mando-.;e com o parecer da commissão de constituição, 
resolveu, que pelo intermedio de V. Ex ., se pedis
sem os nccessarios esclarecimentos a respeito do 
conteúdo do dito requerimento, que para isso vai 
incluso. O que participo á V. Ex., para que suba 
ao conhccimentü de Sllü Magestadc Imperial. 

Deus guarde iÍ V. Ex . Paço da camara dos depu
tados, em 20 de Julho de 1826.- José Ricardo da 
Costa Aggiar de Andrada.-- Sr. Barão de Lages. 

Sessão em ~t de Julho de t 826 

Pl\ESIDENCIA DO SI\. I'EI\EIRA DA NOBREGA 

A's lO horas fez-se a chamada, c acharão-se pre
sentes 69 Srs. deputados, faltando com participacão 
de causa os Srs. Costa Aguiar, Rocha Francô, e 
Clemente Pereira, c sem participação o Sr. Silva 
Lobo. O Sr. Maia passou a occupar o lugar de 1" se
cretario; c aberta a sessão, foi lid a a acta da antece
dente pelo Sr. secretario Souza França, e appro
vada. 

Logo o Sr. secretario Maia deu parte de um 
requerimento de Joanna Margarida, qn eixando-se 
do intendente geral da policia, e foi dirigido á com
missão de petições. 

Entreu-se logo na primeira parte dJ ordem do 
dia, quo era a discussão do projecto de !oi da res
ponsabilidade dos ministros, e conselheiros de es
tado, na parte relativa aos artigos do processo, 
deduzidos da lei da liberdade da imprensa, os quaes 
se mand~rão incluir por inteiro, e não por meio 
de rem1ssao, como se ac!Java. no art. 24 do projecto, 
quando entrou em lerceu·a d1scussão . 

O Sr. primeiro secretario leu os artigos redigidos 
pela comm1ssão de leis r egulamentares, assim con
cebidos : 

" Art. l. Apresentado o decreto de accusação 
com o processo, o senado mandará notificar o réo, 
para que por s1, ou seu procurador, compareca em 
certo, c designado dia. • 

<< Art. 2. Antes da notificacão , terá a commis
são de accusação apresentado Õ libello accusatorio 
com os do~umentos, que tiver', e rol da$ testemu.; 
nhas, querendo produzi-las. 

<< Art. 3. A notificacão será acompanhada da 
copia do libello, documentos, e rol das testemu-

nhas, e entre ella, e o comparecimento mediará 
pelo menos o espaço de oito dias . No caso de re
velia, se nomeará um advogado por parte do réo. 

« Art. 4. No dia aprazado, principiará o acto 
pelas recusações do art. 22, quando as partes quei
rão fazel-as. 

« Art. 5. As testemunhas serão juramentadas, 
e inquiridas pelo juiz de direito, relator, mas qual
quer membro da commissão accusadora, e do se
nado, poderáõ exigir as perguntas, que julgarem 
necessarias. 

" Art. 6. Findo este acto, o juiz relator mandará 
lê r todo o processo. 

« Art. 7. Tanto o accusado, .como a commissão 
accusadora, poderáõ no mesmo acto arguir as tes
temunhas, sem as interromper, assim como poderáõ 
verbalmente fazer as suas allegações, e defe
zas. 

« Art 8. O juiz de direito, fará um relataria 
resumido, indicando a; provas, e fundamentos de 
ambas as partes; e propondo as questões do artigo ... 
aos juizes de facto, serão decididas na mesma ses
são, sem que haja mais discussão. Depois do que os 
juizes de direito applicaráõ a lei. 

« Art. 9. Des tes julgados, não ha recurso algum . 
- Berna1·do Pereira de Vasconcellos.- Nicoláo 
Pe1·eira de Campos Vergueiro.- José Lino Cou
tinho. " 

Sendo estes artigos postos em discussão, cada 
um de per si, farão successivamente approvados, 
sem a menor impugnação, guardadas todas as for
malidades do regimento. Depois do que perguntou 
o Sr. presidente, se a camara julgava coucluida a 
terceira discussão do projecto de lei da responsabi
lidade dos ministros, e conselheiros de estado: e 
respondeu-se affirmativamente. E perguntando mais 
se a camara approvava o projecto com as suas 
emendas na fórma deliberada, respondeu-se tam
bem pela affirmativa. Em consequencia do que de
terminou-se, que o dito projecto com as emendas 
fossem remettidos á commissão da redaccão de leis, 
para o redigir em ordem. · 

Seguia-se a segunda .Parte da ordem do dia, que 
era a discussão do projocto de lei, remettido pelo 
senado, declarando os dias de festividade ~aciona!. E 
logo o Sr. secretario Maia leu os dous artigos do 
projecto assim concebidos. 

<< Art. l. Serão de festividade naciodal em todo o 
imperio, os dias 9 de Janeiro, 25 de Março, 7 de 
Setembro, e 12 de Outubro. 

« Art. 2. Cessará · nos mesmos dias o despacho 
dos tribunaes, e se farão todas as demonstrações 
publicas proprias de semelhantes festividades. n 

Aberta a discussão, pedia logo a palavra, e disse 
O Sn. LINO CouTINHO:- Neste projecto de lei, 

eu só tenho a accrescentar uma declaração no art. 2, 
pois alli só se falia em tribunaes, e eu quizera, que 
o feriado seja extensivo a todas as estações publicas, 
porque sendo esses dias de festa nacional, e grande 
gala, não devem só participar uns, e outros não. 

O Sn. Cnuz FERREIRA: -Seria melhor dizer-se, 
que cessarião todos os trabalhos civis, e forenses . 

O SR. VERGUEmo: - Ci:eio, que está decidido, 
que os projectos vindos do senado, tenhão uma só 
discussão, na .qual primeiro se trate da converlien
cia da materia ·. em geral, e depois ·admittida . esta, 
se examine cada um .dos artigos de per si. Portanto 
deve-se guardar essa ordem. 
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O Sn. PAULA ll SouzA:- Sobre isto ha duas in

dicações, uma do Sr. Costa Carvalho, que foi a p
provada, e outra minha, que se acha na commissão 
do regimento, qt:e ainda não deu o seu parecer. 
Peço por isso ao Sr. presidente, que convide a com
missão para o apresentar, afim de termos já um 
regimento certo a este respeito. 

Consultou então o Sr. presidente o voto da ca
mara, que satisfez ao Sr. Paula e Souza, ficando a 
commissão na intelligencia de tratar com urgencia 
da mencionada indicação. 

Pedia então a palavra, dizendo 
O SR. VAscoNCELLOS:- Sr. presidente, tem-se 

resolvido nesta camara, que sobre as leis regula
mentares haja duas discussões, por isso que a 
primeira que deve versar sobre a utilidade da ma
teria em geral, está por sua natureza dispensada, 
visto que as leis regulamentares têm o seu funda
mento na mesma constituição. Este projecto não está 
nesse caso, e póde ser rejeitado in limine: por 
isso julgo, que se póde ada ptar a proposta do Sr. 
Paula e Souza já para es ta discussão, propondo 
V . Ex. primeiramente a materia em ge ral, e im
mediatamen te artigo por artigo. 

O SR. VERGUEIRO:- A camara já admittio a 
mat~ria do projecto, quando approvou o parecer da 
com missão, a que foi encarregado o exame . Por
tanto o que resta é discutirem-se os artigos. Demais 
este projecto é t.ão simples, que não admiLte longos 
debates, nem tantas formalidades . (Apoiado, apoia 
do .) 

Então com approvação da camara, abriu o 
Sr. presidente a discussão sobre o primeiro artigo, 
e tendo-o hdo o Sr. secretario Ma1a, rompeu a dis
cussão nestes termos 

O SR. SouzA FRAilÇA:- Senhores, em todas as 
nações, e em lodos os tempos sempre se festejárão 
certos dias, que suscitão memorias de jubilo nacio 
nal. 

Eis o motivo porque eu não só não me opponho, 
mas antes spprovo este proj ecto. Estes dias apon
tados aqui (leu o projecto) são verdad eiramente de 
regosijo publico, porque recordão acontecimentos 
de summo interesse para o Brazil. 

Porém, Sr. presidente, porque razão o não será 
lambem o dia 3 de Maio? (apoiado geralmente.) Dia 
da installação do corpo legislativo I (apoiado.) Dia 
marcado pela constituição ! Não será este dia tão 
grande, como os outros, para o povo do Brazil? 
(apoiado.) Dia que affiança a todos nós a nossa li
berdade,, a nossa verdadeira felicidade l (apoiado 
geml. ) Como ha de ser omnnsso? De nenhuma ma
neira . Eu mando esta emenda ... 

Leu, e passou ao Sr. 1• secretario a seguinte 

cc E!IENDA POR ADDITAllENTO 

cc Será enumerado nos dias de fes ta nacional o 
~ia 3 de Maio, rnarcado pela co~stituição do impe
no para a abertura da assemblea geral legislativa 
do mesmo imperio.- Souza Fmnça .. » 

Foi apoiada, e entrou em discussão, tendo a pa-
lavra · 

O Sn. QuEmoz CARnEIRA: -O illu·s tre deputado 
preveniu-me. Eu já tinha aqui uma emenda (mos
trando-a) para este mesm o fim. O dia 3 de Maio é 
mui grande para o Brazil, por ser o dia da instal
lação da assembléa geral, e ainda por outra razão 
por ser dia da Santa Cruz, anniversario do desca:. 

brimento do Brazil. Portanto não póde deixar de 
entrar no numero daquelles, que devem ser cele
brados como festividade nacional. 

O SR. VASCONCELLOS : - Sr. presidente, eu me 
opponho a esta em enda , e a julgo desnecessaria. 
Querem se multiplicar os dias de festa l Se por 
qualquer plausível moti\'O formos a fazer fes tivida
des nacionaes, então não se trabalhe mais, não se 
cuide em mais nada. 

Accrescentem-se estas festas ás festas da igreja, 
e veremos, que di o.s restão para os negocias publi
cas, e particulares. Sejão de festa naciona l os dias 
25 de Março, em que se jurou a co nstituição, 9 de 
Janmro pela resolução ele S. l\L T. em fi.car no 
Braz!l, 7 de Setembro pela proclamação !la inde
pendencia do Brazil, e 12 de Outubro por ser dia da 
ncclamação do imperad or. Os outros sejão de gala. 
Ha muitos dias de grande gloria para a nacilo, e se 
vamos a declarai-os de fest ividad e, tudo fi'cará em 
festas. 

Eu não sei dar a preferencia entre tantos aconte
cim entos gloriosos para a nação: se o dia 3 de Maio 
é de regosijo publico, muitos outros ha de igual mo
tivo. Portanto defendo o projecto, e opponho-me á 
emenda. 

O SR. SouzA FRANÇA:- Is to é o que eu não 
posso ouv ir . Se não deve haver este dia de fest a, 
tambem não deve passa r este projec to . Estas dif
ferenças eu não posso admittir; pois a mesma ra
zão, que h a para se celebrarem os dias apontados no 
projecto, milita a respeito do dia 3 de Maio. 

Que diria a nação brazileira ,·vendo que o dia da 
instal!ação da sua assembléa legislativa não era 
marcado en tre os de regosijo publico ? Eu não quero, 
que se augmentem os feriados, antes procurarei, 
que elles diminuão. 

Não quererei, que se guardem tantos feriados, 
que até agora tem sido introduzidos, ás vezes por 
motivos de bem pouca consideração; o meu voto é, 
que, ex cepto es tes dias de verdadeira festa nacional, 
não hajão outros feriados. Portanto não va le a 
razã o, que allega o nob re depu tado : n ão se multi
plicão as festas , antes se r eduzem a um num ero 
muito menor. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA :-Eu lambem reconheco , 
que devemos ter dia3 de fes ta nacion al, e não darei 
as razões, porque são bem patentes , e sabidas. 
Admitto os dias apontados no proj ecto, pois touos 
são assignalados com rnclivos relevantes, com tudo 
assen to, que a accresccntar-se mais algum , então 
em luga r do di a 3 do ~!ai o, d;1rei a preferencia ao 
de 3 de Junho. O dia 3 de l\Iaio é o da abertm·a das 
camaras, e como annualmenle se ha de renovar es te 
acto, tanto basta para o fazer celebre na nossa 
nação. Porém o dia 3 de Junho, quanto a mim, 
suscita uma memoria do maior interesse, e gloria 
nacion al, e que por isso deve ser conservnda perpe
tuamente, porque neste dia foi convocada a primeira 
assembléa constituinte, o letJislativa da nacão 
brazileir4. Esta convocução foi que sellou a nossa 
felicidade, foi que verdadeiramente marcou uma 
gloriosa época na histeria da nossa nação. Portanto, 
torno a dtzer, que se acaso se accrescenlarem os dias 
de festividade nacion al, eu antes me decido pelo 
dta 3 de Junho, do que pelo de 3 de 1\'Iaio. 

O SR. VEnGuEmo :-Sr. presidente, eu tambem 
não desejo que se multipliquem as festas em pre
juízo dos negocios publicas, e particulares da nação, 
porém rec.onheço, que devem haver algumas, e uma 
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dellas é certamente a que propõe o Sr. Souza 
~rança no seu additamento (Apoiado) E' o dia da 
mstallação da representação nacional I Se nós 
congratulamos os dias do poder exec utivo, porque 
não havemos de congratular tambem o dia 3 de 
Maio, dia consagrado ao poder legislativo : Eu 
julgo indispensavel esta festividade nacional, e para 
isso antes quizera, que se supprimisse uma, ou duas 
outras festividades, para se dar lugar a esta. 
Supprimão-se os dias 7 de Setembro, e 25 de 
MarQo, porque sendo na verdade de gloria para o 
Braztl, comtudo tirão o lngar a outros dignos de 
memoria igual, e talvez superior. No dia 7 de 
Setembro proclamou-se a nossa independencia 
política, porém proclamou-se em uma província , 
tendo já d'antes sido applicados os meios para a 
venficar, e sendo aquelle acontecimento contado á 
muito ontre os q.ue devião necessariamente ter 
lugar. Que o Brazil seria independen te, nem ao 
menos duvidavão os nossos inimigos : era uma 
re_volução marcada nos calculas de todos os políticos. 
Nao quero todavia que daqui se conclua, que eu 
ten~o em pouco apreço aquelle celebre acto, quando 
a mmha intenção é mostrar, que o dia 3 de Maio o 
excede em glona para a nação brazilei ra, por ser 
aquelle, em que ella se vio pela primeira vez repre
sentada. (Apoiado geral.) Eu mandarei uma emenda 
a este respeito. 

0 SR. VASCONCELLOS :-Eu CO~tinuo na minha 
opinião. Querer comparar o dia 3 de Maio áquelle, 
em que se ju~ou ·a constituição do imperio, parece 
que e querer Igualar o pigmeu ao gigante. Suppri
!lllf-se o dia 7 de Setembro, em que se proclamou a 
mdepend~nc.ia em umaprovincia 1 Foi proclamada em 
uma provmcia, mas foi proclamada pelo imperador 
então regente deste imperio. Este acto, se foi prati~ 
ca~o e~ uma. pro·vincia, teve uma completa 
rat1fic~çao f!O d1a 12 de Outubro em todo, ou quasi 
todo 1m peno, e finalmente foi sellado no dia 25 de 
Mar1o pelo juramento daconsti tuicão que é a garantia 
dos 1ôros da nacão. • 

Todos estes actos são fundamentos para a instal
laciio da assembléa, de sorte que este dependeu 
daquelles, e não aquelles deste. Portanto nem o dia 
3 de Maio, nem o dia 3 de Junho, em que se 
con~ocou _ a assembléa constituinte, apresentão 
mottvos tao relevantes para o jubilo publico, do 
~ue aquelles, que estão marcados no projecto. 
Comtudo como cada um encara este objecto pelo 
seu lad?, póde decidil-o a seu modo. O que me 
parece ~, que nem devemos gastar muito tempo 
nesta dis?ussão, nem na resolução, que se tomar, 
se d~vera fazer a vontade aos empregados publicas, 
mult1phca~do os dias de ferias. Segundo o mel\ 
voto. o artJgo deve passar sem alteração, e por isso 
opponho-me a todas as emendas. 

Veio a este tempo á mesa, e foi lida pelo 
Sr. secretario Maia a seguinte 

« EMENDA 

« Que se supprima o dia 7 de Setembro, e o 
de 25 de Março.-Vergueiro. » 

Foi apoiada, e. admittida á discussão, teve a 
palavra 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Eu me declaro 
contra~ ~menda, que propõe augmento no numero 
das festividades nac10naes. Senhores, as festas estão 
na razão de todas aquellas instituicões, que perdem 
de valor sendo multiplicadas, e ao' alcance de todos. 

Demais a nação perde muito com estas festas, porque 
com ellas não só cessa o expediente nas repartições 
publicas, mas até os trabalhadores {,ieixão os seus 
empregos, attrahidos dos espectaculos, foguetes, 
etc. Se se calculasse a perda da nação om um destes 
dias, o resultado seria espantoso, montaria a muitos 
contos de réis. 

O SR. HoLLANDA CAVALCANTI : -Eu apoiei a 
suppressão dos dous dias da emenda do Sr. Ver
gueiro, assim como apoiaria qualquer outra, só 
para ter lugar o dia 3 de Maio. (Apoiada, apoiado). 
Tomára saber se ha para o Brazil um dia mais 
memoravel de que seja o dia 3 de Maio! (Apoiado) 
Eu mesmo nunca ac reditei em constituição, senão 
no dia 3 de Maio . Para mim é um dos maiores dias. 

O SR. CusTODIO DIAS :-Eu pasm o, senhores, de 
ver que h a quem se !em bre de propor que o dia 3 de 
Maio não seja de festa nacional: eu, que queria que 
todas as festividades se reduzissem á do dia 3 de 
Maio I Pois de que vale a independencia, ajuramento 
da constituição, etc. se a representação nacional 
não fosse installada, se a assembléa não tivesse 
acção, e entrasse em exerci cio? Eu não sei o que é 
constituição, nem para que ella possa servir, se 
ficar só em papel. Que seria o Brazil sem consti
tuição, sem a sua representação nacional? Sem 
cnnstituicão um só instante não estarei no Brazil: 
irei vivêr nesses desertos distantes, e até fugiria de 
habitar com homens . Senhores, ao dia 3 de Maio se 
devem dedicar todas as festas publicas. Eu não 
quereria que fosse festejado só com foguetes, tiros 
de peças, e theatros, mas desejára que se empre
gassem os festejos religiosos, que se consagrassem 
louvores ao nosso Deus, por nos ter favorecido com 
este bem inapreciavel, e que se praticassem actos 
de heneficencia a favor dos povos, principalmente 
aos necessitados . Pois que <>eria de nós, se a assem
bléa se não instalasse? Haveria um só homem 
independente ? Sem constituicão, e a assembléa, 
que seria o Brazil? Portanto voto pela emenda do 
Sr. França. 

O Srr. TEIXEIRA DE GouvÊA :-Sr. presidente, é 
forçoso, ou marcar um só dia, ou no caso de passar 
o projecto, accrescentar mais um, que é o dia 3 de 
Maio, dia em que o Brazil viu pela primeira vez a 
nação reunida, e legitimamente representada. E não 
será grande este dia? A passar o projecto, deve 
tambem passar este additamento ; ou então seja só 
o dia 12 de Outubro, porque n'elle estão compre
hendidos todos os outros. Porém de>ignando-se 
mais de um dia, não se póde por maneira alguma 
ommiltir o de 3 de Maio. Este é o meu voto. 

Julgando-se sufficiente a discussão, propoz o 
Sr. presidente lo se a camara admittia o projecto: 
decidiu-se que sim : 2° se approvava o art. 1°, 
salvas as emendas : decidiu-se pela affirmativa. 
Propoz em seguida a emenda do Sr. Vergueiro, que 
por suppressiva tinha a prioridade : foi rejeitada. 
Propoz finalmente o additamento do Sr. Souza 
França, o qual foi approvado. 

Passou-se ao art. 2°, o qual foi lido pelo Sr. se
cretario Maia, bem como as seguintes 

« EliENnAS· 

« Que ao 2° artigo se accrescente-e todas as 
estações publicas.-Lino Coutinho. » 

« Cessaráõ nestes dias todos os negocias civis, 
e forenses.-Cruz Fe·rreira . . >> -
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Forão apoiadas, e entrando em discussão, forão 

impugnadas por esta maneira por 

O SR. V1 SCONCELLOS:-Eu me opponho ás emendas. 
O artigo está excellen te. Ha estações, que não 
devem cessar de trabalhar, como seja a alfandega 
etc. Certos trabalhos publicos são indispensaveis, 
e não devemos causar prejuízo aos povos. Por isso 
não admitto as emendas. 

chega o nosso desejo relo emprego dos homens no 
trabalho, então devenamos fechar as galenas, e 
não consentir que derivassem das suas occupações 
aquelles que vêm ser meros espectadores nesta 
casa, po~que elles aqui estão ociosos. Daqui conclúo 
que nos dias de festividade nacional, ou não deve 
haver feriado para os tribunaes, ou deve ser geral 
para todos, os que são empregados em serviço da 
na cão. 

O SR. SouzA FRANÇA :-Eis-aqui está uma opinião, O SR. VASCONCELLOS :-As festas nacionaes são 
com que eu me conformo : nisto acho que o illustre uteis, e indispensaveis, posto que ~evem ser em 
deputado tem toda a razão em se oppor ao addJClO- mfnor numero do que se acha no proJecto ... 
namento, quo se quer fazer com estas emendas. qs 0 SR. SouzA FRANCA (interrompendo):-Eu chamo 
tribunaes podem suspender o trabalho por um dJa á ordem 0 illustre dêputado :já houve votação em 
ou outro, sem grave prejuízo do publico, porém contrario ... 
certas estações, como a alfandega, consulado, etc. 0 SR. VASCONCELLOS :-Qual é a votação ? Queira 
não podem estar fechadas sem damno do commerc10 fazer 

0 
favor de ver a acta .... Eu creio que o illustre 

Sabe Deus o prejuízo que soffre o publico com deputado se enganou; quando me chamou á ordem. 
tantos dias santos, em que aqnellas casas não Ainda se não votou sobre 0 art. zo Sr. pres1dente, 
abrem despachos. Eu até seria de opinião, que em a um deputado sempre é permittido repetir uma 
muitos domingos estivessem em exercício, ainda idéa, quando quer explicar 0 seu voto,_ e fazer 
que se augmentasse o ordenado aos empregados. alguma observação sobro as razões c_ontranas, toda~ 
Portanto sigo o mesmo voto : defendo o projecto, e as yezes que se fundão em falta de _mtelhgencw. E 
reprovo as emendas. 0 que eu pretendia fazer. Ora aqm se d1sse que os 

O SR. CRuz FERREII\A :-(Fallou tão rapidamente, espectadores das galerias são homens ocwsos. Eu. 
que nada se obteve do seu discurso). Sr. presirlente. não posso de1xar pas~ar sen:elh~nte 

O Sa. SouzA FRANCA :-0 exemplo, que apresenta proposição. Como se podem syppor ocwsos c1dadaos, 
o illustre deputado, "das nações da Grecia, não me que estão vendo, como nos._ defendemos os seus 
convence. Naquellas nações o systema do governo interesses? Talvez elles este] aO notando o tempo, 
era inteiramente diverso do nosso : e se o systema que perdemos em cousas de tão pouca importancia. 
do governo era tão differente, que direi dos seus Bom é que elles csl8jão presentes, para que proce
principios, das suas instituições economicas, e de damos com mais circunspecção, e cautela. Ass1m 
financas, das fontes das suas riquezas, etc. ? Quaes fossem elles mais severos. 
erão os seus habitas, os seus costumes ? Havia por 0 Sn. Cui'iHA MATTOS :-0 illustre deputado me 
ventura commercio, ou outro genero de industria attribuio uma proposição que eu nunca avan~ei 
a que se desse o povo, assim como succede actual- nem aqui nem fórn d'aqni. Os Srs. que me ouv1rao 
mente entre todas as nações? Não: o povo, ltvre bem entenderão<' sent1do em que falle1. Pelo con
dedicava-se inteiramente ás armas, e emprega vão traria eu demonstrei que elles aqui nunca se podem 
exclusivamente os escravos na agricultura, donde dizer ociosos. E serão ociosos os cidadãos que vêm 
tiravão com pouco trabalho rendas superiores aos assislir ás sessões dos seus representante;, e teste
poucos gastos, que fazião ; e até em alguns povos munhar a diligencia que elles fazem a bem da sua 
todos os cidadãos trabalha vão, e se sustentavao em gloria e dos seus interesses? Prouvera a Deus que 
commum. Portanto podião dedicar ao ocio mJ_Jitos as nossas sessões se podessem celebrar em uma 
dias do anno1 sem que dahi lhes resultasse proJmzo praca ou em um campo onde coubessem 500,000 
algum· , espêctadores, para que dessem fé do interesse que 

O SR. VASCONCELLOS :-Senhores, eu não gosto d•J tomamos no seu bem ! 
fazer emendas, por conhecer que quasi sempre Terminada a discussão, foi o art. zo approvado tal 
em~araç_!io a discussão se~ grande rrove1to · ::;e qual se achava, regei ta da as emendas. Pergm;tou 
assim nao fosse, eu propona que os tnbunaes nao então 0 Sr. presidente se estava conclmda a ullima 
deixassem d~ trabalhil;r nesses _mesmos dtas ap~n- discussão deste projecto: decidia-se qu: s1m. Pro
tado no proJecto. CreiO que nao se póde festeJar poz mais se a camara adaptava o proJecto com a 
melhor um glorioso acto nacional, do que dando emenda ~pprovada: venceu-se do mesmo modo. 
senteuç~s justas, e c~ncorrendo para o augmen_t_? e Foi portanto a emenda i~mettida, á com missão de 
prospendade da naçao. Tal é a mmha op1mao. redaccão de le1s, para a por em forma. 

O Sn. CuNHA MATTos ;-Eu defendo as emendas. FeÚo isto deu o Sr. secretario Maia parte de haver 
Não ha, Sr. presidente, razão alguma para que dos recebido, e leu o seguinte 
empregados publicos uns trabalhem, emquanto 
outros estão em ferias. Se acaso tres ou quatro d1as OFFIClO 
de descanso em um anno são prejudiciaes á nação, I 
então não haja feriado nem nos tribunaes, nem nas " Illm. e Exm. Sr.-Tendo eu de propôr na ca-
outras estações publicas. Porém distmcções entre mar a dos deputados, de ordem de S. M. o Imperador 
homens, que servem igualmente, .e são pagos uma provideneia legislatiYa, afim de se~ tomada na 
igualmente pelo estado!.. Não admrtto. Dema1s, devida consideração; ass1m o commumco a V. Ex. 
Sr. presidente, que são 3 ou 4 dias na rod_a do. an~o para o fazer constar á referida camara, e designar
para que sejamos tão escrupulosos? Nao d1sse .Já se-me o dia em que ahi devo comparecer.-Deus 
um illustre deputado, que por estes dias, que a~o~a guarde a V. Ex. 
se vão celebrar por esta lei, hão de se suppnm1r «Paço, ,em 20 de _Julho de 1826.-Visconde de 
muitos outros feriados, que enchem o calendano?: Paranagua.-Sr. Jose Ricardo da Costa Aguiar de 
Logo não ha motivo para tal rigor. Se a tal ponto' Andrada.» 
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Pelo que consultando o Sr. presiden•.e o voto da 

camara, determinou-se que se assignasse o dia de 
amanltã, e assim se participasse já ao ministro. Ao 
que pedio a palavra, e disse 

O Stt. LtNO CouTIN HO :-Eu tenho a dizer a V.Ex. 
que o mini stro da marinha me affirmou que não 
podia vi r a esta camara nos diag de despacho que 
~ão terças, quintas e ~abbados. Faço esta partici
pasüo para qu e, se poder ser, se assigne outro dia. 

O SR. VAsco:-~rELLOS :-0 ministro escreveu um 
offic io para que se lhe assig nasse dia para vir a esta 
casa: alli é que tin ha lugar declarar o seu impedi
men to em certos dias. Não o fez: logo julga-se 
prompto em todos. Den111is se elle nito puder vir 
amanhã, o participará. l'lão é da dignidade da ca
ruara r~ceber recados por vias particulares. Está 
decidido que venha amanhã: se puder e quizer vir, 
venha, e 'e n:w puder participará e assigna-se ou
tro dia. 

O S11. LtNo CouTt:'!HO :-Admira-me assás que em 
cousa tão simples o illustre de putado tan to se tenha 
form alisado pugnando pela dignidade da camara I 
Só me faltava ouvir dizer em face-Qitod d-ixi ,dixi , 
quod scr-ipsi, scn:ps-i.-Quo duvida póde haver, em 
que um meu amigo me participasse que não podia 
vir a esta casa em laes e taes dias, por serem para 
elle occ up~do s e legitimamen te impedid os; e qu e 
eu o participe mui naturalmente a esta camara? E' 
algunJü cousa do outro mundo, para tanto agucar a 
ene rgia c severidade do honrado nt em hro, para jjzer 
á bo<:a cheia- não é da dignidade desta camara l
Bem me embaraça r1ue seja sabbado, quarta ou 
quinla-f•~ira, ou outro qualquer dia. Uepeti o que 
se me havia dit o em conversa ; mas não o disse 
como moço de recados, para o que tenho muito 
pouco geito . 

O S11. SouzA FnAKÇA :-E' realmente contra a 
dign idade desta camara rcceb~ r recados particula
res, como bem disse um illustre deputado; e muit o 
mais é alterar-se a decisão ~o rn ada. U ministro man
dou este otficio ú camara para su lhe marcar dia, nada 
pre,·enio; a camara já resolveu ; porque motivo sn 
ha de desfazer o que e> tú feito, só porque um dos 
mGmbros da camara co mrnunica urna conve rsa par
ticular, que tere com cllo? Se o il!Ltst rc deputado 
tive,se prevenido antes da votação, então tinha 
algum lugar: agora não . 

O S11. Lt!'!O CouTINHO :- Eu não estava pn~srnte 
na uccns ião, em que se tratou disto. 

O Srt. SouZA Ji'tl.\:I ÇA :-Nilo é da dignidade da 
canwra ... 

O S11. . LtNO CouTtNIIO (interrompe·udo) :-0 dito 
por oito dito, Sr. prestdente: não estejamos a gastar 
tem po com ninl•arias . 

Terminada esta questão in cidente, leu o Sr. se
cretario l\Iuia os seguin Les 

OFf'ICIOS 

« lllm. c Exm. Sr.-Sendo presente a S. M. o 
Imp erador o oillcio de V . Ex. da data de 19 do cor
r ente mez, em que participa ter a camara elos de
putados resolvido enviar á sua augusta presenca 
uma deputação de se te membro>, pedindo a süa 
sancçito ao decreto da assernbléa geral legislativa 
relativo á formula do reco nh eci mento do príncipe 
impe rial; desejand o para ess1·~ fim saber o dia, hora 
e lugar erll que se digna recebêl-a. O mesmo senhor 
me ordena , que diga a V . Ex., que receberá a refe-

rida deputação no domingo 23 do corrente, pelas 
onze horas e meia da manhã no paço da eidade.
Deus guarde a V. Ex. 

« Paço, em 21 de Julho de 1826. -José Feli
cianno Fernandes Pinheiro.--Sr. José Hicardo da 
Costa Aguiar de Andrada. » -Ficou a camara in
teirada. 

« Illm. e Exm. Sr.-Por ordem de S. M. o Impe
rador remetto a V. Ex. o officio incluso do presi
dente da província de S. Pedro ele 17 do mez pro
ximo pas,ado, com o requerimento dos moradores 
do Boqueirão do Serrito, para que seja tomado na 
consideração que merecer pela camara dos deputa
dos, na parte em que pedem que se desmembre da 
Matriz o curalo de Nossa Senhora do R ozario. 
Deus guarde a V. Ex. 

«Paço, em 21 de Julho de 1826.- José .Feli
cianno Fe·rnandes Pinheiro. -Sr. José Ricard <> da 
Costa Aguiar de Andrada. ))-Foi remettido á com
missão de ecclesiastico. 

« Illm. o Exm. Sr.-Por ordem de S. M. o Im
perador reme tto a V. Ex. as duas inclu,as repre
sentacões da camara da villa do Bornsuccesso e do 
paroc'ho J osé de Souza Barradas, sobre o plan o de 
divisão ele freg uezias, ofl'erecido pelo conselho da 
província do Minas Geraes, para que V. Ex. as leve 
ao conhecimento da camara dos deputados.-Deus 
guarde a V. Ex. 

«Paço, em 21 de Julho de 1826.-José Felicianno 
Fernandes Pinheiro.- Sr. José Ricardo da Costa 
Aguiar de Andrada. " - Foi remettido ás commis
sões de es tatís tica e do ecclesiastico . 

O mesmo Sr. seeretario Maia, como relator da 
commissão da redacção de leis, apresentou redigida 
a emenda ao projecto diseutido hoje sobre as festas 
nacion aes, e a leu. 

Era assim concebida: 
«Ao art . 1°.-Depois das palavras-vinte e cinco 

de Marco-accrescente-sc-tres do Maio. 
« PaÇo da camara dos deputados, 21 de Julho de 

1826.-José Antonio da Silva llfa.ia.-CandidoJosé 
de Araujo Fianna.-José da Costa:can;a/Jw ., 

E propondo-a o Sr. presidente a votos, foi appro
vada. 

Passou-se ti 3• parte da ordem do dia, que era a 
3• di scussão do projecto de lei apresentado e nova
mente redigido pela commissão de saude publica 
sob re as cartas dos alumnos das acatlemias medicn
cirurgicas. 

Leu-se a nova redacção nestes lermos: 
« A assembléa geral legislativa decreta : 
« Art. l. o Todos os estudantes que nas escolas 

de cirurgia do Rio de Janeiro e Bahia tiverem con
cluído o curso de 5 annos ou 6, haverão as cartas 
designadas nos arts. 14 e 15 dos estatutos das r efe
ridas escolas . Ficiio compre hendid os neste artigo 
os alutnnos uas ditas escolas que, havendo frequen
tado e conseguido n sua approvação , se acharem 
ainda hoje sem cartas. 

'' Art. 2. 0 As cartas serão passadas pelos direc
tores das escolas ou pelos lentes, que suas vezes fi
zerem; assignadas pelos lentes de pratica medica e 
cirurgica e subscripta pelo secretario da escola, 
com sello pendente de fita amarella. Cada uma das 
ditas escolas poderá escolher o sello que bem lhe 
parece r. 

<r Art. 3. 0 As cartas de simples cirurgião e ci
rurgiâo formado seriÍõ passadas em linguagem vul-
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gar e impressas em pergaminho; · e sómente o seu 
importe de impressão e pergaminho será pago pe~o 
estudante. 

« Art. 4.0 As ditas cartas serão passadas se
gundo os formnlarios, que vão lançados no. fim 
desta lei. 

« Art. 5.° Ficão revogadas todas as leis, ordena
ções e regulamentos do phisico-mór e cirurgião-mór 
do lmpedo na parte que se oppozer á execução 
desta lei. 

por isso ser snpprimidas. Acho tamhéni "que-the~ 
souro nacional-são palal'ras desnecessaria.S,porque 
sabe-:-se que estes pagamentos serão feitos pelos ren
dimentos publícos e tirados dos cofres, onde se re
colhem estes rendimentos: isto é infallivel. Eu acho 
a~é. que estas palavras podem ser muito preju-
diciaes. -

Sr. presidente, é necessario que nós definamos a 
palavra thesouro, imitando em tudo a definição 
feita pela constituição. . _ 

A constituição diz que o thesouro é encarregado 
• da administracão e contabilidade das rendas nacío

« Éu N ••• director ou vice-director tla escola naes ; esta é a· definição que lhe dá o art. 170 da 
eirur"ica de... constituição: logo, cons~rvando·se aqui estas pa-

« Formulas das cartas. 

« Faco saber que o Sr. N ••• natural de ••• filho lavras, podemser muito prejudiciaes, porque talvez 
de N. :. ltavendo frequentado o 5° anno do curso queira entender-se que só se pagará no thesouro 
cirurgi.co, e sendo nelle approvado (nemine ou sim- do Rio de Janeiro ; e, portanto, podem as viuvas e 
pliciter) fica por isso na conformidade dos estatutos Qrphãs, que se achão em Matto-Grosso, Pará ou 
da mesma escola opp1·ovado em cirurgia e habili- outra provincia longínqua verem-se obrigadas a 
tado para poder unicamente curar neste ramo da virem aqui, ou mandarem seus procuradores, para 
sciencia medica em todas as partes do imperio, pelo receberem esta taxa. 
que lhe mandei passar esta, que vai por mim as- Portanto, não devem vir aqui estas palavras, 
signada e pelos lentes de pratica medica e cirur- porque dão lugar a este inconveniente e a outros. 
gica, subscripta pelo secretario com o sello da Ha uma emenda do Sr. Marcos Ant.onio que exige 
escola. qne estas vi uvas tenhão vivido com seus maridos, 

« Eu N ••• etc., que havendo frequentado 0 6o e que depois do fallecimento destes vi vão hone&ta-
anno, e repetido nelle as matetias do 4o e 5° anuo mente. . _ . 
!"sendo approvad? (neminç ou simpliciler) fica por Eu ~';11ze!a que se puzesse:-As que nao esh\"es
Isso na conformidade dos eslatutos da mesma es- sem dr\'orciadas-porque esta ~hras~ oomprehen~e 
cola formado em cirurgia, e habilitado para poder os c~sos ~e quando houvesse d1vorc10, e se tenbao 
curar de cirurgia e medicina em todas as partes do dep_01s aJuntado por conlrasen~ença; p~rtanto, 
imperio.- Francisco Gonçalt-es Martins._ José cre1o que s_e deve a!ltes usar dcs.a expressao. . 
Lino Coutinho.-Dr. José Avelino Ba·rboza.-Fran- Quanto a. ho~estldade, oppon~o-me, porque e 
cisco Xavier Ferreira. 11 ~ou~a _que diffictl~ent~ s_e _pod~ra provar, é querer 

. . _ mstltUlr uma nova mqmsiCao, e querer, finalmente 
_ Fmda a leitu~a o~servou-se que n_esta re~acçao perturbar 0 socego e trânquilidade das familias. 

nao. se achava mclUida t_?da a materm vene1da; e Neste caso eu lhe applic(!ria a pena dos remorsos, 
verificando-se esta .asserçao pelo exam~ d~ acta de pena que 0 illustre deputado autor da emenda 
30 d~ Junho d~ternunou-se que .a commissao de re- queria applicar como sufficiente aos ministros de 
dacçao supprrsse esta ~alta á v1s!a da mesma acta, estado. 
e puzesse em harmoma a doutrm_a do a~t. IoJ que Sejão castigadas com os remorsos essas viuvas 
s~ r:fere aos estatutos da academ~a medico-cJrur- doshoneslas, que não é pequena a~ena. 
g1c~,, ficando co~ esta declaraçao approvado o Eu accrescento mais : 0 projecto falia em filhas 
proJecto por votaçao da c_amara. . _ orphãs dos officiaes militares brazileiros dos postos 

J~lgou-se por~nto ultimada, a -3a dlscuss~o, e fa- combatentes, eu diria-filhas legitimas_;.porque 
zen a. o o Sr. prestdente as _perguntas do regtmento, nós não devem as conceder soldo a filhas que não 
respondeu-se pel! affir~atrva.. . forem legitimas. , 

leveaell:lfim_l~oar a4 P!lrte da or~em do dia, q~e ~u quereria tambem que se accrescentasse ~o 
era a~ discu:ss.ao do proJec.to de 1~~ para soccor_o projecto-que não forem aposentados-porque hoJe 
das viUvas ~ filnas dos offi~taes r_mlltares . . Leu em está isto em moda. 
con~equenCia o Sr. s~crelarro Mrua o 1° artigo con- , Tendo certo tempo de serviço, ainda que sejão 
cebtdo nestes termos· . · muito babeis e possiio fazer ainda grandes serviços 

« Art-.. 1.0 O governo fica autorisado pela .Pre- á nação, q:uerem aposentar-se, e dabi se seguem 
~~nt_e le1 para fazer a_bonar pelo_theso~r.o naciOnal muitos preJuizos á nação. Por isso quereria que se 
a~ v_mvas e filhas orphas dos officraes mtltt~res bra- dissesse-officiaes não aposentados. (Lett). Aqui 
zlleiros dos ,poslos co~~a~entes do e~erctto a ~e- bastava djzer-se- Offi.ciaes combatentes- pouco 
tade _do soldo, que venCia o seus fallectdos maridos influem estas declarações. (Leu). 1\letade do soldo 
e pats pelo assentamenl~ das suas _pat~ntes, em- que vencião seus fallecidos maridos e pais, ete. 
q~anto se conservarem vmvas as primeuas, e sol- , Eu , approvo muito que se torne esta medida pro-
tenas as segu.ndas. >> viso ria para se dar alCTuma co usa a est.as miseraveis; : 

Leu igualmente todas as emendas offerecidas visto q~o o antigo governo despotico foiremisso 
~ apoiadas na 1" discussão, que teve lugar na sessão em estabelecer meios de subsistenc.ia para estas 
d~ 11 do corren~e me_z, e decl~rando o_Sr. p~e- desgraçadas. · . 
stdente aberta a d1scussao, profer10 o segumte dis- Vamos .fazer o que não fez o antigogovern(des-
curso .· - _ potico, vamos emendar estes erros, vamos acudir -

O SR. VAscoNcELLOS :-Sr. presidente, o art. 1° á necessidade de tantas familias. (Continuando a lêr 
diz ~-Fica o governo autorlsado pela presente lei- o artigo.) Emquanto se conservarem vi uvas as7pri
estas palavras não têm prestimo algum, porque meiras e solteiras assegundas.-Creio que aqÚi ha 
sabe-se que pertence ao governo executar as leis, e uma expressão de mais; porque seria bastante di
portanto é escusado usar destas palavras, que devem zer-se-emquanto se conservarem solteiras.;_ porque 
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a viuva é solteira; istü é uma cousa clara; portanto « As viuvas, mães e orpbãs, sejão estas filhas ou 
dizendo-se--:--emquanto se conservarem solteiras- irmãs dos miiitares de postos combatentes do exer
acbava-se tudo comp-rehendido. · cito do Brazil, serão abonadas pelo thesouro publico 

Este project_o precisa de muitas emendas, e uma coma metade do soldo, que vencião seus fallecidos 
dellas é, declarar-se desde quando a lei deve ter maridos, nos casos e pela maneira que se segue: 
effeito; porque se forem incluídos lodos aquelles u. Caso 1.0 Quando os militares tiverem morrido 
militares, que até ao presente têm existido no em manifesta defesa da patria, seja contra inimigo 
Brasil, então o exercito dos mortos será maior do externo ou. interno, seja qual fõr a sua praça ou 
que o dos vivos; será preciso para esta despeza vêr patente, seja ou não a sua familia rica ou pobre. 
um meio·magico de metter dinheiro nos cofres. 

E' necessario, pois, marcar desde 1819 ,ou 1820, « Caso 2. o Quando o militar, sendo oficial de 
d - • · · 1 h · patente tiver morrido em serviço de paz e a sua 

porque 0 contrano sera Impossive aver mews familiajustifique que ficou na indea:enç.ia péla morte 
de satisfazer estas despezas. ~ -

Tambem se quer que as vi uvas dos soldados tenhão delle. Exceptua-se deste caso a família do official que 
soldo; parece;-me quc -= ha uma emenda, que diz não tiver senidopelo menos seis annos; tendo então 
isso. Eu me opponho a esta emenda, Sr. presidente. esta direito unicamente a ser soccorrida com meio 

Porque razão devem ter meios soldos as vittvas dos soldo por tantos annos quantos tiver servido o offi
cial. olficíaes ? é por não parecer conforme com os prin-

cípios da humanidade, que mm-riw de miseria as cc No 1. o caso : a familia que tiver direito do meio 
·pessoas que vivião deste> soldo, pessoas tão caras soldo do o~~ial fallecid? habilitar-sc::-ha, aprcsen-
a estes elliciaes, como são as suas mulheres e filhas. tando certtdoes authenhcas .da aulondade compe
Por este motivo deve na realidade dar-se alguma tente que qualifi!Juem a morte do militar, e de_ ca
r,ousa a estas vi uvas, por contemplação para com i samento _se for vmva, e do casamento do fallecrdo, 
os nossos defensores, e nisto mostraremos já uma e de ba_Ptrsmo se _fôr orphã. Uma vez verificadas 
generosidade extmordinatia; porque em todas as esla_s cn-cumstancJas perant~ 0 governo, es_te man
partes só se concede ás viuYas dos officiaes que ~ara a~ tl~esouro ~~bhco satisfazer a quant1a a que 
morrerão em campanha. hver d1re1to a famtha prete~dente, devendo conla~-

1\Ias as vi uvas dos soldados não estão nesta razão; s~ o pagamento desde o dra em que falleccu o ml
ellas não vivem dos soldos de seus maridos, por- htar. 
que a sua importancia apena!; se limita ao restri- ~~No 2.o caso: !'- famili~ que tiver direit(! no 
ctamente necessario, e nem para isso chega : antes meu~ ~oldo do offl?1al, habiltta•·-se-ha, apresenla!ldo 
é um dos pontos da disciplina militar, que os sol· cerltdoes ~uthenttcas ~o. parocho·de_ .. u~ freguez1a e 
dados não tenhão bastante soldo para se não entre- da autol'ldade mumc1pal do d1stncto , pelas 
gare~1. á embriaguez e a todas as outras qualidades quaes se conl~eça que ficou na indi~encia; de_ casa
de vJcros. O estado por isso lhes faz todas as des- mento e baptlsmo na fórma que ,.ai estabelectda no 
pezas, d~ndo-lhes quartel, hospital, fardamentos, Io ca~o, para as differ~ntes circurust~ncias dos 
calçado, etc., etc. As mulheres dos soldados vivem h~rdeiros; e uma vez verificadas estas cucumstan
do seu trabalho; c se assim vh'em emquanto casa- cws perante o governo proc€1ler-se-ha tambem como 
das, continuem a trabalhat depois de viuvas. no I.oeaso. 
~m _consequ~ncia, ,-o~o contra esta emenda; pois, « Ein ~mbos os casos terá precedencia ao dir~ito 

ate. nao haveria dmhcn·o para dar a tantas filhas de pensao aquelle lterdeiro que o militar fallectdo 
e vmvas de soldados~ . tiver determinado em testamento ou declaração que 
. E_u tambe~1_me opponho á _e!llenda que chama as o valha: Não tendo, porém, o militar determina!lo 
umas do? ml11~are~ P.~ra part1c1par d!:ste _so~c?rro: ? he~detro, a viuva e orphãos prccç~em em dire1to 
essa provtdencm so pode ter lugar na mst1t.u1çao do a ma e. O orphão. varão perde o dtreito logo que 
monte-pio, de que vamos tratar com brevidade. cesse a orphandade. Os generaes ou commandantes 
Nós não podemos fazer tantos fal'ores do dinheiro militares debaixo do commando dos quaes, ou em 
da_ nação, ne~ o e~tado de nossas finanças nos per- cujo districto tiver fallecido o militar em immediata 
ro1tte taes hberaltdades : devemos fazer as cousas defeza da patria, maudaráõ Jorro proceder por um 
em regra, e atte~derm?s unicat}-1ente áqu~llas pes_...; numero de offieiaes competente á qualificac~o da 
so~s que_ se achao ma1s uece.ssttadas e tem um d1- morte do official em um conselho de disciplma, e 
re1t~ ma1s forte a serem ahmentadas á custa da farão e:xtrahir certidão do resultado do conselho para 
naçao. a remetter ex-o{ficio á família . do morto ; ficando 

Entretanto essas outras, que se podem considerar responsaveis no caso de omissão á perda da met.ade 
em segunda classe, ficaráõ contempladas na institui- dos seus respectivos soldos por tempo de um anno, 
ção do monte-pio. a beneficio da familia do fallecido.-0 deputado, 

Portanto, nesta parte sigo estricta.mente a le_lra Cavalcanti de Albuqnerque. » 
do artigo. . - Foi apoiada, assim como o seguinte 

Eu mandaria uma emenda .á mesa; porém, 
como gosto pouco de emendas, reservarei as minhas 
observações para quando o projecto fôr á commis
são de redacção, em cuja sabedoria muito confio. 

Pedio então a palavra o Sr. Hollanda _Cavalcanti; 
e tendo proferido um pequeno discurso, que não 
foi ouvido pelo tachigrapho, por ter sido pronun
ciado em voz mui baixa, enviou á mesa a seguinte 

<1 EMElli'DA 

« Proponho como emenda ao art. 1 o o artigo 
seguinte: 

« ARTIGO ADDICI0:-1.-\L 

<< Ficão comprehendidas- e sujeitas ás condições 
do art. 1° as mães viuvas e irmãs legitimas rde 
officiacs solteiros que estiverem por elles amparadas 
e soccorridá.s.-Queiroz Carreira. ,, 

Sendo ambas admittidas a discussão, teve a pa-
lavra · 

O Sa. MAncos ANToNIO :-Sr. presidente, eu me 
levanto para defender o artigo com a emenda que
lhe propuz. 
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Primeiramente trata-se de conceder um meio 

soldo áquellas viuvas que têm vívido na companhia 
de seus maridos. Eu exigi na minha emenda certas 
declaracões, como a de terem vivido na companhia 
de seus maridos e continuarem depois da morte des
tes a viver honestamente. 

Um illustre deputado, que fallou em primeiro 
legar, apresentou ou lembrou uma emenda, em que, 
reprovando a minha proposta. defendia, que bas
tava sómente a declaração de serem excluídas 
aquellas que estivessem separadas por divorcio. 

Apezar de que eu respeite mui to as luzes e bom 
senso do illustre deputado, comtudo não me posso 
conformar com a sua opinião nesta parte ; e darei 
as razões. 

Muitas mulheres ha, Sr. presidente, que vivem 
ausentas de seus maridos, só para se não sujeitarem 
aos incommodos que traz o casamento. Muitas mu
lheres ha (a minha idade e o meu ministerio me 
tem dado a este respeito mais experiencia do que 
talvez tenha o honrado membro) muitas ha que 
fogem de proposito da companhia de seus maridos, 
quando estes não têm sufficientes meios para satis
fazer aos seus caprichos c despczas desordenadas ; e 
isto succede mais frequentes vezes qt~ando ellas 
tem um pai. irmão ou parente. que por um atrecto 
mal entendido as recebem em sua casa. E quantas 
vezes acontece isto entre os militares, que de ordi
nario não tem as rendas que supprão os gastos ex
travagantes de suas mulherest 

que não viva na miseria; e para que obrigada pela 
necessidade uão vá cahir no peccado. Mas não é 
digna desta lei, não merece ser soccorrida pelo es
tado aquella, que deixou de viver honestamente. E 
havemos de tirar dos pobres os dízimos, havemos 
de exigir impostos para as rendas publicas, para 
serem applicados a semelhantes fins? Nunca, nun
ca. o fim da lei é muito bom, e por isso sustento e 
sustentarei sempre o artigo, que muito bem apre
sentarão os illustres deputados da commíssão : po
rém nunca concedendo este favor, nunca dando este 
meio soldo áquellas, que não têm vivido com seus 
maridos, e que não se comportão honestamente. 

Mas far-se-ha a objecção, que se vai estabelecer 
uma inquisição, e que se vai introduzir por este 
meio a perturbação nas familias: isto não merece 
refutação, porque uma viuva, que vive honesta
mente, todos o sabem, os visinhos, as pessoas co
nhecidas, o parocho da freguezia, todos o sabem. 
O parocbo da freguezia atteste, que vive honesta
mente, e é bastante este attestado, não é necessario 
exame nem inquisição. Se alguma commetter al
gum acto de fraqueza por sua miseria, não sendo 
publico, porque dos actos internos só Deus póde sa
ber, e só a Deus pertenci} o castigar e o governo só 
P.óde conhecer as acções externas. • • • {Aqui foi o 
11lustre orador interrompido pelo rumor e risadas 
das galerias.) Eu estou fallando em conformidade 
sobre a ma teria proposta: a intelligencia das mi
nhas palavras .•• (Apoiado ge·ralmente.j 
. Bem; continuarei portanto .•. Digo, que ao go

verno só pertence conhecer dos actos externos; e 
por isso essas viuvas e orphãs, que se comportarem. 
honestamente, assim como em outros casos se expU
cão as nossas ordenações devem gozar do beneficio 
que lhes presta a nação; as de vida escandalosa pelo 
contrario nada devem receber. 

Torno a dizer : ha muitas mulheres que, sem 
terem outros motivos mais do que o horror ao tra
balho e o dasejo de sobresahir ás da sua igualha, 
fogem de seus maridos e evitão a sua companhia. 
Não querem trabalhar para ajudar aos seus maridos, 
não se "'esignão com a vida pobre, não se sujei tão a 
servira pessoa de seu conjuge, a lavar-lhe a roupa, 
a crear os filhos. etc., etc. Seja-me permiLtido 
usar . destas phrases rasteiras, pouco dignas certa- Sr. presidente. os aclos internos, os peccados oe
mente do respeito devido a este congresso. E uma cultos são castigados por Deus, e hão ile ser julga
tal mulher ha de participar dos fav:ores que a nação dos no dia do juizo. O governo civil vigia e castiga 
presta em contemplação dos serVlÇOS de um bene- tão sómente os crimes civis e políticos. Portanto o 
merito varão :a . quem ella . desprezou e de quem artigo deve passar com as clausulas que eu propuz,. 
fugio 'l Nunca. . . __ este é o meu voto. 

Quando a nação contribue para os alimentos da O SR. SouZA FRANÇA. :-E' necessario fazer a 
mulher do militar, é porque a contempla como analyse historica deste projecto. As vi uvas dos offi
compa.nheira de suas fadigas na vida trabalhosa e ciaes do exercito do Brazil requererão ao governo. 
attribulada de um militar; é porque a considera para que lhes mandasse pagar os meios soldos de 
como tendo tido grande parte nos serviços que pres- seus maridos : o governo respondeu, dizend«?t que 
tara seu marido. . isto não era possível, porque tendo-se o .urazil 

A esta deve ó estado de obrigação soccorrer com posto em outro systema, -pelo qual não podia o go
os alimentos que lbe vêm a faltar por morte do verno despender o dinheiro da nação. era -preciso 
marido; porém, á outra de maneira nenhuma. que esta concessão fosse feita pela mesma nação: e 
·· E'. injusto q,ue se cobrem os impostos do lavrador, em · conformidade requererão ellas a esta camara. 
do proprietarto. e de todos os cidadãos que trabalhão A camara remetteu os req11erimentos ãs commis
com o suor do seu rosto, para se dar a uma creatura sões reunidas de · fazenda e guerra; as commissões 
que nunca concorreu para o bem do estado; • pois, reunidas julgando ser mui justa a pretenção. e que 
assim contemplo a mulher que sem justificados mo- era necessario dar providencias a tal respeito, c~ 
tivos deixa a companhia de se~ marido. Nisso não nhecerão logo que nada se podia fazer, senão por 
posso· convir de fórma alguma~ _ · · · · . . - meio de uma, lei ; e consequentemente organísou.;. 

Passarei · agora á segunda parte da minha emenda se · este l'rojecto, que parece que já mereceu a at
em que proponho·'que se declare a clausula de vi- tenção desta camara~ que o julgou digno de entrar 

-Terem· honestamente~ · : ·-• ·· · em discussão: e é do <jUe ora se trata. 
· Comó.se 'ba .aeconcéder;Sr. presidente, Um.bene- .Um illustre deputado, _que fallou contra o pri~ 

fi cio a .uma p~soà' de máoscostum~ 'f Não entendo·: me~o artigo, atacou a sua reda~ção. mas não teve à 
s~ria . o mesmo que concorr~r para o crfule ·e pai:a ·o. franqueza de mandar a sua emenda : dizendo que 
peccado. .· ··. " . . .. . ·. . .. - •. ., ' . . - .. deixava á commissão de redaccão o fazer as 'emen-
. Deus nos)ivré, Sr• pre~idente, de concorrermos -das; que' julgasse necessarias: mas eu creio que essa 

para tal immoralidade. O fim · desta lei . é dar uma commissão terã mais delicadeza, · e attencão com· os 
ntil subsistencía a uma vi uva pobre e honesta, para autores do projecto, e não .. o alteraráõ sem ordem 

68 
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270 SESSÃO IDI 21 DE JULHO . DE 1826 
desta camara. Porém vamos ao que serve; que a lei Entendeu-se que devião prestar-se unicamente os 
seja de novo redigida, ou não, pouco importa. alimentos para a mulher e filhas dos officiaes, e que 

Vamos á doutrina, que é o principal. 'rodas as devião ser excluídos os orphãos, porque estes podem 
consideracões, que têm lembrado a alguns Srs. de- ainda menores ser empregados ou na praça, ou ser 
putados, lorão presentes ao~ mem~ros ~~s commis- caixeiros, e procurar de que vivão, .e não entrão na 
sões, mas todas estas refiexoes forao reJeitadas pelo conta da parte a mais fraca da família, que não póde 
que vou expôr. \:aí-se f~zer uma. lei; e uma le~ pri~- subsh=tir, sem se lhe conceder a metade do soldo, 
cipia a ter o devido effe1to depo1s da sua pubbcaçao como continuacão de alimentos, tenues na verdade, 
porque a lei não olha para traz; esta lei não olha qual é a metade de soldo, que vencia o militar falle
para alimentos passados, olha para os alimentos fu- eido. 
turos. Quem comeu, comeu; e quem perdeu, per- E' verdade que na lei do monte-pio esta conces-
deu. são é extensiva ás mães e irmãs. 

Portanto não vale o argumento que se trouxe Porém, o monte-pio é uma convenção, para a 
a este respeito. Quanto á outro argumento, de que qual concorrem todos com sua quota parte, e isto 
era desneccssario virem aqui estas palavras-the- é uma lei; ois porque se assentou que devião 
souro publico-devo dizer: ha muito~ cofres, que unicamente gozar deste beneficio as mulheres e 
estão á determinação do governo, mmtas vezes se filhas. 
mandava antigamente pagar pensões pelos cofres da Âsséntou-sc lambem que uma vez que estas viu-
policia. vas viessem a casar, deixassem de ter os alimentos 

Faz differenra serem estas taxas pagas pelos· co- da metade do soldo de seus maridos. 
frcs da nacão, ·porque este onus não deve cahir so· Comtudo, se acaso se assentar, que ainda depois 
bre a polícia, sobre os conselhos, e outras reparti- do casadas os devem perceber, não me opponho, 
cões. Porém se quizerem pôl-as fóra, pouco me im· posto que estou persuadido de q•Je nesse caso tem 
porta. Esta lei é de justiça, e não de graça: se esta cessado a razão da lei, não só porquejásenãopodem 
lei tivesse os seus fundamentos meramente na hu- considerar miseraveis, e necessitadas, como porque 
manidade, c se por ella se quizesse fazer C!'molas, com 0 casamento deixaráõ de pertencer á família 
eu j;i me teria pronunciado contra ella, porque eu do fallecido, e passaráõ para outra; pois as molhe
não vim aqui para fnzor esmolas. Nos outros paízes res seguem a condição e familía dos maridos. 
ba monte-pio de alfaiates, e sapateiros, e de todas Eis a razão porque se redigio 0 artigo por este 
as outras classes; e quando nós estivermo!'- igual- modo, e porque se excluirão as mães e irmãs dos 
mente civilisados, lá cl1egaremos. Por consequencia militares, de terem parte neste soccorro, quando 
todos os argumentos, que se tem trazido, e tudo pelo monte-pio, que se vai crear, devem, e hão de 
quanto se tem dito de esmolas nada valo. necessariamente ser contempladas. 

A commissão entendeu, que uma nação, que que- A caixa ou monte-pio tira os seus fundos das 
ria ter exercito deve acudir com os alimentos neces- contribuicões, com que entrão aqnelles, que delle 
sarios para a subsistencia das familias dos mílíta- querem participar ; é propriamente uma sociedade 
1·es. Eis o que fez a commissão reunida ; fez um acto formada entre certa classe de cidadãos : porém os 
de _justiça, fe~ uma lei pat·a supprir a l~cuna _da alimentos, que agora se vão dar, são de outra nato
legislação anllga: e por Isso excluw_ ~s rnaes e _u- reza, nascem de outros princípios, e derivão os seus 
mãs, porque não fazem parte da famllta do ommal: fundos do thesouro da nação, que não póde ser em· 
a família é sómente mulher e filhos: os mais são pregado sem uma razão sufficiente, e a.beneficio·da 
pessoas que recebem da beneficencia do militar, propria nação. 
mas a quem este não é obrigado a prestar alimen- Aqui se fallou em caso de divorcio : porém a com-
tos. missão reunida se não fez essa expressa declaração, 

Por consequencia organisou a lei meramente para é ·porque a julgou de tal sorte subentendida, que não 
conceder os alimentos ás pessoas, que formão ver- daria lugar a duvidas; 
dadeiramente a família do militar, como são mulher E' evidente que aquella mulher, que viveu sepa
e filhos. Julgou tambeJC que não devia fazer ditre- rada de seu marido :por uma sentença de divorcio, 
renç.a de viuvas honestas a viuvas deshonestas e as- não deve gozar deste beneficio. 
sentou que não devia entrar em minucias, que tor- f 
narião inutil a lei, e que só servirião para fazer gas- Todavia, eu não me opporei que se aça essa de-
tar mais témpo, e darmos lugar ao patronato ; por claração expressa. 
que muitas vezes aquella, que estivesse concubi- Eis o que tenho a ponderar sob_re a materia. 
nada com o parocho, poderia apresentar deste mes- O SR. LINO CoUTINHO :-Eu !De leyanto, Sr. pre-
mo parocho, attestados pa-ra provar a sua honesti- si dente, para impugnar este art1,go, na o porque a sua 
da de, ao mesmo tempo que as infelizes virião a pa- ma teria não seja a certo modo digna de approvação, 
decer, p·orque a estas seria mais diffic~lobter estes mas porque o acho muito desproporcionado, muito 
attestados: e adeus lei, adeus viuvas, 'adeus soccor- prodigo. 
ros. Eis a razão, porque no projecto não se quiz Pergunto eu, Sr. presidente, esta lei é geral para 
fazer esta differença : e posso affiançar, que elle não todos os militares, ainda mesmo para os que tenhão 
.foi feito a queima roupa. Eu vou analysando o pro- morrido em campanha, ou sómente para aquelles 
jecto. (Leu.} Aqui se ·usa da palavra......,.brazileiras- que tenbão fallecido em tempo de paz! 
para que se excluão. os regimentos de francezes e Parece-me que trata unicamente deste11, e não.da-
allemães, etc., que não são brazileiros. {Leu). quelles; '{)Ois os que morrem nos. eoml?ates, estão 

Aqui se poz-officiaes militares-por. se enten- debaixo da. protecção de out~as leis, queJâ.t~~ ,dado 
·der, que não deve entrar neste numero o cirurgião, providencias para manutençao de. suas famdias,. 
que tem de que viva além dé seu soldo. - Nada temos portanto agora com essa classe ~e 

Tambem se usou da pa1avra-combatente..c;-por- militares~ a respeito delles. já se tem ,tomado . m~di
que se hão de excluir as outras praças não comba- das, e. até ultimamente houve um decreto provendo 
tentes. I á subsistencia de suas mulheres e filhos. 
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Sendo ru;sim, vejamos se a disposição deste. artigo daCJl:lelle, a quem desprezou em vida. O proprio 

não é desproporcionada e injusta. marido, se ressuscitasse, não quereria que o go-
Disse-se que esta concessão do meio soldo nãó é verno lhe concedesse. 

por · carida~e, nem por es~ola, mas sim por .o!Jri- Disse-se que nesta lei se não devia fazer distinc
gaeão perfeita, porque as vmvas e filhas dos m1hta- ção da mulher, que vive honestamente, daquella 
res têm direito ao meio soldo de seus finados mari- que não tra,ta da boa lama: Admira-me muito que 
dos, ou pais. se avance neste recinto semelhante doutrina. Q11e o 

Então porque se não declara tambem, que as viu- governo se não deve embaraçar com a moral do ci
vas e filhas de (quaesquer empregados publicos têm dadão l 
direito á metade dos ordenados de seus maridos ou Senhores, a moral publica é um dos objectos di-
pais?_ . _ _ g!los da maior attenção de um governo, de um Ie-

Pots os ma1s empregados nao estao nas mesmas gtslador. 
circumstancias, não servem igualmente á nação? - E' preciso que todas as leis tenhão sempre em 
Entretanto os militares têm, e os mais não l Não vista este fim. que é certamente o mais proveitoso. 
posso entender que isto seja de justiça! Uma proposição semelhante, um tal epicurismo 

Portanto a formarmos uma lei para soccorro das offende o sensorio de qualquer homem circum
viuvas e filhas dos militares, que não morrerão em specto. 
campanha, devemos deduzir os princípios não da Querer o honrado orador que a viuva do militar, 
rigor~sa justiça, mas da equídade, e da benefi- tenha a conducta que tiver, seja como fôr, haja de 
cenCJa. vencer o meio soldo de seu marido ! ... 

Pecca mais este artigo contra as regras da justiça, Não deve, respondo eu, e responderá muita gente 
quando exclue a mãi e irmã do militar. boa: ha de provar a sua conducta, ha de mostrar 

Pois ha de a filha do militar gozar deste bf<nefi- que tem vivido com honestidade e honra, para se 
cio e sua mãi não 't Os nossos verdadeiros herdei- lhe conceder este beneficio; porque a nacão não faz 
ros pe\a natureza são nossos filhos c nossos pais: o beneficios a prostitutas, a nacão não deve susten
pai tem direito de herdar do filho, assim como o filho tar a mulheres indignas, ã mulheres perdidas. 
do pai. (Apoiado, apoiado), a quem não tem honra. Ha de 
· A mulher não está em igual condição: os seus justificar a sua conducta, torno a dizer. 
direitos são adquiridos, mas não são da natureza ; Porém, como se fará essa justificação'? Como se 
são direitos concedidos pela sociedade, não são di- ha de mostrar que viverão sempre com bonesti-
reitos do sangue. dade? ..• 

Por conse~uencia a mãi tem mais direitos sobre Pois, não ha a censura publica, que preoíêa e 
o filho, relativamente á herança. do que a propria castiga a virtude e o vicio com a boa ou má opi-
mulher deste, se elle não tem filhos. nião? . 
Lo~o falta-se á justica, se se exclue a mãi do mi- Não ha visinhos que sabem da boa ou má condu-

litar tallecido. • cta do seu visinho 't Não ha os parochos, que de-
. Parece que nesta lei se pretende seguir a ordem do vem saber da vida de seus parochianos 't 
direito de lieranca; e então devia-se chamar a mãi Não ha entre nós o costume de se provar o bom 
do militar, no câso deste não ter mulher e filhos. As ou má o comportamento com attestado de seus vi-
irmãs, quando tenhão sempre vivido debaixo da zinhos e do seu parocho ? · 
protecção, e amparo do falleeido, estão na razão de Logo, seja essa a maneira por que as vi uvas dos 
serem igualmente soccorridas : de outra maneira a militares devão coUUlrovar sua conducta, se quize-
lei não póde deixar de ser enca.rada como injusta. rem ser agraciadas com a pensão. 

Esta lei, torno a dizer, é de eq_uidade e de favor Finalmente, seja este ou qualquer outro o meio 
para uma só classe de indivíduos, 'Isto é, para os mi- da habilitação, nunca me conformarei, nem qual
litares ; · porque a ser uma lei de justica universal, quer se conformará com a opinião de que a nação 
dever~a abranger todos aquelles, que servem ao deve fazer esmolas com os olhos fechados a pessoas 
estado. quer nas armas,. quer nas lettras,. ·.quer fi- immoraes e indignas. · 
nalmente -em qualquer. outra occupação: e sendo . Além de tudo isto. Sr. presidente, convém que 
·assim, porque não terá a nação, que faz este favor, este .soccorro não recaia indistinctamente. E' in
esta equidade, o direito de impôr as condições, com dispensavel qns se tenha atténção ao estado em que 
que a quer fazer? cada· '?-ma ficou por morte do seu marido, para não 

E por ventura quererá a n~ção, e o seu governo confundirmos aqueua· a quem ficarão meios de sub
-empregar. este favor, esta eq01dade em pessoas in- ·sistencia; com a· outra que se acha reduzida á rui
dignas? · seria~ . E\ demais, preciso · ter attenção aos annos 

Haverá alguem,. que dê esmolas a quem se não de serviço do marido ; pois, não se póde comparar 
comporta com honra, e é eonbecidamente -immoral ó que tem servido 20, 30 e mais annos, coni aquelle 

· e perverso 'l E seassim é, como .se poderá deixar de que apenas contou um ou dous. A caridade tem 
averiguar, se taes mulheres têm ou não vi vi do com suas regras. pelas quaes. se administra. · 

·seus maridos honestamente, para então se lhes con- Portanto,- deve-se marcar um tempó certo do ser
. ceder a pensão, que o estado dã em contempla cão viço-prestado; :de· õutra sorte seremos prodigos do 
para com seus maridos? Eu até desejaria que·se (I e- dinheiro .. da' nacão; ,que'só nos confiou. a adminis-
.clarasse, .que não receberião esta pensão •. sem que traçãó e não o Üsó e l>ropriedade: nem elle é tanto 
. tivessem sido. verdadeiras comJJanheiras de seus ma~ que chegue pará taes ge,nerosidades. · · · 
ridos em todos. os. seus. trabãlhos e .·necessidades: ··Eu CQnhe~o' :vi uvas de":officiaes· que .ficarão com· a 
.pois, como muito bem ponderou. um .honrado .mein- sobreVivénCia· de offif?ios ·conferidos a seus maridos. 
bro, ha mulheres. que se dedign,ão !!e. servir iellS ~~~nto ' eu: te~o 'estas ·V!nvas necessi~ade do 
_proprios maridos, .<@e ~ julg~o inj U!ia~as e10 lhes mex() S()ldo. 'l 'P,~r ~r.to· que nao • 
. lavar. a roupa· e em lhes .fazer a ,eomxda •. Umà·mu- .... O. que . pretendemos. ·com ·.esta .lei· é. socoorrer ás 
lher semelliante é indigna d.e receber o meio S()ldo , necessitadas é nunca ~ugmentar o pàtrimonio da-
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quellas que não podem entrar na classe de indi- · A maledicencia temlingua viperina; o vicio mui~ 

tas vezes é exaltado como virtude e a virtude sotrre 
o ferrete do vicio. Conservemos como legisladores 
a melhor fé e tenhamos a todas as pessoas na me
lhor opinião, emquanto factos publicos e escanda
losos não nos obrigarem a formar juizo contrario. 

gente<'. 
Portanto, eu proponho que nessa justificação 

que derem, mostrem tambem que ficárão pobres e 
que não têm outros meios de subsistencia se o es
tado as não soccorrer com metade do soldo de seus 
maridos. 

Concluindo o meu discurso, digo, que approvo o 
artigo com as clausulas propostas pelo illustre ora
dor o Sr. 1\larcos Antonio e com as que acabei de 
indicar. 

O Sa. CuNHA MATTos:- Sr. presidente, o pro..; 
jecto de lei que se está discutindo, é um padrão e 
testemunho authentico do zelo e desvellos, que o 
corpo legislativo toma a favor da classe militar, da
quella classe de cidadãos que sempre promptos a 
arrostarem os perigos, são os primeiros a salvar a 
patria. 

A nacão deve ser generosa, assim como os mili
tares dévem ser intrepidos e honrados. A nação, 
toda, deve contribuir para subsistencia·decente das 
famílias dos seus benemeritos defensores. A nação, 
torno a dizer, deve contemplar os sacrificios feitos 
pelos militares e obstar a que os objectos mais ca
ros ás suas almas e merecedores de toda a sua ter
nura fiquem sotrrendo o pezo das desgraças e o fla
gello da indigencia,por falta daquelle que no campo 
da honra perdeu a vida e a occasião de continuar 
os soc~orros a que estava obrigado. · 

Eu fujo de animar o vicio e ainda menos de pre
miar os crimes: eu desejo ligar os princípios de 
economia ás leis da equidade ; conheço que o pro
jacto estabelece bases de beneficencia, mas tambem 
conheco que edifica obra de justica; beneficencia a 
favor dos que a merecem e justiçâ a favor dos que 
têm direito ás recompensas. 

E' por isso que me conformo com a opinião do 
honrado membro o Sr. padre Marcos, de que os 
soccorros de que se trata, só militem a prol das 
viuvas e orphãs dos omciaes que vivião em compa
nhia de seus maridos e pais, e de modo nenhum á 
favor daquellas, que entregues a uma vida relaxada 
e escandalosa. havião talvez abandonado aquelles, 
de quem devião ser inseparaveis. . . 

Tambem desejarei que este beneficio · se estenda 
unicamente áquelles que sempre seguirão . a causa 
sagrada do Brazil e até mesmo ás viuvas e orphãs 
dos officiaes que militarão neste imperio antes da 
declaração da -oossa independencia, visto que . al~ 
guns dos mesmos omciaes, ainda que nasCJdos na 
Europa, consumirão a sua saude e prestárão rele
vantes serviços .. -no territorio brazileiro. em ·uni 

. tempo em que o nosso imperio fazia , parte das pos
sessões da monarchia portugueza ; por isso tenh\). a 
honra de apresentar esta emenda, para ser. tomada 
em consideração. (Leu a emenda que_ qtr~~cêra na 
sessão de ll do corrente.) . >. . . . : . 

Posto que eu me conformo, como Ja disse; com a 
opinião do nobre deputado o Sr. padre Marcos, a 
respeito das viuvas e orphãs beín procedidas, devo 
declarar que por modo nenhum pretendo · que se 
entre na indagação das _vir_tudes moraes destas viu
vas e orpbãs; basla que umas e outras estejão em 
companhia de seus . maridos e pais; ·se se . abrir a 
porta a inquirições de vita et moribus, .talvez mui
tas bem dignas de ologios entrem na .dasse das~~ 
varil'..adoras, e por isso fiquem privadas dos . soccor
ros, que a nação mui generosamente pretende 
pre~tar áquelles que têm direito ao seu reconheci
mento. 

Quem sabe o que se passa nas nossas mesmas 
casas! Salve-nos a boa fé e deixemos-nos de inqui
sições~ que em todo o tempo são odiosas. 

Como o projet:to de que se trata não é propria
mente um plano de monte-pio, mas sim uma lei de 
soccorros prestados pela generosidade da nação, . é 
mui justo que as viuvas e orphãs gozem o benelicio 
que se lhes concede,· emquanto se conservarem, as 
primeiras no estado de yiuvez e as segundas no ce
libato; logo que casarem. fiquem privadas das pen
sões que a nação lhes concede, pois que têm quem 
trate da sua subsistencia. Quando nós estabelecer
mos para os fundos do cofre do monte-pio, então 
applicaremos differentes prov.dencias a bem da 
sustentação das viu v as c, orphãs dos militares. 

No Brazil não ha cofre de monte-pio geral; as 
viuvas e orphãs são soccorridas conforme o gráo de 
protecção que têm do governo; á umas concede-se 
meio soldo, ainda quando seus maridos e pais não 
tenhão conlribuido para a caixa do estabeleci
mento, outras, pói·ém, cujos maridos e pais, pres
tárão os mais relevantes serviços, por falta de em
penhos, por não acharem protectores, vivem abys
madas na mais cruel indigencia. Ha pouco tempo é 
que o governo ordenou, que as viuvas dos officiaes 
mortos na guerra, cobrem metade do soldo, que 
vencião seus maridos. 

Este acto de beneficencia merece lou,·ores, mas 
a nação deve ser mais generosa : as suas providen
cias devem ser mais extensas e vantajosas ; acu
dão-se ás vi uvas e ás filhas dos guerreiros, as ·som
mas que •:om ellas se despenderem, não nos hão de 
fazer falta, este deselnbolso ha de ter lugar durante 
pouco tempu, visto que já se apresentou um pro
J6Cto de monte-pio geral; e neste que agora discu
timos, está dada · a providencia a respeito das pres
tações a que hão de ficar obrigadas aquellas que 
agora forem soccorridas. · 

Eu desejarei que nenhuma nacão nos exceda em 
philantropia; os inglezes concedem largas pensões 
ás viuvas dos militares; os francezes tambem não 
se descuidão dellas, portanto imitemos nesta parte 
a estas duas polidas potencias, já que em cousas 
menos importantes não cessamos de as imitar. ' 

Um honrado membro pretende que os soccorros 
de que agora se trata, se fação extensivos ás vi uvas 
e orpbãs dos officiaes inferiores e soldados. Prou
vera á Deus que assim o pudessemos praticar ! Mas 
nós não estamos em circumstancias de sermos • tão 
generosos: tempo . virá em que se olhe com atten
Ção para essas desgraçadas, nem tudo se póde fazer 
de uma vez; comecemos pelas viuvas e orphãs dos 
omciaes, que talvez não possão achar meios de sub
sistencia tão faceis como as dos officiaes inferiores 
esoldados. · · · 

A educação e ainda mesmo a representação pu
blica e certos prejuizos, ou para melhor dizer, certas 
leis de decoro, obstão ·a· que a vi uva e a orphã de 
um • omcial ·militar se.' etnpregue em· trabalhos . pé-
sados, em ••• para subsistir. ·· · ··. · .• ; 

Que . diremos nós ' mesmos, que 'dirão·' os . estraif• 
geiros~ se virem as viuvas ou · as filhas de alguns 
officiaes generae5 e ainda de outros postos; lavando 
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roupa ou prostituindo-se para terem meios de sus- O Sn. Cauz FERREIRA :-Sr. prcsiºente, eu não 
tentacão '1 Com ju~tiça será arguido o governo ou tratarei da utilidade ou antes; da necessidade desta 
a nação pelo seu descuido e falta de caFidade, para providencia,que está sufficientemente demonstrada. 
com as famílias dos defensores da patna ! · Tocarei só mente em alguns ponros, de que ~e tem 

Longe de nós semelhantes aceusações l. Diga-se fallado nesta camara, relativos ao artigo em dís-:
antes que somos prodigos, do que se pubbque que cussão. 
não somos reconhecedores e generosos, a favor de Eu approvo a distíneção que se fez daquellas vi uvas 
uma classe tão benemerita como é a militar. e orphãs, a quem ficarão officios e pensões; na ver-

As vi uvas e orphãs dos officiaes inferiores e sol- da de estas não estão no mesmo caso daquellas,cujos 
dados podem achar mane!ras d~ ·subsistir mai~ fa- maridos nunca tiverão a ventura de obter essas 
cilmente do que as orphas e vmvas dos offictaes; graças do governo ; 'e os soccorros que por esta lei 
a forca do costume desculpa a respeito das pri- se vão estabel~cer são destinados sómente para as 
meiras, aquillo que se acharia censuravcl a respeito que ficarão em indigencia, e por isso no estado de 
das segunôas. serem alimen.tadas pela nação. As que não vivem 

Tem-se fallado sobre o tempo de serviço que deve honestamente não precisão destes soccorros ; vivem 
qualificar o direito ás pensões ou soccorros das na abundancia, emquanto que as que se recatão e 
viuvas e orphãs; é mui justa a distincção de perio- se conduzem com honra, morrem de fome. Isto é 
dos_ ~ de_ lugares. _ Aquelle que morre na guerra, sabido e é c) que ordinariamente acontec'3. Portanto 
deixa á sua familia o. direito de metade do soldo faça-se . essa distinceão, e não confundamos o vido 
para a sua subsistencia, seja qual fôr o tempo que com a virtude. • · · · · · 
houvesse servido; mas aquelle que fallece durante Se . fosse admissivel eu ainda adiantaria mais: 
a paz, deixa apenas o direito ao soceorro propor- quereria que aquella mulher que acompanhou o 
cionado ao tempo que militou. seu marido . durante a campanha~ seguindo-o nos 

Sirva eu mesmo de exemplo: tenho por ventura seus trabalhos, e concorrendo com o seu scrvico 
tanto direito á c9ntemplação publica, vivendo no para minorar-lhe as fadigas, fosse mais conteln
centro da paz e no mew da abundaocia, . do que o piada do lJ!le a outra, que sem motivo se deixou ficar 
meu bravo camarada que montou a brecha e mor- no o cio. Na falta da mulher e filhas parece de razão 
reu no campo da honra, abrindo as fileiras inimi- que a mãi. e irmãs do militar estcjão nas mesmas 
gas á ponta da espada 't tem, por ventura, um ca- circumstancias de serem favorecidas, quando se co
maralla meu, q11e vive ha trinta annos no centro da nhece que não tinhão outro amparo mais do que a 
paz, o mesmo direito á publica consideração que eu pessoa do morlo. Nem se diga q.J.e por esta fórma 
devo ter, servindo por muito mais largo tempo no prodigalisamos o thesouro da naeão; não, senhores, 
meio da paz e da guerra e derramando o meu san- não é por estas pensões que as flnancas do estado 
gue no campo da batalha? . Certamente não; aquelle chegarão ao miseravel estado em quo ãs vemos: as 
que mais e melhor serve, tem direito á maior c causas são. outras, são bem sabidas. Tambem não é 
melhor galardão; e pl)r isso mesmo as pensões das por estas pensões que ellas hão de acabar de se ar-
viuvas e orphãs devem ser ·proporcionadas aos ruinar. . . - . . . 
maiores ou melhores serviços foitos pelos seus ma- Cortem._se todas essas despezas P.xorbitantes, inu-
ridos e pais. > . . teis e nté. nocivas.: administre-se o dinheiro da 
. . Ainda mais, . Sr. presidente, o projeclo concede nação ·com aquella sabedoria e escrupulo proprio 
os soccorros como parte de remuneração de servi- de um tão importanteramo, que haverá sobras para 
ços prestados ·pelos militares ! Esta remuneração é estas e outras despezas, que sendo realmente msi
o pagamento de uma divida, .a que a nação so acha gni~cantes em,si retlundão. em beneficio, da propria 
obrigada; é um ~desembolso, · que de justiça deve n!lçao. Se • o; thesouro :chegou ao estado, em _que se 
fazer: não é. uma·méra graça alcançada á força de d1z-. que esta e conserva, -e porque nunca sE! escru~ 
humilhações ou devida ao capricho, ou ao bom ou pulisou em gastar milhares e milhares de contos de 
máoj humor do ministro, milhares do ::y:ezes :solici- réis eni oojectos de nenhum ,interesse, em objectos 
tado; não é o fructo de lagrimas c suspiros derra- de ruina _para o estado, ém sust~ntar milhares' e 
mados â porta dos validos, não . é o 'pagamento da milha_res __ da ·parl!-~itas ~ -v:espas da _náção, aó -~~smo 
galanteria. ou da prostitui cão ; é, •sim, o premio -da tempo que· se esc~npulisa em ·dar .cem .ou duzén tos 
virtude, decretado. pela nação: · é o justo valor .dos mil réis a uma -desgraçada, ~ujo pai, cujo ma,rido; 
serviços prestados pelos .. militares~ cujas viuvas e cujo filho. esquecido do que devia aos seus fi.:. 
orphãs invoearáõ do céo milhões de bençãos sobre lhos, a suà 'mtilhe~,a sua mãi, sacrificou todos os 
aquelles que promovem a ,sua felicidade. · ... ·.. . ... ; se~s commodo's e apropria ~ida á defeza da . sua pa:'-

Voto portanto·pela eme.nda dQSr. padre ](arcos, trxa. Isto . . é: o que ·todos vemos, .e portanto não .se 
no que respeita á cohabítaÇão das v;iuvas;, .e .n~o me diga que nàó-ha dinheiro : empregue-se o dinheiro 
conformo por , ora com o estab!lleclmento· do_s soe~ naquillo a que é destinado, que nunca faltara~ 
corros a favor das , viuvas e orphãs dos officiaesinfe.., (AEoiadO géra.lmentê.) , _ _ _ 

. ri ores e soldados~ . . . . . . ·. · . : • . , .. . · . - -~ . . · Pois a ,J.Dài ~u irmãs do militar que vivião debaixo 
·. Leu então o Sr. secreiario Maià 'por sé. ~char sobre do _seu amparo e par,ticipavão do seu soldo, _não 
a mesa a seguinte · e~tã_o na_ ~es~~a razao d!l m_ulher e. filhas?_ A le1 d~ 

' . . . · • monte-p1o, ha . de remedr.ar r.ss_o: porém por esta.let 
'. . _.. _ . . . «.EMENDA. · , _• ' _ ~~ · S~ S:Catltéla~: ,~0 l9g0 qUe seja creado O monte-
~~~.Metade do soldo, que compet~riaa ~~u~ ·pais_ e. pi~, .'~st.a~; ~ci!Í.~ ~gora, são·agraciadas .devem c·oJ)tri

mandos!s.E! fcssem rt-_fo,rmado~, segunt!o ~~,~D()S ~W.~. ~;a~<!P .f?f~e. ,, _-, _ , . · . . . ,;, "' : : , . 
de - _~mço. .·dos. mesmos, marcild.~.~ -na ,lel da~ refor- . De~aJ.~, ~enhore_~, , eu ~choque a pouco mais 1\ei
mas ;_havendo-se esla , pre~taçao eomo p~te - da re-.. tará .. _a ~ quantia dessas pensões se forem inclui das a 
f!l,~n~ração __ d'~Ues.7-S:ou.~(l~~~~,» · > -~ .· .· . . ~ mãte~}.!:inã~A<> 1Jlilitar, um<t .fàz que sededaréq!_le 

Fox apo1ada .e admtttxda ã _ d1scussao ten4o a. pa~ . para goza,re_m d~te favor,devem. mostrar que estava o 
lavra · · · · ·· · · - · · debaixo da:- inilnediata protecÇão ·do ·~litar; pois 

69 
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assento que não será grande o numero das que as- ções de que elle está sobrecarregado. E como po
sim tiverem vivido. Isto é o que por ora meoccorre derei lembrar ainda mais condições para,obstar a 
sobre o artigo e sobre. o que tenho ouvido. esse bem applicado soccorro que a nação vai_ pres-

O Sa. VASCONCELLOS : -:- Senhores, depois do que tar a essas _miseraveis? Não consentirei jámais que 
tão sabiamente discorrerão os illustres deputados os esta concessão, que se faz ás vi uvas tios militares 
Srs. França e Mattos, eu nada deveria accresc!,'lntar, sirva de embaraço ás suas segundas nupcías. Pois 
porque na verdade esgotarão a materia. Porém como então em que pecca, ainda mesmo venialmente, 
o primeiro destes senhores discordou em alguns uma viuva por se casar segunda- vez 'l E então para 
pontos da minha opinião e a combateu, eu expen- que ha de sotrrer a pena da privação do meio soldo 
derei algumas razões para justificar e defender as que a nação lhe deu? Eu não entendo assim, nem 
minhas proposições. essa-:; devem ser as vistas dos legisladores. 

Quando eu disse que a commissão de redaccão Senhores, a nação brazileira deve ser generosa 
faria as emendas necessarias, estava bem longe· de para com aquelles que a servem, e mesquinha para 
julgar a esta commissão propria para accrescentar com aquelles que só tratão de a opprimir e vexar. 
ou diminuir cousa alguma na materia do projerto, A nação tem muito, Sr. presidente, para estas des
porque sei muito bem que nem esta nem outra ai-! pezas, que são da primeira necessidade. Faça-se o 
guma com missão tem poder de alterar o vencido. que ha pouco disse um honrado membro desta ca
Entendi porPm e entendo que a com missão, es- mara, que apparecerá dinheiro de sobra. (Apoiado 
tantlo.presente e ouvindo as opiniões que aqui se geral.) Não choremos cem, duzentos ou trezentos 
emittem sobJOe a fórma porque se acha ordenado mil réis, com que se mata a fome a uma honrada 
um artigo, e sobre as palavras nelle empregadas, família, á mulher e ás filhas de um benemerito mi
póde muito bem julgar, qual é o espírito da camara litar, que cego de amor pela sua patria, pelos seus 
~ or·ganisar por elle a redacção do artigo, sem com- coucidadãos, empregou os seus braços, as suas vi
tudo tocar na ma teria. Demais esta proposicão só se gilias, o seu sangue, a propria vida na defeza dos 
referia á palavra-thesouro-que eu notéi de im- interesses e da honra nacional. Não choremos esse 
propria naquelle lugar; e sustento ainda que não dinheiro : pelo contrario é a despeza mais bem em
convém usar della. pregada. Choremos, senhores, lamentemos. os enor-

A definição da palavra-thesouro-está no art. 170 mes roubos que se tem feito á nação : milhões e roi
da constituição: é esta .•. (Leu o artigo da co11- lhões de cruzados t Onde estão? ••. (rumor 11as ga
slituição) Logo tenho razão quando digo que esta ex- lerias) Os ladrões premiados c exaltados 1 ••• Por
pressão póde causar embaracos para o futuro, e q11e tanto conserve-se o meio soldo ainda depois que 
a commissão da redacção deve mudai-a por outra passarem a segundas nupcias. -
que represente a mesma idéa, sem risco de inter- Quanto á prostituição, pergunto eu: qual é a 
prelações. causa das causas? E' a pobreza, é a indigencia das 

Disse que a emenda do Sr. Marcos Antonio não famílias. A necessidade não tem lei, e dizem que 
produzia o effeito que elle esperava, e substitui uma é inimiga da virtude. O pai de família, que tem 
emenda verbal que ainda não vi combatida formal-' meios, cuida 'logo de casar as suas filhas e as põe 
mente. Fallei das pnlavras-víuvas as primeiras e assim a abrigo da prostituição. A mulher que ~e 
solteiras as segundas.-E isto não pertence á com- vê sem amparo e na indigencia, com facilidade dá 
missão de redacção'l Como é então que se maravi- ouvidos á seducção e perde-se. Portanto só depois 
lhou o illustre deputado por eu resl:'rvar estas alte- de uma sentença é que se poderá excluir por das
rações para aquella commissão'l Porém sobre que honesta e depravada uma mulher para perceber 
eu mais instei e insisto ainda, é sobre a declaracão este beneficio que a· na!:.ão. faz em attenção· e re• 
do tempo em que esta lei ha de ter vigor; porquê se muneração dos serviços do seu· marido. 
esta disposição abranger a todas as viuvas e orpbãs Será cousa odiosa que a assembléa nacional por 
de qualquer época atrazada, então não haverá di- esta lei dê occasião á _pesquiza da conducta pri
nheiro para tal despeza; vada de uma família. Portanto nada de restricção~ 

E' preciso que se declare expressamente que só ;tn~es tenhão: parte. ~~:estes soccorros dez mulheres 
tenhão direito a este benefiCio as vi uvas e orphãs mdt_gnas de os I?arttctparem, do que se ponha em 
que perderão seus maridos e 'pais, por exemplo, da d!lVlda a honestidad~ e a _honra de uma ~esgraçada 
~poca da nossa independencia para cá ou desde vu~va! ~e uma orpha !'JllSeravel. _J)ebauo destes 
qualquer outro anno. Se o não fizermos, tambem prmmpws voto pelo artlg?. 
serão muitos os embaraços que se hão de suscitar O SR. SouzA FRANÇA:-Sr. presidente,. tem-se 
na execução. Tambem ainda não vi combatida confundido, e não sei porque razão, a pensão que se 
esta proposição, e creio que facilmente não :Será dá em ·remuneração de serviços, C?m. ? · meio soldo 
refutada. . · que agora se pretende estabelecer as VIuvas e filhas 

QLianto ao mais que se tem expendido, digo que orphãs dos militare~.· Senhores,· por esta lei não se 
são. razões mui attendiveis e poderosas, mas que vão· estabelecer as regras da remuneração de servi
não servem para o nosso caso, não têm applicacão ços milit11res : ellas já estão estabelecidas por lei, 
para esta lei que estamos fazendo~ porém st-rvêm que se acha em vigor, porque ainda não foi revo
parn quando tratarmos dainstituição do monte-pio gada. 
mili~ar e e!vil. Alli se levaráõ ~m conta todas essas Os militares do Brazil, conforme as suas patentes 
consrderaçoes para se proporcionarem • soccorros. á e annos •.. de serviços, . têm certas pensões estabele
tod.as aquellas pessoas qu. e p.uderem. ser cha.madas a cidas:. • para si ou para aquelles a quem elles.legão 
ter parte, segundo o ~alcul? que se fizer dos fundos esses ser,viços.' PoréiD nc,5s agóra ·não estamos. nesse 
e r~ndas do cofre. E1.s aqu! o meu voto: approv:o o ca~o,· a._nossa hypothese é inteiramente diversa. 
art1go com as mod1ficaçoes, que tenho proposto. Trata-se de soccorrer as familias dos militares inde-

0 Sa. CUSTODIO DIA.s:-Sr. 'presidente, eu pelo '(lendenlemente .. da. remuneração dos seus serviços: 
~ontrario approvarei o artigo, se tirarem as restric- e portanto não· liguemos· agora a idéa de paga, C?U 
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remuneração, mas aidéa de soccorros devidos a quem para a nação, que não está em circumstaneias ·de 
merece e está morreódo de miseria. Por esta pro- ser 'tão _ generosa, como á qui se -tem dito. sejão 
videncia que se vai dar, não se tira ao herdeiro ou quaes forem as causas da urgencia do thesouro. 
legatario dos serviços _do ~ilitar a acção que tem, Tomando á mate ria do artigo, sustento,-que as 
á _ legitima remuneraçao: 1sto é cousa totalmente declarações propostas pelo Sr. Cavalcanti são dignas 
separada. de adaptar-se. Não se póde conceder pensão alguma 

Lembrou um íllustre deputado que tambem se sem razão sufficientc, do contrario cahiremos no 
devia ter attenção aos annos de serviço ~ara taxar a mesmo vicio da administração passada, em que se 
a quao tia destes soccorros; eu adopte1 essa lem~ concedião . pensões sem atteiicão ao merito das pes
branca, e-por isso propuz na minha emenda que se soas, e ao seu estado de indigência. Quasi todos em
seguisse a regra das reformas, e creio que assim pregados obtinhão pensões . para suas mulheres, sem 
temos preenchido o nosso fim. sevel'ifiearem as razõesdepenuria, e por semelhante 

Se o militar ao tempo do seu fallecimento estava maneira longe de se preencher o um da lei, pelo 
nas circum!'tancias da lei, para ser reformado com contrario só resultará avultar a despeza do thesouro. 
o soldo por inteiro, vem a sua mulher a ter metade (Apoiado). Uma das clausulas pois, que aqui se 
desse soldo por inteiro ; se menos, menos; se mais, devem estabelecer, é, que só venção este meio 
mais. Acho que por esta maneira guardam(•S as soldo as verdadeiramente necessitadas, como bem 
regras da justiça, seguindo uma lei estabelecida e jâ lembrou um illustre depu lado, porquanto o di
antiga. Quanto _ao mais, torno a dizer: longe de nós rei to, que ellas têm, não nasce da heranca ou da re
a idéa de · remuneração de seniços; ao menos as presentação do militar falleCJdo, mas nasce do seu 
commissões reunidas nunca ti verão isso em lem- estado de indigencia, e da necessidade de ser ali
brança, quando fizcriio este projecto. mentada pela nação, negando-se-lhes quando tenhão 

O Sn. VERGUEIRO:-Sr. presidente, posto que eu meios de subsistir, não se faz ataque algum â sua 
tenha que dizer a respeito da redacção deste artigo, propriedade, porque nesse caso cessa o direito. 
porque muito gosto de ver as .leis bem explicadas Parece ã primeira vista, que, em cas;mdo a vi uva, 

, em termos concisos e expressivos, todavia reservo cessa a razão deste beneficio, e portanto deve tambem 
as observacões que tenho a fazer, para a seguinte cessar o beneficio, porém eu sigo a opinião daquelle 
discussão, é entrarei já na materia. - Sr. deputado, que propoz a continuação delle ainda 

Temos â vista um projecto, pelo qual se vão esta- depois de -~)assar a segundas nupcias, pois esta 
belecer pensões ás famílias dos militares mortos ·ell! clausula póde contribuir para prevaricacão dos cos
scrviço. Dizem os illustres membros das commissões tomes, e poderá ser illudída por muitos meios torpes, 
c;~ue o redigirão, que este projecto é fundado em preferindo muitas o concubinato, só para não 
JU:>tiça e caridade; porém bem se vê que isto é re- perder a pensão. Demais é preciso remover todos 
pugnante: as regras da justiça são umas e as da os obstaculos aos casamentos, e que muito é 
caridade são outras; é preciso distinguir e a!;sentar que uma, ou outra venha . a gozar desta pensão 
em um dos dous princípios. Se é fundado em jus.: depois de casada, quando o estado póde lucrar muito 
tiça, então eu não poderia admittir este artigo tal com esse casamento T Eu só admittiria essa con;. 
qual . se acha, não . consentiria que fossem excluídos dição em um caso, e é, se a viuva c a casse com mi
os filhos varões e as mães dos militares, porque têm litar, porque, se tornasse a enviuvar, ,.inha a gozar 
0 mesmo direito que as filhas. segunda vez da pensão, e não ficava exposta á mi
.. ~Se é fundado em equidade, nesse caso serã pre- seria, como succederia, -se tivesse casado segunda 
ciso distinguir o uierito das P.essoas, e a qualidade vez com um homem de outra classe, o qual 1\:ie não 
do serviço, que prestou o militar. Estou certo que deixasse meios sutllcientes para os seus alimentos. 
esta lei ~ão vai estabelecer as regras da remune- Ar~umentou-se com os direitos da mãe e irmãs 
ração dos servicos militares, porém uma vez que J>or do mtlitar, para se concluir, que ellas devem sempre 
ella se prestão pensÕ"S por princípios de equidaile, ser chamadas a ter parte neste favor. Eu não con· 
sempre se torna indispensavel determinar as qua- sidero as cousas por este modo, nem julgo poder 
lidadas,' que devem concorrer tanto na pessoa da -ter lugar tão ampla medida. Ainda st>rvindo-me 
beneficiada, como na daquelle, por cujo merito .se desses mesmos princípios de direito, que, como já 
torna cr~dora -a beneficenl!ia da nação, e neste caso disse, não são applicaveis a uma medida de bene
eu ·preferiria sem duvida alguma ·a emenda do ficencia ··e • de mera equidade, mostrarei que ha uma 
Sr. Cavalcanti; emquanto faz distincção daquelles grande differança entre a origem das obrigações e 
militares, que morrem em defeza do estado, dos direitos dos pais para com os filhos, e a destes para 
outros, que fallecem em serviço de paz, e segundo com aquelles. As obrigações do pai para seu filho 
esta distincção arbitraria as pensões chamando a tem um principio certo -na propria natureza,nasce 
ellas ora umas, · .. ora outras pessoas da família do do facto ·da -procreação, e as obrigações do filho 
morto. Islo entendo eu ser fundado em verdadeita para com o pai tem o seu fundamento mais na gra
equidade, pois não se at.tende ao direito perfeito de tidão e respeito, do que na necessidade imposta 
cada uma destas pessoas á herança do fallecido, mas pela natureza. Ora, . fundando-se o beneficio desta 
contempla-se o seu merito, e o valor do prestimo lei ·. na equidade; e não no rigoroso direito, como já 
do militar. Portanto é esta emenda, a que me pa- fica demonstrado, não ba razão alguma, nem ao 
rece, mais completa e conforme ao principio e fim meno~ plausive1, para que se julgue o esta!lo no 
desta lei. . dever de pagar as obrigações, que o militar con-
. Conformo-me com o artigo, quando falia sómente trahíra para com seus pais- por principio de gra~ 

dos officiaes de ,patente, poi! os inferiores e sol- ·tidão. Portanto eu me opponho a tanta franqueza. 
dados, posto , que estcjão na tnesma linha de conta E' necessario não dar muito~ para não ficar em nada 
para eom a patl'ia agradecida, ' todavia já se mostrou e faltar-se claramente 'ao promettido por falharem 
muito bem. que elles recebem outros subsídios, além os ·meios . . Nem se digá, que esta lei é provisoria. 
do seu soldo, como· quartel, hospital~- fardamentos, os termos; em que ella é concebida; induzem a UH-a 
r.oupa, ração, .ctc.;e demais seria um pezo enorme. como permanente, e é na realidade perniànente~ 



Câmara dos Deputados- Impresso em 07/01 /20 15 14:11 - Página 15 de 16 

276 _._SESSÃO · EM 21 . nR-JULHO DE -f§§ i 

Quanto á epoC!l, que se dev::e '?arcar, para pruci
piar a ter cumpnn~ento esta lei, !ulgo que n~n~u!Da 
outra poderá designar-se, senao a que prmctptou 
no dia 9 de Janeiro de 1822. Esta lei é dedicada 
a nossa independencia, e o dia 9 de Janeiro de 1822, 
foi sem duvida o primeiro da no~sa emancipação 
politica. 

« A camara . dos deputados envia ao senado o seti 
projecto de lei da declaração dos dias . de festividade 
nacional, com a addição junta, e pensa, que com ella 
tem lugar pedir-se ao imperador a sanccão imperial. 

« Addição ao projecto de lei, vindo dÓ senado, de-
clarando os dias de festa nacional · · 

As viu v as daquell~s militares, que fallecerão antes 
dessa epoca, não têm · fundamento algum .para se 
queixar, porque não havendo até então le1, que o 
determinasse, nenhum direito tem a este favor, e 
por consequencia nenhuma injustiça se lhe~ faz. 
Em conclusão, eu adopto a emenda do Sr. Caval
canti approvando a distincção, que nella se faz dos 
serviÇos dos militares, e offereço ã consideração da 
camara as reflexões, que acabo de fazer. 

« Ao Art. 1.0 - Depois das palavras-vinte e 
cinco de 'Março -se accrescente -tres dé Maio 

« Paço da camara dos deputados, em 21 de Julho 
de 1826~- Luiz Pereira da N obrega de Souza C ou.;. 
linho, prnsidente.-José Antonio da Silva JJ/a.ia; 
secretario.-Candido de José de A·raujo Vianna, 
secretario». 

Tendo terminado este discurso depois de dada a 
hora o Sr. presidente declarou adiada a discussão, 
e o 'sr. secretario Maia participou haver naquelle 
momento recebido, e passou a lêr este 

OFFICIO 

lllm. e Exm. Sr.- Passo ás mãos de V. Ex.,
inclusos o requerimento de Joaquim da Silva 
Girão, que pretende ser declarado no gozo não in
terrompido do fôro de cidadão braz!leiro, a_ç_Qp,ia 
anthentica do parecet· da com missão de constituicão 
da camara dos deputados sobre o conteúdo do d"ito 
requerimento. e sou antorisado a participar a V, Ex.; 
para que o faça presente no senado, que a mesma 
camara tem approvado este parecer. 

Deus guarde a V. Ex. · Paço da camara dos 
deputados em 21 de Julho de 1826.- José Ricardo 
da Costa Agtliat· de .Andl'ada.- Sr. João Antonio 
Rodrigues deCarvalho. 

.~- Illm. e Exm. Sr.- Remetto a V. Ex., para ser 
presente á camara dos deputados o projecto mcluso, 
para o estabelecimento de um monte-pio militar, 
offerecido pelo brigadeiro Manoel da Costa Pinto, 

<< Deus guarde a V. Ex. Paço, em 21 de Julho 
de 1826.- Barão de Lages.- Sr. José =Ricardo 
da Costa Aguiar de Andrada n.- Foi remettido á 
commissão de guerra. 

O SR. PRESIDENTE designou para a ordem do dia 
seguinte: 1° discussão do projecto de lei sobre os 
abusos da liberdade de imprensa ; 2°continuação 
da discussão do projecto de lei para o soccorro ás 
viuvas, e orphãs dos officiaes militares ; 3° dis
cussão do parecer das commissões de constituição, 
e de guerra sobre os otlicios do ministro e secretario 
de estado dos negocias da guerra, e do governador 
das armas da província de Minas Geraesa respeito 
da remessa dos milicianos da dita província. 

Levantou-se a sessão depois das 3 horas da tarde. 
-José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada, s~ 
cretario.- Francisco Gomes de Campos, o redigio. 

RESOLUÇÕES DA CA.MARA 

lllm. e Exm. Sr • ......,.. Sendo . presente na camara 
dos deputados o requerimento incluso de José Gomes 
da ... Silva, contendo denuncias de factos praticados 
pelo ex-iuiz ordinario da viUa de ltaguahy, e queixas 
contra José Francisco · de Carvalho da dita villa, e 
reconehcendo a mesma camara, que semelhantes 
factos i.mputados ás autoridades subalternas, de
vendo ser antes , subme~tidos â ~onsideração, do go
verno, o que o supphcante nao prova haver feito, 
não podem ser objecto de suas deliberações resol
veu, . de conformidade com o parecer da commissão 
de constituição, que se remettesse o sobredito re
queriment~ ao governo de S. M, f. pela repartição, de 
que V. Ex. se acha encarregado, para que posea 
ter a consideração, que se julgar merecer. O que 
participo a V. Ex., para que suba ao conhecimento 
do mesmo augusto senhor. 

Deus g.uardo a V. Ex. PaÇo da camara dos de
putados, em 21 de Julho de 1826.-losé Ricardo 
âa Costa Aguiar de Andrada~- Sr. Visconde de 
Caravellas. 

Illm. e Exm. Sr.- Accuso a recepção do officio 
de 19 do corrente mez, no qual V. Ex. reriletteu, 
para ser presente á camara dos deputados, o reque
rimento D. Maria Thereza Rangel, que pede ser 
soccorrida com metade do soldo, que vencia seu fal
lecido mar!do, e cumpre-me pat·Licipnr a V. Ex., 
para que seJa presente a S. M. l., que a mesma ca
mara tem designado no dito requerimento n con
veniente direcção, afim de ser deferido, como fôr 
justo. 

Deus guarda a V. Ex. Paço da camara dos de
putados, em 21 de Julho de 1826.-JoséRicardo da 
Costa Aguiar d~A'Tidrada.- Sr. Barão do Lages. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi presente â camara dos de-
putados o officio datado de hontem, em que V. Ex., 
participou ter de propô r ã mesma camara, de ordem 
de . S. l\1. I., uma providencia legislativa, afim de 
ser tomada na devida conside~ação, desejando, que 
indicasse o dia em quo V. Ex., deve comJlarecer. 
E a. mesma camara me autorisa a declarar V. Ex., 
que tem designado o dia de amanhã para o fim 
que V. Ex. propõe. . . .·. · 

Deus guarde a V. Ex. )>aço da c amara dos -depu
tados em 21 de Julho de 1826.-José Antonio Silva 
Maia.~Sr. Visconde de Paranaguá. 

111m. e Exm. Sr.- Representando José Fran;. 
cisco do Espírito Santo Lanoia, alferes reformado 
da província de Pemambuco, .achar-se nesta côrte 
á do às annos por ordem do · governo de Sua Ala~ 
gestade o imperador, . denegando-se-lhe em todo 
este tempo o passaporte, que por vezes tem.reque
rido para regressar áquella província; sua patria; 
onde tem mulher, filhos, e casa, resolveu a camara· 
dos . deputados, de conformidade com o parecer dá 
comm!ssão de · constituição, que se pedissem pela 
repartição de que V. Ex. se acha encarregado, . os 
necessarios esclarecimentos. sobre o conteúdo do 
dito . requerimento,_ gue para esse fim ·remettoin; 
cluso. O que partiCipo a V. Ex., para que suba a · 
presença do mesmo augusto senhor. · · . • : 

Deus gúarde a V. Ex. Paço da camara dos de-· 
pulados em .21 de' Julho de 1826 • ...;... José RicarJo 
da Costa .4.guiar de Andrada.-Sr. Barão de Lages~ 
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111m. e Exm. Sr.- Accuso a recepção de sete offi.

cios datados em 18 do corrente mez, com os quaes 
V. Ex., por ordem de S. M. I., remetteu, para serem 
presentes á camara dos deputados, varias papeis, 
constantes das relações, que acompanharão os ci
tados officios, e que são relativos á alguns ramos 
da administração da fazenda das províncias, e cum
pre-me participar em resposta a V. Ex., para que 
seja constante ao mesmo augusto senhor, que a ca
mara tem de;;ignado aos ditos papeis a conveniente 
direcção, a fim de se lhes dar o valor, que merecem. 

Deus guarde a V. Ex. Paco da camara dos de
putados, 21 de Julho de 1~6.- José Ricardo da 
Costa Aguiar de Andrada.- Sr. Visconde de Bae
pendy. 
- -ynm. e Exm. Sr.- Representando Estevão Ma
ria Ferrão Caslello Branco haver sido esbulhado do 
officio, que lhe fôra conferido, e que se achava 
exercendo, de feitor do pateo, e ponte da alfandega 
desta côrte, sem se guardarem os termos da con
stituição : resolveu a camara dos deputados de con
formidade com o parecer da commissão de consti
tuição, que se pedissem pela reparticão da fazenda, 
os esclarecimentos necessarios sobre este facto, e 
com especialidade a copia da accusação, ou infor
mação, que o juiz da mesma alfandega deu contra 
o supplicante, e de que se fez menção no requeri
mento que para tal fim remetto incluso. O que par
ticipo a V. Ex. para que suba á imperial presença. 

Deus guarde a V. Ex. Paco da camara dos de
putados, em 21 de Julho de f826.-José Ricardo da 
Costa Aguiar de Andrada.-Sr. Visconde de Bae-
pendy. · 

lllm. e Exm. Sr.-A camara dos deputados, con
formando-se com o parecer dacommissão de guerra, 
a . marinha á cerca da consulta do conselho supremo 
militar, tomada sobre o requerimento de D. Anna 
Angelica de Lomba, e remettida por V. Fx. em 
officio de 5 do corrente mez ; resolveu que para de
liberar com exactidão á respeito da pretenção da 
supplicante á successão da parte do monte pio de 
q,ue gozava sua fallecida irmã, e poder interpretar 
o artigo sobre que a supplicante funda o seu direito 
se pedisse pelo intermedio de V. Ex. uma copia au
thentica do plano que baixou com a resolução de 6 
de Outubro de 1795 de que se faz menção na sobre
dita consulta, e que serve de regra nesta assumpto. 
O que communico a V. Ex. para que suba á im
perial presença.-Deus guarde a V. Ex. 

Paço da camara dos deputados, em 21 de Julho 
de 1826.-José Ricardo da Costa Aguiar de An
drada.-Sr. Visconde de Paranaguá. 

subversivo da disciplina das tropas, e apontei 
aquelles casos, em que os militares . podem deixar 
de cumprir o que se lhes ordena, emquanto reque
rem e~plica<tões dQs seus superiores, mas como 
pelo que acaba de indicar o illustre deputado o 
Sr. Vasconcellos, lhe parece estarem resolvidas pelo 
art. 62 do seu projecto todas as difficnldades que se 
me figurarão na letra do §5° de que agora tratamos. 
devo confessar que ainda -não me acho satisfAito, 
porque o tal art. 62 deixa lugar a g1·andes e mui 
diversas interpretações. · 

Alguns illustres oradores não querem que a obe
diencia dos militares seja cega, e passiva, e 
apontão opiniões de autores de grande nota ! Eu 
Sr. presidente tambem tenho lido Grocio, Put/[en
dorf, Vattel, Benthan, e outros publicistas, e sei 
mmto bem distinguir até que ponto vai a cegueira 
da subordinação considerada pelos militares a joia 
mais preciosa do homem de guerra. 

Eu desejo obediencia illustrada nos generaes, ou 
commandantes da 2• ordem e obediencia cega e 
absolutamente passiva nos officiaes subalternos, e 
nos soldados : Eu desejo uma obediencia cega no 
campo,da batalha, e em todas as operações de cam
panha, assim como desejo uma obediencia illustrada 
no tempo de paz no serviço ordinario das guarni
ções. 

Os nossos regulamentos apezar de serem deri
vados dos costumes militares allemães, nem por 
isso obrigão os officiaes a uma cega obediencia. 

O cap. 13 do regulamento de in,fantaria, tratando 
da subordinação .• declara no§ 1° que o general, ou 
official que entender que alguma ordem é . opposta
ao bem do serviço, poderá (se o tempo o permittir 
e se achar no mesmo lugar) representar pelo modo 
mais decente e submisso as razões, porque lhe pa~ 
rece contraria; mas que se o superior insistir na 
execução della, o inferior lhe obedecerá logo. 

Eis aqui, Sr. presidente, como procedem os mi
litares, e o que me obrigou a dizer que o §5° do. 
art. lo da lei devera ter algum:. excepção a respeito
dos executores das ordens do exercito. Não fico por 
ora satisfeito com a explicação do illustre deputado 
o Sr~ Vasconcellos, e · quando se tratar do. art. 62 
farei as reflexões convenientes á natureza do caso 
de que se,. trata. 

Segundo discurso 

Mui bons me parecem, Sr. presidente, os argu
mentos dos Srs. oradores·, que precederão e estou 
convencido de que estes senhores têm observado,. 
que cu faço a respeito da obedienáa dos militares 
as mesmas distincções que elles nos appresentão. 

A constituicão declara. no art. 147 que a força mi-
Post serlptWD litar é essendalmen te . obediente e eu já disse que-

DISCURsos, QUB NA SESSÃO DE 5 DE lULHO PROFERIO O a SUbordinação, OU obediencia é absolutamente céga 
SR. DEPUTADO RAYliUNDO ;rosÉ DA CUNHA MATTOS, no campo da batalha, e em outras operações do ser
DISCUTINDO-SE O PRIMEIRO ARTIGO DO PROlECTO DE VÍCO militar, assim COmO tambem disse que DO 

_ LEI DA RESPONSABILID.tDE DOS EMPREGADOS PUBLICOS; tempo. de_ paz a obediencia dos generaes e c>fficiaes 
E QUE PELO MOTIVO DECLARADO EM NOTA Á. PAG. 42 SUperiores deve ser illustrada e muito reflectida. 
NÃO PODERÃO COLLOCA.R-SB NOS LUGARES PROPRIOS.. Eu poderia apontar Varias exemplos de grandes 
SEM QUE" FOSSEH CORRIGIDOS PELO SEU ILLUSTRB homens que deixarão de CUmpriras Ordens, que lhes 
AUTOR, QUE SE A~HAVA AUSENTE EM SERVIÇO DO ES- ·parecerão injustas, OU expedidas Sem Conhecimento 
TADO NA OCCA.SIAO, EM QUE SE PUBLICOU O DIARIO ae Causa : Contento-me de aprPsentar Uin aconte
RESPECTIVO. cimento notava! praticado dur~nte o governo • mais 

arbitrario que se -tem conhecido no universo. · ·· . 
Primeiro · discu.J·so 

SR. PRESIDE~TE, hoje já tive a honra-de me oppor 
â 'doutrina do §5° art . . 1° desta lei, ·porme parecer 

Catharina de Medieis,· e seu filho Carlos IX, ou o 
duque de Guise resolvem-se a assassinar a todos os 
huguenotes, ou calvinistas de França. Um . regi-
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mento de suissos catholicos rompe a atroz, e bar
bara mortandade no dia de S. Banholomeu. 

O grande Coligní morre ás mãos de um malvado: 
os punhaes dirigidos pelo infame Guise correm as 
províncias francezas e atravessão o coracão de 
30,000homens honrados. A França vê-se á bÔrda do 
precipício : templos, casas, sexos, idades não sus
pendem a furia dos barbaros assassinos. 

Diluvios de sangue não satisfazem a cmeldade da 
regente, e do seu indigno valido ; mas essa França 
coberta de luto e opprobrio, tem no seu seio um guer
reiro illustre, que conhece até qne ponto chega o 
dever do fiel soldado. 

Sim, Sr. presidente, o bravo governador de 
Dayona recebe ordem para fazer mão baixa sobre os 
calvinistas habitantes na sua cidade 1 Elle treme, e 
pondera, que, se cumprir o que se lhe determina, 
precipita a sua hanra, a honra e a gloria da Franca, 
em uma profunda ''aragem : e por isso resolveu:se 
a resistir. 

O· illustre in trepido governador responde á re
gente, que naquella cidade tinha só achado habi
tantes fieis e não algozes que cumprissem ordens 
contrarias aos interesses de Sua l\lagestade l 1 
Sr. presidente, de t•}das as ordens antigas, e mo
dernas passa como a mais laconica, e energica 
aquella que Felippe li de Hespanha dirigiu ao seu 
general Espinola: Eis aqui a ordem-marquez 1 
Tomai Bt·cda-assignado. Eu El-Rei.-Eudesejaria, 
Sr. presidente, que todas as ordens expedidas aos 
militares fossem concebidas neste sentido laconico, 
ou que fossem mui minucio~as para 11ão acontecer 
c que disse o illustre secretario o Sr. Souza França 
a respeito da responsabilidade do governador, on 
commandante de fortaleza, que em virtude de uma 
ordem do seu general lançasse uma corrente ao 
pescoço de um cidadão que estivesse debaixo da sua 
guarda. · 

Póde porventura o commandante de fortaleza 
saber se o ministerio expedia ordem ao seu general 
para proceder por aquelle modo contra o cidadão ? 
A culpa vem do general, ou do governo, e por isso 
o governo, ou o general são responsaveis, .e não o 
commandante da fortaleza que obedeceu á péssoa 
que lhe devera expedir ordens mui claras, para não 
succeder o mesmo, que por desgraça nossa aconteceu 
neste imperio, dingindo-se portarias circulares, 
para se executarem todas as ordens sem attencão ás 
suas consequencias, e depois de cumpridas repre
sentarem-se os inconvenientes, que dellas se liou
ve5sem seguido. 

Ha maior miseria, Sr. presidente ? Ha maior des
graça T Póde-se acreditar que semelhante absurdo 
se commettesse em um paiz · constitucional ? pois 
commetteu-se, Sr. presidente ; e por vergonhâ 
occulto a repartição e o nome de quem o praticou. 

Respondendo agora ao sabio deputado o Sr. Lino 
Coutinho, devo dizer, que, posto que eu não vini 
preparado ad rem por não esperar que se fallásse 
nos costumes militares inglezes~ valer-me-hei ·com 
tudo da minha frac~. memoria, para mostrar que a 
z:egra não é tão geral como a figura o illustre depu
tado. Eu bem sei, Sr. presidente, qtie as tropas in
glezas não dão ordinariamente um passo como taes 
dentro das cidades e Yillas em oecasião de tumultos, 
sem se ac1tarem pres~ntes os Sherifs, ou justiças de 
paz o sem se ler o Rwt-act ; mas lambem sei que 
jã houverão cxcepções a esta quasi generalidade. 

No anno de 1801 . (não posso apontar precisa
mente o mez, e dia, mas podei-o-hei fazer . amanhã) 

o duque de York commandante em chefe do exer
cito inglez perguntou ao procurador geral Sir Edu
ard_o Law, se no caso de tumulto, ou motim acon
tecido em lugar onde não existisse algum official 
de justiça, podião as tropas intervir D•l restabeleci
mento do so_cego sem a presença dos officiaes de 
paz: o procurador geral (que depois foi lord Ellem
borough} respondeu citando a autoridade dos re
latorios do lord Popham, de Keiling, e outros qne 
a.s tropas po~elll sem as~istencia de officiaes de jus
ttça contnbUir para o restabelecimento da ordem, 
devendo com tudo fazer aviso á mais proxima auto
ridade civil, para comparecer no lugar em que 
houve tumulto. 

Do que tenho dito concluo, Sr. presidente, que a 
subordinação dos ·militares não é tão cega como 
alguns querem, e que ·a obediencia illustrada é a 
que deve reger os offiriacs, muito principalmente 
os das classes superiores. 

Supponhamos, <J:Ue o nosso governo tinha perdido 
a cabeça (do que Deus nos livre, e certamente nos 
h a de Hv:rar) e que~ semelhança do de Henrique Vill, 
e das ramhas Mana e lzabel me ot·denavão, que 
destruísse templos, abatesse imagens e assassinasse 
s&.cerdotes? Daria eu por ventura cumprimento a 
estas ordens, sem fazer reflexões, e pedir muitos 
nsclarecimentos? Supponha-se que se me determi
nava, que marchasse com um corpo de tropas a dis
solver a assembléa legislativa? Daria eu cumpri
mento a esta ordem, sem pedir muitas explicações! 
Certamente não. 

Estas duas hypotheses são as peiores, que· se 
podem figurar, Sr. presidente l De tudo, quanto 
tenho relatado, se deve concluir, que não sou tão 
afferrado á cega obediencia passiva, que deixe de 
marchar com a lei na mão pedindo elucidações 
sobre as ordens, que . me forem intimada~ ; assim 
como digo, que, se se conceder aos militares infe
riores o arbítrio de interpretarem as ordens e de as 
não executarem, para não serem responsaveis, 
quando as não acharem conformes ãs suas opiniões, 
está de todo perdida a subordinacão,e . enthronisada 
a anarchia entre aquelles, que· pela sua prompta 
obediencia devem ser os primenos defensores da 
patria. Torno a dizer portanto, que quando se dis
cutir o art. 62 farei as reflexões, que julgar neces
sarias a bem da disciplina militar. 

Sessão em. ~~ de Julho de t 828 

PRESIDENCIA DO SR. PEREIRA DA NOBREGÀ. 

Reunidos os Srs. deputados, ás lO horas proce
deu-se á chamada, e acharão-se presentes 67, 
f~ltando c.om causa os S~s. Clemente Pere~r~, Bap
tista Per~1ra, e Çastro V1a~na, e sem participação, 
os Srs. Lmo Coutmho, Almeida Albuquerque, e Silva 
Lobo. -

O Sr. presidente abriu a sessão.l. e foi approvada 
a acta da antecedente, que leu o ::;r. Araujo Vian
na. 

O · S'll. CosTA AGUIAR deu parte dos seguintes 

OFFICIOS 
DO JONJSTRO DA · FAZENDA 

Primeiro 

. « Illm. e Exm. Sr.~ Tendo subido á presença 
de Sua 1\lagesta.de o Imperador, o iucluso officio da 
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junta da fazenda da provin~ia da Bahia, datad_o em 
1 '1 dP. Abril ultimo, em que mforma a pretencao. de 
José Francisco Baptista, que pede ser pago _da lm
portancia da carne, que ve~dêra para forneci!nento 
da tropa portugueza, estaciOnada naquella Cidade; 
manda o mesmo augusto senhor remetter á V. Ex. 
o referido officio. e mais papeis, afim de V. Ex. os 
levar ao conhecimento da camara dos deputados. 

cc Deus guarde á V. Ex. Paço, em 21 deJu~ho de 
1826.- Visconde de Baependy.-Sr. José Rwardo 
da Costa Aguiar de Andrada. >> 

Segundo 
<c Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o {mperador 

a quem foi presente ~ incluso officio ~o pr~sidente 
da província da Bah1a de 20 de l\Imo ultimo, em 
que remettendo o· requerimento de Thomé Maria 
Machado, expõe as razões, que. se offerece~, para 
se criar o novo emprego de aJudante do fe1~or da 
conferencia da porta da alfandega daquella Cidade, 
e ser nelle provido o s~pplican~e; ma~da ren;wtter 
á V. Ex. o referido offiCio, e mais papeis relativos a 
este objecto, para que V. Ex. os leve á presença da 
camara dos deputados, afim de resolver como fôr 
conveniente. , 

« Deus guarde á V. Ex.. Paço, em 20 de Ju~ho de 
1826.- Vi.sconde de Baependy.-Sr. José Ricardo 
da Costa Aguiar de Andrada. >> 

« RELACÃO DOS PAPEIS, QUE SE REMETTEM Á ASSEU
BLÉA • GERAL LEGISLATIVA EU OFFICIO DESTA DATA, 
PERTENCENTES i PROVINCIA. D.\. BAHIA. 

cc Officio do presidente de 20 de Maio do corrente 
anno sobre o requerimento de Thomé da Costa Ma
chado, que pretend~ o novo lugar de ajudante do 
feitor da confereneta da porta da alfandega da
quella cidade. 

« Dito da junta da fazenda de 28 de Novembro 
do anno passado, acompanhado do de 20 de Agosto 
de 1824 ácerca de Francisco da Costa e Azevedo, 
que se a~ha aposentado no refe~ido lugar de feitor, 
em virtude dos despachos a elle JUntos. 

cc Dito da dita de 6 de 1\laio do anno findo, a res
peito de José Joaquim de Siqueira, que se acha pro
vido na serventia vitalícia do indicado officio de 

fei!ocontadoria geral da 3a repartição do thesouro 
publico, em 20 de Julho de 1826.-Marcellino An
tonio de Souza. » 

Forão ambos remettidos á commissão de fazenda 

« Art. Lo Devem julgar-se comprehendidos nos 
termos do art. 6° § 1° da constituição do imperio, e 
haver-se por cidadãos brazileiros aquelles; , que 
tendo nasc1do no Brazil, e residindo em paiz es
trangeiro na época da declaração da independencia, 
regressarão, ou regressarem ao imperio depois do 
prazo de seis mezes, que lhes fõra marcado pela priJ
clamação de 8 de Janeiro de 1823. · 

c< Art. 2°. Não entrão nesta disposicão aquelles, 
que depois de. jurada, e promulgada a constituição, 
se acharem comprehendidos no art. 7° da ct'nstitui
ção. 

« Paço do senado, em 21 de Julho de 1~6. -
Visconde de Santo Amaro, presidenf.e.-João An
tonio Rodrigues de Carvalho, I 0 secretario.- Barão 
de JTalença., 2° secretario.» 

Segundo 

cc Illm. e Exm. Sr.-O senado envia á camara 
dos deputados a prop~sição junta, e pensa que com 
ella tem lugar pedir-se ao Imperador a sua sanc
ção. 

« O senado em cumprimento desta determinação 
da constituicão art. 57 me ordena, que remetta á 
V. Ex. o prÔjecto incluso sobre os ordenados dos 
officiaes da secretaria, e mais empregados do se
nado. 

Paco do senado, em 21 de Julho de 1826.-João 
Antonio Rodrigues de CarvaZho.-Sr. José Ricardo 
da Costa Aguiar de Andrada. » 

« PROJECTO 

« A assembléa geral legislativa, decreta: 
<< Art. 1. O official maior encarregado da direc

cão dos trabalhos da secretaria do senado, vencerá 
ãnnualmente um conto e seiscentos mil réis. 

« Art. 2. O mesmo official maior, ou qualquer 
outro official da secretaria do senado, que fôr encar
regado da redacção da acta, terá por esse trabalho 
a gratificacão de duzentos mil réis. 

« Art. á. O official que auxiliar a redacção da 
acta, vencerá cem mil réis de gratificacão. 

cc Art. 4. Os:,offi.ciaes da s~:.cretariâ do senado, 
venceráõ annualmente oitocentos mil réis. 

cc Art. 5. O porteiro da mesma secretaria, ven
cerá annualmente quinhentos e cincoenta mil réis. 

« Art. 6. Os contínuos da secretaria do senado, 
venceráõ annualmente quatrocentos mil réis. 

cc Art. 7. O porteiro da camara do senado, ven-
DO SEN A. DO cerá annualmente seiscentos mil réis. 

Primeiro « Art. 8. O ajudante do sobredito, vencerá an-
nualmente quinhentos mil réis. 

« Illi:n. Exm. Sr.-O senado envia á camara dos cc Art. 9. Os contínuos do senado, venceráõ ao-
deputados a proposição junta, e pensa, que com nualmente quatrocentos e cincoenta mil réis. 
ella tem lugar pedir-se ao Imperador a sua sane- cc Art. 10. O guarda da porta, e o das galeriasi 
ção. . _ venceráõ cada um annualmente quatrocentos mi 

cc O senado em cumprimento desta determmaçao réis. · 
da constituição art. 57, me ordena, que remetta á « Art. 11. o correio empregado na camara do 
V. Ex. o projecto incluso em declaração ~o art. 6o senado, terá os mesmos vencimentos que têm os 
da mesma constituição : para ser presente a camara dos secretarias de estado. 
dos deputados. . « Art~ 12. Todos os sobreditos officiaes, serão 

cc Deus guarde á V. E~. Paço d? senado1 em 2J;;, ,'Occupados pelo governo no intervallo das sessões. 
de Julho de 1826.- Jcao Antont.o Rodrt.gues de·lcomo fôr conveniente. 
CarfJalho. • -Sr. Jose.· Ricardo da Cos,·t· a Aguiar de. . a:. Paç. o do senado, em 21 de. ~rolho de. 1_826 ..• -
Andrada. » · Visconde de Santo Amaro, prestdente.-Joao An-

, a: l'ROJECTO tonio Rodrigues de Carvalho, 1 o secretario.-Barão 
cc A assembléa geral legislativa, decreta: . de Valenft~, 2o secretario. » · · 
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Terceiro 

c< lllm .. e Exm. Sr. -O senado envia á r.ama.ra 
dos deputados a proposição junta, e pensa que com 
el\a tem lugar pedir-se ao Imperador a sua sane
cão. 
• « O senado em cumprimento desta determinacão 
da constituição art. 5'7, me ordena, que remettá á 
V. Ex. o projecto incluso sobre a execução da sen
tença da pena de morte, para ser presente á camara 
dos deputados. 

cc Deus guarde á V. Ex. Paço do senado, em 21 
de Julho de 1826. -João Antonio Rodrigues de 
Carvalho .-Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de 
Andrada.>> 

C< I'R01ECTO 

c< A assembléa geral legislativa do imperio, de
creta; 

cc Art. 1. A sentença proferida em qualquer parte 
do imperio, que impozer pena de morte, não será 
executada, sem que primeiramente suba á presença 
do imperador, para poder perdoar a pena, conforme 
o art. 101 § 8° da constituição do imperio. 

« Art. 2. As excepções sobre o artigo precedente 
em circumstancias urgentes, são da privativa com
petencia do poder moderador. 

« ,\l·t. 3. F.xtinctos os recursos perante os juizes, 
e intimada a sentença ao réo, para que no prazo de 
oito dias, querendo, aprese o te a sua peticão de 
graça ; o relator do processo remetterá á secretaria 
de estado competente as sentenças por copia por 
elle escriptas, e a petição de graça, ou certidão de 
não ter sido apresentada pelo réo no prazo marcado; 
e pela mesma secretaria de estado, será communi
cada a imperial resolução. 

<< Paço da camara dos senadores, em 21 de Julho 
de 1826.- Visconde de Santo Antaro, presidente.
Joào Antonio Rodrigues de Carvalho, Ia secretario. 
-Barão de 'Valença, 2° secretario. » 

Quarto 

<1 Illm. e Exm. Sr. -0 senado envia á camara 
dos deputados a proposição junta, e pensa, que 
com ella tem lugar pedir-se ao Imperador a sua 
sanccão. 

(( Ô senado em cumprimento desta determinação 
da constituicão art. 57, me ordena que remetta-á 
V. Ex. o projecto incluso sobre o redactor, e 
mais tachigraphos do mesmo senado, para ser pre
sente á camara dos d~putados. 

« Deus guarde á V. Ex. Paço do senado, em 21 
de Julho de 1826.-João Antonio Rodrigues de Ca.r
ralho.-Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de An
drada. >> 

« PROJECTO 

honorar}os, e ve!lcimentos, que parecerem justos, e 
proporciOnados a sens trabalhos. 

« Paço do senado, em 21 de] ulho de 1826.-Vis
conde de Santo Amaro, presidente.-Joã.o Antonio 
Rodrigues de Carvalho, 1° secretario.-Ba1·ão de 
Valença, 2° secretario. >> 

Forão remettidos : o 1 o á commissão das leis 
regulamentares, o 2° á de fazenda com audiencia da 
mesa da camara, o 3° á de legislação, e o 4° á da 
redaccão do Diario . 

Findo o expediente, teve lugar a ordeltl do dia, e 
sendo a primeira porte a continuacão da lei da 
liberdade da imprensa, o Sr. presidente offereceu ã 
consideraçào da camara a emenda do Sr. Seixas, 
apresentada na sessão de 8 do corrente, e entenden
do-se que devia entrar em discussão como artigo 
addicional antes do§ 5o do art. 2°, assim se praticou, 
lendo-a novamente o Sr. Costa Aguiar. 

« EMENDA 

c< Fica salva aos bispos em virtude da sua 
autoridade espiritual a censura dos livros já publi
cados; competindo ao governo auxiliai-os para a 
punição dos culpados. >> 

Entrarão a este tempo na sala os Srs. Lino Cou
tinho, e Almeida Albuquerque. 

E principiando a discussão, disse 
O Sa. SouzA FRANÇA :-Parece-me, que não tem 

lugar a emenda. O poder espiritual, nada tem de 
com~u!D com o temporal, ou corporal, e é do 
exerc1c10 deste, que tratamos, e não daquelle. As 
armas do poder espiritual, são sómenLe as censuras. 
Emquanto dizer, que o governo .•• (Leu}; isto creio, 
que é direito existente, e se não existe, creio que 
não temos que dar-lhe lugar em uma lei contra os 
abusos da imprensa, não é necessario, que nós 
façamos o officio do que pertence a outrajurisdicção, 
que não é a temporal, por isso voto contra a 
emenda, porque a lei, que fazemos é sómente contra 
aquelles, que escrevem com abuso da liberdade da 
imprensa. e para serem fiscalisados, e punidos 
tem poralrnente. 

O SR. VASCONCELLOS :-Eu tambem me opponho 
á. emenda do Sr. Seixas, que declara pertencer aos. 
bispos a ~ensura dos livros. Quem duvida que isto 
perte~ce aos bispos '1 Mas nem por isso deve entrar 
na lei, e quando entre, então deve soffrer outra 
redacção, diz a emenda-fica salva aos bispos . a 
censura dos livros já publicados.-E' preciso pois 
declarar-se, se os bispos censuraráõ só os livros 
publicados antes desta lei, ou tambem os posteriores 
a el!a, e é tambem necessario que não fique em 
duv1da se haverá alguma censura antes da publicação, 
como poderia entender-se . á vista . das palavras 
-censurar os linos já publicados.-Acabou a 

« A assembléa geral legislativa do imperio de- censura previa, a nossa constituição a proscreveu •. 
ereta o seguinte: O Sn.. MAl\cos ANToNIO :-Sr. presidente, não 

. « Art. 1.0 Haverá um Redactor, para redigir os· ha duvida, que aos bispos compete vigiar sobre a 
d1scursos dos senadores, conforme as notas decifradas religião, direito essencial ã. dignidade episcopal, e 
dos tachigraphos em todas as sessões ordinarias, e do qu~l ninguem os póde despojar. Logo lhes deve. 
extraordinanas. fica~ livre o .exercitar a sua autoridade. Que incon• 

« Art .. 2.0 Haveráõ quatro tachigraphos babeis, vemente resulta de fazer-se na lei da liberdade da 
para servtrem dous a dous em cada dia das ditas imprensa expressa declaração disto 'l O silencio· 
sess~es ordi.narias, ou e:xtraordinarias, e quatro poderã. produzir conflictos dejurisdicção, quando ·se 
ta~htg.raphos menores para substituírem a falta dos tratar de ser punido esse delicto pelo tribunal dos 
pnmetros. jurados. 

«Art. 3.o O senado fica au!orisado, para con- Estespretenderáõcensurar,ejulgarprivativamente 
vencionar com todos os sobreditos empregados, os ' todas as doutrinas contra a Cé, e contra a moral, e 
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istÕ-deve fiear ~v o_. aos :.su~~o~ês' d~s - âp~stol~s; · :ô>si~i-~inA : = : .:Âi;uQUERQUE :-Eu ·oã~ -_po~'~ 
e juiz~ ·natos : eiÓ:c ma terias· d~c religião) .â : qúein de mane1ra ·alguma appr9var tal eJDenda, p<n$ acho 
perte~ce · cond~mnar : ~~os .0~ erros;-· e ate ~!"o.ced_er que ellaéestranhà á mater.ia .do projecto: se ·.se. 
contra os crimmõsos nao Só com penas' espmtuaes pensa . -que- é . necessária para . remover. algumas 
mas tambem temporaes, se. pelo poder secUlar !hes duvidas{ que po_!;lsáo _haver, então será preciso diz_er 
fôr- outorgada esta auto~i~~de. -Sr, ~resid~nte; tenho quem na falta dos bispos ba de censurar, se ha a~ ser 
_muito , susto . que ~ rehg1ao catbobca seJaattaca~a o .vigazio geral, se o vigario capitular~ e quem .na 
com heresias pela liberdade de escrever. A revoluçao falta deste: se nos demorarmos com taes ma terias 
por motivo de-religião é sempre _a mais peri~osa em estranhas,· nunca acabaremos de discutir o projecto. 
qudqüer estado, · convenho pots, e requeuo que Disse um illustre deputado, que teme muito as 
seja accrescentada a emenda do Sr. Seixas. · revoluções de religião, porque são muito peri_gosas. 
· O Sn. SEIXAS :-Nada mais p_osso accresce.ntar, ao Eu estou persuadido. que no :Brazil nunca ha de 
q11e .acaba de dize~ o illustre deputado o Sr_ . l\la1·cos haver guerras -de religião : e não sei como o illustrc 
.António, mas como se quer insistir sobre a inulili- deputado possa recear d~sgraças, de que não me 
dade de minha ·emenda, responderei em poucas consta ·tenha havido exemplo, De mais, S:f. p\esi
palavras ás observações do Sr. Vasconc~Uos. D~~ o dente, é desnecessario repetir aqui, qual é a 
nobre deputado, que ella não é necessana, por 1sso autoridade, que .tem os bispos: ella é muito grande 
que ao tribunal dos jurados compete ojuizo dos mas não tratamos disto, nós estamos a fazer leis 
delictos por abuso da liberdade da imprensa, e-que parà à liberdade da imprensa, e toda amais mataria 
a respeito do direito .de quàlificar, e censurar a é muito diversa. · · · 
doittrina, todo o mundo - sabe, e não é preciso ·o SR. Cauz FERREIRA :-Eu approvo a primeira 
declarar, qu~ isto pertence aos · bispos. Quando eu parte da emenda, isto não se póde negar que ê do 
fiz esta declaração, · foi para extremar, e distinguir poder dos bispos, _mas emquanto á segunda, a 
com exactidão a au~oridade dos jurados da autoridade applicação de penas tempuraes eu não · approvo, 
espiritual dos bispos, que são osjuizes natos da fér porque as armas da igreja são unicamente orações, 
e do·s costumes, porquanto poderja acontecer;q~;~e jejuns, etc. Por consequencia é necessario que 
os jurados sahiJ;!dO da espbera das suas attl'ibuições; passe a primeira parte_ da emenda, mas nunca a 
que devem limitar-se ao conhecimento do facto, isto· segunda. 
é, se o escripto ataca tal, ou to!!-1 dogma, tal, ou tal 
pont~ de mot:al, ou de disci~li~a, se _ar!'ogass~m ou O Sa:-LINO CouTINHO :-Esta lei é temporal, e não 
por .1gnorauCia, -ou por maliCla, o dire1to de JUI~ar é lei de consciencia : é uma lei penal, que tem por 
da mesma doutrina, direito Í!lauferivel, e privat1vo fim marcar ·unicamente · penas aos - crimes, e aos 
daquelle; , que o Espírito Santo estabeleceu p~ra abusos da liberdade de imprimirjá aqui se tratou 
reger, e gov_ernar a Igreja de Deus. . -.. .. . das offensas, e insultos feitos pela imprensa á 

Longe pois de parecer -ocioso, julgo muito con-: re-ligião, e ao culto do .estado, porque quem assim 
--venientê . marcar assim os .limites, e as raias das pratica é verdadeirame~te réo de ~ffensa _-publica,. 

duas_ autoridades, para prevenir ·excessos summa- e corno tal deve ser pun1dõ: mas, Sr~ presidente, a 
mente perigosos em m!lteria tão delicada, e materia. de dogma; ou principiQs de crença, _.que 
consequente, -embora se diga que e_sta jurisdicção dirigem a este, ou aquelle homem a seguir tàl, ou _ 
espirituaLdos bispos é geralmente- reconhecida, e tal religião, ainda quando sejão impressos, ficão 
não. deve por isso. entrar nesta lei. Disse igualmente por ventura .debaixo da alçada do legislador político, 
o. nobre deputado que não·. sabia, . o que se devia que só·póde, e deve conhecer deste mundo 1-Oe certó' 
eO:tendér por escriptos já ·publicados, se os que jâ que não. Se taes princípios são falso~. se a dou~rina 
existem, ou .os qrie se houverem de _ publicar d'ora é erro11ea, ella offende a Deus, e é a elle unic.:amente 
em diante.- Nada disto porém eu ~uiz designar por que pert~nce tomar as ultimas contas á creatura 
aquellà expressão, e·quando disse__;obrasjá publi- ._depois da sua morte, e a alma responderá então .pelos 
cada~foi, - -para que . se não entendesse, que eu erros da sua _crença • - - · 
pretendia . resuscitar a antiga ·censura' préYia dos E' verdade, os bispos catholicosromanos, pastorelJ 
livros, mas sim declarar o direito que têm os bispos da nossa crença, e delegados de Deuos . sobre a: 
de -OS Censurar, e -prohibir por meio de penas terra devem cuidar, em,· que · nenhum contagio se 
espirituaes __ ' depois de publicados, direito, -torno a communique aosseus:p,umerososrebanhos,masquaes 
dizer, q11e se não póde . contestar aos pastores da forão os contra _venenos, que Jesus Cliristo 
igreja, sem atacar a suajurisdicção essencial. deixou,..em suas mãos 'l A pratica, -e a censura,. 
Parece.:.: me portanto, que · a · expressão foi exactal filção pois o . _seú ·_dever pregando, e ~ensurando · 
mas quando _se entenda, que se lhe deve substituir contra ess~s pnncipxos erroneos de crença, emqua_p.to 
uma redacção mais clara, eu me conformarei com o legislador impõe penas temporaes unicamente, 
ella, ·-com tanto, • que passe a emep.da, ou artigo aos que com escandalo, e desafQro . atacarem o culto, · 
addiciolial, visto · _não · haver inconveniente algum e a_ r_eligião do .e.stado: osbispos são l~g!sl~d~~ 
em ·se .. declarar na lei essa · autoridade; ·que por esp1ntuaes, ellestratão do ·bom, ou mao ~destmo,.. 
direito · d~vino compete I!OS bispos. _ qu~ terá a ·creatura na vida-futura, e nós ~o,uti~s 
· O: Sa.tSoUiA- FaANÇA; :-Sr. pre~!deníe, q illustre legiSladores tratamos do mundo actual provendo a 
deputado que fallou, suppõe que nós temos negado felicidade dos homens emquanto vivoS cóm re.lações' 
aos,bis{loso poder· de censurar os livros, mas ao l!lUtuas.Jesus_Christo :dizià muidara, e_distiju;tíl~ . 
contrano ._· eu - não · posso deixar . de . reconhecer-lhes mente~Regnum m.eum non ~st ·•·• ex. hõcj mun·d_O:.:...::e é' .. 
esse ·· dir~ito, o que digo é .que esse poder·espiriiual istO · q1le devem· dizer ?S I?ispos, e ·fiD1 gefàllód~s ôs, 
dos- mesmos bispos _não depende de sancção das leis padres. Como eni um patz, que por sua constUuicão 
temporaes~ Louvo muito o zelo do lllustre membro admitte no seu seio; e in esmo ~aturaliSá estrangeiros 
pela · éonserv.ação ' ·da · ·. religião catl}olica · rõma~a, de qualquer religião, que sej~, como digo; se poderá 
entretanto ·me opponho ao meio porque preténde leg_is!ar . sobre os_ dogmas, e as methapbyst. ·cas '-õdâ' · 
exercitai-o. ·· · · - · - · · re~ão,, quando esses estrangeiros hão de lér, e 

'7l ~ ·· -
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'hão de ler publica, ~ ·privativamente os,livros de 
seus patriarchas,.e de seus reformadores? 

Se se teme tanto esses livros doutrinaes,· então 
digo, que-· se não consinta aos· ~strangeiros -de 
diversa crenca da nossa, ajuntarem-se nas suas 
respectivas igrejas, ainda que sem frontespicio, com 
as portas abertas, onde o catho\ico romano póde 
entrar, qua,ndo quizer, e lá então ouvirá pregar 
uma doutrina heretica, conhecerá a reforma. dos 
dogmas, e mysterios, e verá muitas vez.es pinturas 
de uma crença reprovada : fechem-se pois estas 
igrejas que valem mais do que. esses livros aridos 
e seccos de controversias religiosas. A mania dessas 
cont,oversias já- felizmente passou, e não voltará 
mais para devastar a raça humana : de seculos a 
seculos se-desenvolve nova inclinação, a dos tempos 
modernos é da philosophia da pclitica, e em geral 
das sciencias humanas, ninguem hoje cuida em 
examinar os motivos da sua crenca, todos vão na fé 
do carvoeiro, e nós somos cafholícos romanos, 
porque nossos pais o forão; e eu Jnlgo ser uma 
virtude seguir a religião de seus pais.. · 

$e nascessemos na lnglatet'Ta, eraipos hoje 
protestantes, e se na Turquia,· mahometanos. Bem 
pouca gente, que discorre, se converte á força de 
argumentos, e o grande numero de proselytos, que 
faz qualqu(r religião, é sempre na classe inferior 
dos homens, q11e menos, discorrem, e aprendem. 
Limitando portanto, Sr. presidente, o argumento, 
sou de parecer que nesta ·lei da liberdade da 
imprensa não se deve tratar de doutrinas religiosas. 
e nem de dogmas ; e nem menos se declare que fica 
aos bispos a censura dos livros em materia de 
religião, porque ainda até hoje · ninguem duvidou 
que elles possão censurar, e prega(contra doutrinas, 
que não forem orthodoxas. 

O SR. VERGUEIRO:- Parece-me que o artigo 
addicionaljdo Sr. Seixas não póde ser admittido. 
Nós não podemos legislar contra a constituicão, 
ella admittiu o livre exercício de todos os culto"s, e 
por isso não póde perseguir nenhum. dos seus 
sectarios;- ainda que negue os dogmas santos- do 
catholicismo, porque na differença dos dogmas está 
a differença dos tultos, que a constituição 
admitte. 

Emquanío ao direito que os bispos -têm de cen
surar. os escriptos, que atacarem os dogmas, e de 
proceder espiritualmente cont:a seus autores, nin
guem lh'o póde negar, porém, nós não tratamos 
agora senão de punir os abusos da liberdade da im
prensa e não de determinar a verdadeira· crença. 

Talvez a emenda fosse.tirada da lei da liberdade 
da imprensa de Portugal ou da Hespanha, onde ella 
tinha lugar por ser o culto catholico exclusivo, mas 
entre nós o não póde ter, admittindo a constituição 
.,utros cultos. -

O SR. VASCONCELLOS:- Sr. presidente, quem 
duvida que aos bispos pertence o censurar os li
vros? Isto não. póde entrar em questão; eu direi 
mais algumas palavras. 

~e nós der.larassernos ~.ssim este poder dos bispos 
nesta lei, de certo havia-se de dizer, que a assem
bléa geral do Brazil 'arrogava a si um poder inhe
renlQ ao episcopado; havia-se de 'dizer que a ca
mara dos dep!ltados tinha usurpado o poder dos 
bis~os, que este~ só exerciã.o _aquelle que lhes con
cadtamos; esta nao é nossa mtenção; portanto não 
devemos fazer tal declaracão. . -

Nem se diga que esta declaração é precisa; por-

q~e aos ~ispos é que pertence. o exame ou qualifica~ 
çao dos dogmas e nao aos JUrados; eu proporei 
como se procede ·a este respeito; para se vêr o en
gano dos . honrados membros, que seguem opinião 
contraria: todos nós temos obrigação de saber .os 
dogmas da nossa religião e os jurados hão de ter 
necessariamente este conhecimento tão indispensa
vel ao christão: o seu officio· é examinar. se um do
gma foi ou não' motejado, ou achincalhado, pois só 
neste caso impõe penàs a nossa lei : e qual será o 
jul'ado tão falto de senso commum que não seja ca
paz deste juizo? 

Quanto, porém, á questão é, se houve offensa ou 
não no dogma, sem injuria ou motejos;· a nossa lei 
'!lão_ i!lJpõe pen?s, mas não ficão nem podem ficar 
mhibJdos os btspos de fazer ·o seu dever, porque 
isso é de direito divino. 

Conclúo, pois, que a--€menda deve ser rejeitada, 
porque, além de perigosa, por suppôr na assembléa 
usurpaçã\l da autoridade episcopal, faz. urna decla-· 
ração absolutamente desnecessaria. 

O Sà. SEIXAS :-Eu não fazia tencão de levan
tar-me, até por estar incommodado d"u peito e com 
alguma diffic.uldade na falia; mas tendo-se dado ás 
minhas palavras taes interpretações que ate P<!dem 
comprometter o meu modo de pensar nestas mate
rias, não posso dispensar-me de n~sponder a alguns 
argumentos, que ouvi produzir contra a minha 
emenda ou artigo addicional. 

Disse um illustre deputado, que esta declaracão 
da -autoridade dos bispos tinha entrado na le( de 
Bespanha e Portugal, porque estas reconhecião a re
ligião catholica romana como a unica do estado e 
não admittão os differentes cultos que a nossa con-
stituição tolera e protege. · 

Pois, Sr. presidente, porque a constituicão do 
Brazil soffre em seu seio todas as communhÕes he
terodoxas, ha de se deixar de sustentar e defender 
a unica e-verdadeira religião, aquella que domina 
d!3 facto e de direito em toda a extensão do impe
no? 

Quando apparecer uma-obra que ataque os do
gmas_ da religião do estado hão de· os bispos, os d(1-
positarios da· pureza da doutrina e dos costumes, 
ficar mudos espectadores, sem poderem usar da sua 
autoridade divina, porque a constituicão tolera. as 
sei tas religionarias 'l • 

Hão de publicar-se obras subversivas da moral. 
ou da antiga e veneravel disciplina da -igreja e serão 
os bispos reduzidos a gemer em silencio, porque a 
sua censura ou animadversão, pó de . offender .. esses 
cultos estrangeiros 1 Não, por certo. 

A constituicão, permit tio do e tolerando o exer
cício d_as outra·s religiões com o seu culto domestico 
ou particular' em. casas para isso destinadas, sem 
fórma alguma exterior de templo, não podia ter em 
vista derogar a jurisdicção espiritual, que têm e te
rão sempre os bispos~ emquanto a religião catholica· 
apostolica romana continuar a ser, como espera
mos na divina misericordia, a religião· do. estado. 

Tenho observado, que alguns illustres deputados 
entenderão, que·pela segunda parte da emenda eu 
pretendia conceder aos bispos o direito de punir 
com penas'temporaes, os autores dessas obras anti
religiosas; é certamente uma intelligencia muito 
~lbeia das minhas expressões, ao contrario~ o que 
eu disse é, que .ao governo compete auxiliar os bis
pos, punindo esses escriptores ou embaraçando. a 
circulação dos seus escriptos por meio de. penas 
coactivas e temporaes, pela fatal influencia que taes 
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obras costumão ter sobre· a ordem social, de que a declaração,. para remover todas as duvidas sobre' a 
religião é o ma~ solido. avoio. e garantia. E' . pre- autoridade dos bispos a este respeito. 
ciso, torno a .dizer, distinguir nestas matenas o Ouvi finalmente dizer a um illustre deputado, 
homem do ddadão. que tal declaração não deve entrar nesta lei, pois 

Emquanto as idéas existem dentro do sanctuario parec~rã que a assembléa do Brazil quer conceder 
do pensamento, ou em quanto ~e njw procura divul- aos bispos,_ co~o 1!-D_Ia graça, aquillo ·que lhes com
gal-as e transmi.tlil-as aos outros, ninguem é res- pete por dueito dtvmo, e que a mesma assembléa 
:eonsavel~senão aquelle que sonda e que prescruta reconhece. Não pensarão assim os legisladores da 
os segredos dos corações; mas, quando por meio França, Hespanha e Portugal, fazendo semelhante 
das palavras ou dos escriptos o cidadão pretende declaração, como Já disse; elles não concederão· o 
inocular as suas opiniões e formar proselytos, en- poder aos bispos, mas proclamarão-o; e inserirão-o 
tão, começa a estar sujeito á sancção das leis, que nas leis do seu pacto social, desempenhando assim 
têm o direito de reprimir e castigar os novadores, e o titulo de prntecção, que constitue um dos mais 
os inimigos da religião do estado, como pertnrba- bellos direitos magestaticos. 
dores do socego e da ~rdem estabelecida;. t!ll foi ·Não póde pois presumir-se, que concedemos aos 
se~pre a ma~cha segu1da por todos_ os _pohtlcos e bispos o pod:o!r, que lhes é proprio, só pelo facto de 
l~gisladores: e fundado nella que 'l)ben~ pronun- o reconhecermos, e declararmos em um dos artigos 
c~ou no senado ~o~a1:1o aq'!_ella maxlffia tao conh~-· de legislacão, que estamos fazendo. 
Cida -Deorum m}urtre, 1J_us curre, e o grande CI- • 
cero, marcou a mesma differença, quando nas leis O Sa. ALlUEIDA E ALBUQUERQUE; -Eu ainda 
que propõe sobre a religião, elle reserva á vingança insisto, que esta emenrla não deve passar; eu tomára 
dos deuses o conhecimento dos delictos contra a Haber, de que serve ella '!Nós estamos a tratar da 
piedade e religião interior e á punição das leis os lei da liberdade da imprensa, tudo quanto se tem 
delictos commettidos contra a religião no exterior, dito aqui, é .fóra de occasião, guardemo-nos para 
ou o culto nacional e do estado - Qui secv.s faxit, quando se tratar da autoridade dos bispos. 
Deus ipse 'IJindex erit ••• Qui fiOU pat'11erit, capitale O SR. LINO CoUTINHo: --Sr. presidente, o illus-
esto. tre deputado autor da en{enda, e que ha pouco ac~ba 

O que digo, pois, é,- que a igreja, sendo uma so- de fallar,pão tomou _de certo .neJil os seus aponta
ciedade perfeita e que tem uma constituição e um mentos .acerca do meu discurso, e daquelles dos 
governo proprio, tem. o direito de punir·com censu- outros Srs. deputados: clle fez um barulho im-· 
ras e outras penas da sua competencia, áqu_elles que menso: confundio culto com doutrina, e dogmas; 
atacarem por palavras ou por escripto ca sua dou- bispos. com igreja; mysterios com moral pt1blica e 
.trina, a sua constituição, competindo ao governo christã; e por fim acarretou Cícero, Tiberio, e ou
J?restar-lhe o necessario auxilio, para não ficarem tros escriptores, ou imperadores pagãos. 
1llusorias e desprezadas (comQ de certo aconteceria) Quando, Sr .. presidente, se trata do culto, isto é, 
as arma;; espirituaes da religião; qut>. o estado se dos actos externos da religião, os legisladores podem 
compromette sustentar e proteger. impôr penas contra aquelles, que a offenderem, e 

TodQs ·os que têm lido a historia ecclesiastica sa;- atacarem, mas quando o negocio versa sobre a 
bein que esta foi a p!"atica dos mais bellos seculos, doutrina, a metaphysica, e os dogmas dessa mesma 
que se seguirão á paz de Constantino e que os dous religião, expirou então o poder dos legisladores 
poderes, confederando-se ·por uma alliança reei- mundanos, e vêm tomar o seu assento os doutores 
proca, se auxilião mutuamente, para conduzirem os da lei santa: mas quaes são as armas desses dou
bome.ns por. differentes meios ao mesmo fim da ver- tores? A predica, e a censura; porque elles não 
dadeira felicidade. pódem impô r penas temporaes, e. nem o governo 

A religião auxilia e fortifica o imperio, consa- os póde ajudar para applicacão de taes penas con
grando as leis civis, e imprimindo o sell!l da divin- trarias á toda a boa politicã, e mesmo ao espírito 
dade no contracto que liga os cidadãos entre si e do christianismo. 
com o governo; o imperio auxilia a religião, fazen- E' pois neste sentido que muitos dentre nós se 
do guardar o respeito que merecem os seus dogmas, têm francamente exerimido ;.e ninguem tem. negado 
a sua moral e os seus ritos. . aos bispos o poder de censurar, mas sim aquelle · 
- Disse outro illustre deputado, que a igreja de- de ímpõr penas temporaes. Pelo que pertence ·· ã 

veria limitar-se á ensinar, e exhortar, e não proce- confusão que fez o illustre deputado dos bispos com 
der . por- via. de ce':lsur~s; gra, parece-I!) e isto, a igreja, todos nós sabemos o que é um- bispo~ e o 
Sr. presidente, uma Idéa Ulteuamente nova, e que- que é a igreja universal, e uinguem aqui por ora 
rer despojar a igreja de uma furisdicção, que lhe é tem tratado do-poder dessa igreja, mas sim do poder 
essencial, e que ellã exercitou em todos os tempos; dos bispos, que é co usa differente; e por isso o 
~lia, sim, emprega antes de tudo_os meios da bran- honrado membro não attendeu bem, quando disse 
dura, e persuasão; chama, admoesta e reprehende; que nós queriamos destruir a autoridade, e poder 
mas quando os seus dictames, e admoestacões são da igreja. • ' , 
desprezadas, ella tem sem duvida o direito· de des- Disse mais o illustre preopinante que desta sorte 
embainhar contra os refractarios a espada das adeus moral evangelica e christã; mas se elle hou:.. 
censuras, e de apartai-os da communhão, ou da vesloe retlectido no artigo antecedente jã approvado, 
sociedade chris~ã. ~ _ • veria que nelle se imP,õe penas, aos qu~ offe~dem a 

O mais notavel é que o nobré deputado avancou moral de Jesus Christo, aquella do eva_ngelho. E que 
esta- proposição, quando outro honrado mem~ro -tem .a moral co~ .?s do~~s, a doutrma, e ame~ 
acabava de dizer, que a emenda não é necessana, phys1ca da rebgtao?. Mu1tas Teformas e modi
por.que ninguem duyidad~ ~ireito, que_tem a igrela fica_çõ~s existem ~mq~anto. á doutrina, e dogmas 
Cle ~unir co~ penas espmtuaes: aqui te~os p01s chnstãos, mas:ate h~Je nmgu~m tem atacado a 
:uma contradicção, que . mos~a a necessidade da 1 moral evangelica,. santa e umversal, e todos os 
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sectarios são concordes nesté ponto, q11e nãó é iDe;.. 
taJJhysico. - · ~ 
· Citou-se Cícero e Tiberio; mas o honrado membro 
os citou contra si; e o que é que dizia Cícero? Dizia 
que tudo que e externo á crença, isto é, o culto, as 
·ceremonias, a di~ciplina de qualquer religião estão 
sujeitos á legislação do estado, .e ao governo tem
poral; e que o resto pertence á divindade. E o que 
dizemos nós? O mesmo que Cícero, .Tiberio e outros 
escriptores ensinarão ; e eu estou certo que se elles 
resuscitassem, e viessem aqui votar comnosco, vo
tarião contra a emenda do illustre deputado, que 
quer que o governo auxilie os bispos com penas 
temporaes em materias de doutrina e crença. 

Ultimando-se então a discussão, e julgada suffi
ciente; perguntou o Sr. presidente, se tinha lugar 
na lei o artigo additi \'O; e decidindo-se que não, 
ficou rejeitado. . 

Seguirão-se os §§ 5° 6° 7° e 8° e sem debate forão 
approvados, reservando-se a parte penal de todõs 
elles, para a graduação, de que se achava encar:
regada a commissão das leis regulamentares. 

-· ' Passou-se ao 
" Art. 3. Exceptuão-se porém, as accusações ou 

imputações impressas contra pessoas encarregadas 
das funcções publicas, as quaes tenhão por objccto 
os princípios polilicos, e operaçõeS' publicas dessas 
pessoas, usurR~ções de poder, ataques ã liberdade 
política, ~ ás garantias do cidadão, infracção das 
leis, violações, e quebras da constituição, maquin~
cões contra o estado, ou contra o systema monar
êhico-representativo, delictos quesquer, e de qual
quer natureza contra a naçao, ou parte della, sua 
segurança, sua honra e sua felicidade. · 

Sendo lido o artigo e declarado em discussão, 
pedio a palavra e immediatamente disse 

O SR. Cnuz FERREIRA : ~Eu acho este artigo 
manco: se passar do modo que está concP.bido,abrirá 
as portas á calumnia, o que não devemos consentir 
de nenhum modo. E' neccssario que o escriptor que 
atacar qualquer dos actos designados neste artigo, 
prove as imputações que fizer, fique embora com o 
direito de fazer estes ataques, estas imputações, mas 
comtanto que prove sendo exigido ou incontinenti, 
ou que a parte que fica offendida o possa. chamar a 
juizo, aliás, torno a dizer, abriremos as portas á 
calumnia e imputações falsas. Por consequencia eu 
mando uma emenda, para que se declare que será 
o escriptor obrigado a provar todas as imputações 
que fizer. 

Vindo li. mesa a emenda foi lida- nos termos se
guintes: 

pelos eidad~os como empregados, então ainda que o 
escriptor os não prove, não deve ser castigado; basta 
quP. digão os jurados-não fallou a-verdade, mentio 
-eis a sentenca e pena que se lhe póde impôr. 

O maior béneficio da liberdade da imprensa é 
descobrir os erros e crimes dos empregados publi
cas, o se vamos coarctar esta faculdade não sei de 
que então venha a servir a liberdade da imprensa. 
Quando_ os empregados commctleoi prevaricações, 
ellE's não as contão a pessoa alguma, e quasi sempre 
faltão provas para mostrar estas prevaricações, isto 
é uma verdade: quando se trata de provar algum 
crime comme.ttido por um empregado publico, elles 
nunca se achão culpados, sempre se sahE'm bem, e 
parecem uns santos; elles arranjão_ de maneira os 
negocias, ~utos e mais :papeis,quc tudo parece fals~. 
quando seJa mesmo mais claro do que a luz-do melO 
dia, que elles pre\'aricarão. E porque se hão de cas
tigar os escriptores por dizer estas verdades, que 
são tão interessantes ao publico 'l E' acabar l:om 
a lei. 

Um escriptor publico tem em seus escriptos a 
pena, quando são levianos, ninguem faz caso dellcs, . 
ninguem os lê, porque não têm fé. O escriptor não 
vai assim atacar um empregado publico, elle tem 
~ouco va_limento, o empregado publico está reves
tido de muito poder, os outros empregados sempre 
tomão a· cousa a peito, ainda mesmo que sejão mi
migos dos-prevaricadores,_riessas occasiões são seus -
amigos e os favoreçem. 

Admittindó a emenda, vamos pôr em luta estas 
duas pessoas mui desiguaes: o pobre escriptor com 
o valente empregado publico, e o que resultará 
d'aqui, é não haver quem escreva, e não havendo 
quem cen·sure a conducta dos empregados publicas 
é não acabarmos . com· a liberdade da imprensa. 
Portanto, Sr. presidente, acho que deve passa:r.o 
artigo tal qual se acha concebido. . 

Eu com verdade digo : a cousa que mais me agra
~ou nesta lei foi este artigo e só por elle votaria por 
todos os outros. (Apoiado.) Ainda que o facto não 
seja verdadeiro, o empregado publico sempre tem o 
direito de se justificar, podem os jurados dizer que 
o esrriptor Jaltou á verdade, mentio, disse o que 
não sabia, eis um grande direito que fica ao em
pregado publico ; mas não lhP deixemos o de pêr
seguir o escriptor, que irá infallivelmente dar azos 
á vingança. Nada de vingança : ella não é propria 
de um empregado publico, que de'"e merecer toda a 
confiança_~ 

O SR. · CRuz FERREIRA :-E' necessario que a li
berdade da imprensa sirva para· censurar operações 

<< EH~NDA do governo e dos empregados publicas; •nas .com 
· · verdade. Todas as vezes que UIJ!a autoridade deu 

« Com declaração de provar in continenti ou de uma sentença e não foi com a devida moderação o~ 
' provar quando fôr- em juizo. » com justiça, é permittido censurai-a; mas indis-

E sendo apoiada disse tiuctamente dizer mal! . 
O SR. VAsCONCELLÓS :-Sr. presidente, eu-approvo Qual é o fip~ da lei da Ifberdade da imprensa! 

o artigo tal qual. Aqui só se trata d9s casos, em E' reprimir e castigar a calumnia, a satyra, etc., .e 
que não são sujeitos á pena alguma osescriptores ha de se consentir que um· homem diga mal de um. 
que .atacarem os netos dos empregados publicPs, em empregado. e ser-lhe-ha sómente permittido jus ti~ 
as suas funccões, ora isto é muito necessario. Nós ficar-se'? Não poderá obrigar o calumniador a p-ro
já em outro JÜgar considerãmos os empregados pu:. var o que temerariamente a:vançou '? O escriplor. 
blicos ~orno todos os mais cidadãos, isto é,.jã se argue de lad_rão.a um empregado, elle ~que seba 
dete!'ffimou qu? quando um escriptor atacar a vida de~culpar e_ JUStlfi~-se, sendo elle o mnocent~ !. 
pa.rt.1eula_r e pr1vada ~e ~lgum empregado publico, Pms o escnpto~ na~ ha de_ ser res~onsav_el, nao 
seJa pumdo, porque nao mteressa nada á sociedade· ha de provar se e ladrao 1 (Nao se ouv•o mcu.s.) 
qile se descubra a vida parti~u~ar do cidadão;- !JlâS 1 ·· O SR. Sou~A FRANÇA :-o illustre deputado pa~. 
quando se trata de_ factos cnmmos~s commettldos . rece que se esquece de que este art.igo é um dos pi-
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lares do edificio do systemacontitucional. (Apoiado.) homem. Se algu.mas y~zes succedér qu-e seja inno
Sem se admittir este artigo não temos constltuição, cent~. _o que sera_ mu1 raras vezes, tenha paciéncia 
ou systema de governo monarchico-constítucíonal. a fehcu!adc l>ubhca é a primeira lei: muitós inno~ 
Não ha bem algum absoluto nas sociedades, pois c~ntes têm 1do ao patibulo. Demais -porque razão 
que abi o mal anda a par do bem, e as mais das· hao de merecer tanta contemplacão 2 ou 3 empre- ' 
vezes se tolera· um mal menor para ·conseguir-se gados publicos,que se vá estàbelécer uma doutrina 
um bem maior. q~~ torne nulla a_ lei 'l E' preciso que se ataque u 

A liberdade da imprensa com quantos vícios se VICIO! porque a nrtudc sempre h a de triumphar. 
lhe possão accumular, é sempre um nem para a so- (Apotado geralmente.) 
ciedade, que a admitte ; os abusos dessa liberdade o s 0 
pois não devem sérvir de embaraco á mesma liber- a. DORICO :-Parece-me, Sr. presidente que 
dade, entorpecimdo-a em prejuizÕ da nação e res- 0 Sr. dei>utado que se oppôz .lO artigo, se esqu'ecett 
tringil-a tanto é o mesmo que entorpecêl-a. ' . . . de !er appro_vado o § 8~ do artigo antecedente. No 

O illustre preopinante qne·acabou de orar;éxal- ~o8 s~prohibe ao escriptor _escreve~ contra as pes-
tou-se muito com o deixarem-se as portas abertas á as e carr~gadas das funcçoes _pubhcas, quando !o--
calumnia, mas não tenha receio. - re'!l os escnptos enderessados _as suas pessoas, VIda 
. Sr. presidente, os escriptores não se atreYem ~nvad~, e~., etc. S~ u~ escr~ptor cha~nar_l~dr~o ~ 
nunca a calumniar publicamente nem atacar um ho- m .empreoado pubhco, e pu~tdo e esta SUJetlo a le1 
roem, que a opinião publica respeita. Eu tenho visto actual e póde_ s_er ~hamado a JUfados. O art. 3• falia 
que a opinião pública respeita um homem empre- de co_u~~ts mut -differ~ntes: fleu-_o) por ':lxemplo, 
gado publico, só porque teve o nobre zelo . de occul-. ~m ~~~Istro faz um ma o tr~tado, diz~ escrtptor que· 
tar suas prevaricacões. Muitos magistrados têm e ma?• que_ offendeu a naçao; gu,e ~ao obrou bem~ 
passado por homens de bem, qite erão prevaricado-- etc .• ISto nao tem nada com as InJUrias ~e !Jlle falia 

"res, como depois vim a conhecer. Nenhum escri- 0 nobr~ deput~do, porque pelo ~ 8 Isto est~ 
ptor vai atacar um empregado publico, em favor do prevenido. Assim_, assento que Q a~tlgo de v~ passar 
qual . se pronunciou a opinião publica, porque elle t~l qual, P.Orque na o abre as PO!tas a calu.mma, CO!JIO
tambem teme de ser taxado de mentiroso. Demais disse () Illustre deputado, po1s que esta prevemdo 
se um escriptor cahimniar um empregado public~ este C!!-SO no paragrapho antecedente. 
ou um ministro, elle tem o direito de o chamá r á O SR.. ALMEI~?A E ALBUQUERQUE :-:-Eu acho real
j~izo, e ~hi póde_ faze~ a sua justificação, quando mente neste artig~ uma cous~, que de~ejaria que se: 
~ao s~ qm~e! servu· da 1m prensa, para destruir a -in- fcl,!Dendasse, e crei? que se po~e em_enda_r na redac
JUSta argmçao. __ - çao.! porqu~ elle d!z-~xceptuao-se porem as accu-
- Nós não teD?o.:' visto, como muitas vezes appa- saçoes ou Imputaço_es 1mpr~ssas contra_pesso~s en

rece, ·· uma argu1ça.o que -leva todos os votos dos lei- ~arregaJdas de funcçoes pnbl!cas,etc.-Eu quer1a que 
tóres dos periodicos, e depois a resposta dá com Isto fos_se a regra pri~cipal desta lei, e não fosse uma
tudo em terra? Se , com effeito não póde desfazer a excepçao, porque assim parece que tendo-se mar-· 
calumnia pela imprensa, póde-se1ustificar· mas es- cado penas par{l os abusos da liberdade da imprensa 
ta~elecer u_ma doutrina que vem-se oppÔr á dou- fez-se aqui ~~ma e_xceeção destas penas e~ um caso, 
tnna_ essen_Clal do systema, po_ndo embaraços a que em que !ib~s se Julga !1aver abuso. Po~ 1sso queria· 
esta doutrma ten!la. seu effetto, não posso de ne- ~ue se dissesse que .nao se abus!J da hberdade da 
nbuma sorte adm1tt1r. Se puzermos a condicão de Imprensa, quando se escrever contra os acl.os da 
gue o escriptor ha dejustillcar todos os actôs, não ~dminislra'ção publica, porque realmente se ·se tira 
,!}a ~herdade ~e imprensa~ Ni:o ha tal obrig_ação de tsto, se _ho~ver alguma al~eração, acabou-se a li-
JUStificar. Pms eu tenho obngacão de justificar se herdade da Imprensa. (Apotado:) · 
não que se-diz que Pedro .é ladrão? Todo o mundo _ Qüando tenho occasião de l~r a nossa constitui
sab~ que um empregado · publico dã a 11remio di- çao, realmente lou~o a sab_edort~ do chefe da nação 
nheuo da nação, o que faz o escriptor? Diz o que que nos . deu esta mapreClavellib.erdade. (Apoiqdo· 
todos dizem; não tem obrigacão de o provar. Diz geralmente.) De certo, nenhum soberano foi tão-

~ que a opinião publica é contra· aquelle homem. grande -como o nosso ·nesta parte. (Apoiado geral-
. Tem o escriptor alguma obrigação de pr_ovar, de mente.) . • 
mostrar se roubou. os cofres, ou tirou dinheiro para · A hberdade da Imprensa e o verdadeiro susten

. dar a premio, o que ll~e é prohi.bido por lei 't Elle diz tacul~ da _liberdade civ~l e politica. Desde que se
que contt:a este empregado se pronunciou a opinião acab~ a liberdade da 1m prensa, perde-se tudQ. 
publica, 1sto é o que.deve provar, que édé facto esta (Apo,a_do qeralmente.) 
a opinião p_ublic~, nada mais. Ora, contra isto' é que BenJamm Constant .diz qúe to~os os governos. da 
~e p_ronunciou o 1llus!re deputado, queréndo.que se _F_rança ~êm achado, _como um trmmphQ, a restric
)Ustlfi_que, se o facto é verdadeiro_ O escriptor pu- çao da liberd<~.de da 1m prensa. A convenção decla-_ 
~lic? poré!Jl não póde ser·<!brigado a isto: 0 que póde rou-se cont~a _o__s escriptores; m!ls ~ convenção !1-ca
JUstificar e por 20 ou 30 c1dadãos, que se diz que.tal bou, e a opl!Jta~ bem que persegu1da e pr3scr1pta, 
emrregado, D~goceia COm O dinheiro da nação. Que triumph01;1 da. COD!enção e CORtinuão OS escripto
ma podl:lra Vll' delle o escrever? -Suppónhamos que res. (Apot.ado! Apo\ado!) _ - . 
tal não ha; .que tem dinheiro seu que dá á pr~mío, O dire.ctorioJez deportar em um dia 120 escripto- . 

. õ _que então o escriptor tem obrigaçãodejustificar, res, o directorio -acabou. Bonapaite fez caUar nã~ 
nao é<~' facto, m~s se seguio a opini~o publica, qne só a França mas a Europà inteira, Bonaparte_ioi 
~e . tem pronunciado contra este empregado. e para parar a Santa Helena e êon,tinuarão os escriptores. 
JS_to_ basta que . ayre~ente lO ott 12 testemunhas que Foi ? chefe da nação brazileira J!laís sabio e mais 
digao que ouVU'ao diZer.- - _ ·. . . . . · provtdente do que todos os soberanos· du nações · 

Nunca o. escriptor, torno a dizer, vai atacar are- que se dizem tão illuminadas. (Apoiado geral
putação de um homem que na s.ociedade tem-a re- ~nte.) 
putação de homem de bem; nunca 'Vai atacar este Direi em resposta ao nobre preopinante, que qúer 
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que os escriptores pró vem o que escreverem a res- • projecto limitou-se nos maiS artigos a tratar de pôr 
peito dos actos de publica administração: como se um freio aos abuzos da liberdade da imprensa, mas 
póde exigir prova para mostrar, o que se diz rela- neste artigo, tratou da mesma liberdade da im
tivamente a aclos muitas vezes praticados em silen- prensa. Até aqui considerarão-se os que escre· 
cio e que são de difficil prova, elle porém os repre- vessem contra os cidadãos, agora considerão-se os 
senta taes quaes os representa a opinião publica. que escreverem contra os empregados publicos, o 

Nós devemos antes dizer com o abbade Rainal se que é por esta lei concedido. Eu responderei ao nobre 
os que cercão os soberanos são máos na sua admi- deputado; que se oppoz a este artigo, que até agora 
nistracão, porque razão se não cohibem? E se vão se tratou unicamente-do direito particul:lr de cada 

·coheréntes com ella e com as l'cgras da justiça, que cidadão, do ataque feito á sua honra, por isso que a 
medo têm que as suas acções sejão examinadas e honra do cidadão é um bem individual, que é ga
patentes'l E' necessario que se consinta a liberdade rantido pela constituição, mas o· funccionario pu
que está marcada nesta lei, embora venhão alguns blico, é responsavel pelas suas acções ao publico, 
males que são insignificantes relativamente ao bem não é propriedade sua, eis a . razão . porque se 
que resulta. _ póde escrever contra aquellas acçõe~, q~e elle fizer, 

Se houverem detractores do empregado publico, _ ~e&'U_!ldo o poder, de que fôr depnsitariO. Se a ar
tem 0 direito de apresentar a verdade, e o publicQ g~1çao fôr falsa, elle que se de_fenda. Q~ando o es
conheccrá a calumnia. Isto é a baze principal desta cr1ptor esc~eve contra as acçocs, publicas dos em
lei, e pcír isso queria que formasse a parle prin- pr~gados, c p~rque elle .é r~spol}savel por estas 
cipal da mesma lei, e não uma excepção. Bastava aço~s, de que n.ao é propnetar10. F.u co~o parte da 

·este arti"'O só não era preciso mais nenhuma lei. naç~o me que1xo de uma de suas acç.oes, se me 
0 

' F . E - . que1xo mal, elle que se defenda. Se h a bberdade .te 
O Sn; Cauz . EnRRIRA · - u quero fe.chat as pensar, então tambem deve haver liberdade de es-

por~as a ~~lumma: .e vo~ responder ao nobre de- crever os pensamen los, e se se não dá este direito 
putado. ( Nao se ouv1o mais). de e~crever contra estas aecões, então não existe 

O Sn. AUIEID-~ E~t.HGQUF.RQUE :-Sr. president~, semelhante lib~rdade de imprensa, conseguinte
no tempo de T1bcn~ o senado entond~u que dev1a mente sou de voto que passe o artigo. 
apresen!ar uma qumxa ~ont~a o escr1ptores, que Interrompeu-se a este tempo a discussão, por se 
accusavao .as ~uas prevancaçoes! mas o que r':s- annunciar ao Sr. presidente a chegada do m\nistro 
pon~eu T1ben? 'l-Se algum dtss~r C?ntr.a m1m secretario de estado dos negocios da marinha o 
aq;mHo, que nao fôr verdade. fare1 porJusll~car a Sr". Visconde de Paranaguá, e sendo recebido por 
mmha conducta, e_ modo de proceder, se cont!nuar uma deputação composta dos Srs. deputados José 
a escrever o que nao fór verdade, eu o tratarei C«;Jm -Avelino, Vasconcellos, Pires Ferreira, Queiroz Car
despr~zo que merece. Se alg~m empregado pubhco reira, Augusto da Silva, e Serpa Brandão, tomou 
f~r ataca~o por a1gum escnptor, s~m ser em sua assento e logo depois expressou os motivos de su~ 
v1da, partlc~lar, m~stre por suas~ªcç?es, que ~sua vinda ã camara pelos termos seguintes: 
conduct.a !lao. é d1gna de reprehens~o, e entao se 0 SR. VrscoNDE DE PARANAGUÁ :_De-ordem de 
lhe r:ra JUstiça. O nob~e deputado c.ltou exemplos Sua 1\lagestade Imperial venho offerecer á conside
da ~nolaterra, ma~ eu leio em ~a Crou; e em outros ração desta camara a necessidade de prove·r sobre a 
IJ?~utos . o. c~mt.rarJO, do que dlz 0 nobre deputado. deficieocia da lei, ou da resolucão da consulta de 25 
Nos aqm limitamo-nos a tratar de actos do governo1 de J 11 0 de 1821 que regula a·orgamsacão do~ con-
que podem ser censurados, o que na Inglaterra e _ u 1 • 11• d · • d., é 
· lmenle permittido e com toda . a liberdade. selhos d~ guerra. A 1 se etennti?a que .sen o r o 
Igua ' . um offictal de qualquer patente, seJa pres1dente um 
. O_ Sn. LEDO ~ - ~u me levanto para ap01ar a re- "de patente superior, mas póde haver caso, em que 
tlexao d~ Sr. Alm~1d~ e Albu<{uerque, porque estou não possa ser praticavél a disposição desta lei, 
persua~1dode suaJustlça, mas 1sso é uma emend~ de quando fôr um official general da primeira patente, 
!'edacçao. Quanto aos argumentos, que pr?duz10 o ou ainda menos graduado, poderá não haver officiill 
1llu~tre deputado o ?r. Cruz, cumpre-me dtzer _que superior para presidir ao conselho, e como a lei não 
os -emprega_dos p~bhc?s, que se ~cnarem offep-dr~os obviou este inconveniente, e não deve deixar o réo 
na sua honra, t.em a 1mprensa hvre Pi!-rll: se JUStlfi- de ser punido, podendo-o haver, por isso venho 
carem, _se o _qu1zerem, e desta maneira ~e salva a submetter á consideração da camara, conforme a 
reputaçao l!lehndrosa ~os empregados pubhcos. Mas constitui cão esta proposta. (Leu-a na forma que 
se tiramos 1sto desta le1, tomba o s~stema, (apoiado segue) • ' 
geral·mente) este é o seu grande Pilar, e se elle ba-
_quear, baquêa_ o edificio inteU:o. « PROPOSTA 

O Sn. QuEIROZ: -Eu desejava pôr um accres
centamento a-estas palavras-systema monarchico 
representativo- queria que se accrescentasse -
constitucional-poderá parecer redundan•:iá, mas 
eu gosto destas redundancias, dou-me bem com ellas. 

Ma,ndou o illustre deputado ã mesa a sna emenda 
concebida nestes termos: · 

- y 

«EMENDA 

~ . :rroponho que se accresc(mte a palavra- con
stitucional- entre as palavras mooarchico-repre
sentativo )),- Foi apoiada. 

O Sa. SoLEDADE : -Eu tambem ápoio, e muito 
a reflexão do Sr. ~\lbuquerque. O nobre autor do 

« Podendo ácontecer que nos éonselhos de guerra 
que se hajão de fazer a officiaes generaes, se. não 
possa verificar a disposição da lei ácerca da sua 
oTganisação, pot:_ nã!> baver para presidente official 
de patente supel"1or a do réo, e para vogaes officiaes 
de patente immediatamente superior, ou pelo menos 
igual, .como· é expre!?samenle determinadõ, e con~ 
vindo . remover-se um semelhante · embaraçõ, de 
ordem de Sua Ma'gestade o Imperador proponb:o: Que 
sendo o réo official general, o presidente seja pelo 
menos official mais antigo ·da patente d<!_ iêO, po:.. 
deBdo os vogaes ser de . menor patente, J:Omtinto 
que sejão officiaes generaes; e CJUe não havendo 
official general de patente supent~r ou igual!ã do 
réo, por ser este o mais-graduado, ou por q\lalquer 
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outro motivo, o. presidente -seja um dos conselheiros crime. Eu digo que não é isto exacto, porque quando 
de guerra, o qual ,porém não terá voto na instancia se ~taca - a um empregado publico. ácerca de seu 
superior, quando o prbcesso alli subir». · officiO, póde o ataque envolver dous crimes, por 

Concluída a· leitura, terminou o ministro o seu exemplo, se se atacar o ministro de estado da fá
discurso com pedir urgencia, e o Sr. presidente as- zendll, dizendo que tirou dinheiros dos cotfres pu-' 
segurou. que a camara tomaria em consideração a blicos, aqui não se ataca o ministro da fazenda, 
proposicão do poder executivo, e lhe daria anda- ataca-se o homem, e neste caso vai o escriptor res
mento com a urgencia, que exigia. po_nder J!elo paragrapho antecedent~,. mas s~ o es-

Em consequencia sendo despedido o . ministro, 1 cr1pt~r ~~~ser por exemplo q!le o_mmtstro.vtolou a 
consultou:..se a c_llmara sobre a urgencia, e como se consttt~uçao em· tal ponto, ets ah1 que es~ no caso 
decidisse por ella, havendo a proposta de ir a uma ~o arttgo, de que tratan~os. Portant~ na~_> !f~ve o 
cemmissão, pedio a palavra, e disse lllustre deputado ter rece10 que se possao dmgu o~ 

O Sà .. QUEIRoz : - Seria talvez conveniente que ataques ~s pessoas,. porque está declarado C{U~ e 
esta camara.,. julgasse se era objecto de deliberacão sobz:.e obJecto~ pubhc?s! sobre cousas da admtms-
antes de ir á commis&ão. ' • traçao ou .o.ffic1o dos mmtstros, que se p~de. e!;crev~r 

. . . . . e no caso de se atacar as pessoas, entao e o escn-
p~ SR. PRESIDEN-TE:- Isso e contra a constl- ptor punido. · . 

tutçao. . . O Sa. VAscoNCELLos :-Quando ao pirncipio se 
O SR. J'A:<;CONCELLO~ :-Hatempos decid_IO-se que I tratou desta lei, todo o mundo queria liberdade de 

a com_missao de pohcta apromptasse os livros. ne- imprensa, chega-se ao ponto essencial, eis oppo
c~ssar~os, porque a estante que tem?s está :vaz1a, e sição, então para que trabalhamos nesta lei? -E' 
nao se~ c~mo se pos.s~ trabalhax: sem hvros. Tal~ez a desnecessario gastar mais tempo. ·Diz-se que se 
comnussao d~ pol1c~a tenha _Julgado o neg?cto de injuria aos empregados publicos, mas eu não vejo 
pouca uq~enCla, pon~so requeno que ~e lhe diga gue que se injurie, a palavra -im}iutação- é muito 
e da _maiOr _ urgenc~a, pois n_erll sei como aqu1 ~e diversa da palavra-injuria.-Injuria é um dito 
tem c~tado le1s, admtro, é preciso ter uma memor1a vago, dirigido a atacar a qualidade da pessoa, e 
de anJo. imputação declara um facto. Por exemplo; appa-

. O SR. PRESIDENTE : - Devo dizer que já ha dias rece uma sentença, como tenho visto algumas, em 
convidei os illustres membros da commissão de que se declara bem provado tudo, e depois a con
guerra para darem a lista dos livros, que julguem clusão é contra os princípios: o escriptor lê a sen
necessanos, agora passo a fazer esta proposicão a tença, vê que se estabelecerão nella regras verda
todas as commissões. 1 • deiras de direito, mas que se tirou uma conl'lusão 

O Sa. Dus :-Parece que eu adivinhava que havia errada, e a mais absurda possível, porque devendo 
de acontecer isso mesmo, e por isso eu me oppuz condemnar, absolve~, ou devendo a~solver, CO!_l
muito a que fosse a commissão de policia encarre- demo ou, ?r~, o _escnptor vendo. este disparate, nao 
gada de semelhante cousa. !\las como isto assim .!h~ será h~1to d1zer que. esta sentença m?stra que o 
passou, cada- uma das commissões, que apresentem JUIZ se ~mxo!l corromper? Segue-se dtsto algum 
a lista dos livros, que lhe faltão, e então se supprirá mal? Na o fot _ elle _mesmo_ quem deu a sen!ença? 
a bibliotheca, com o que fôr necessario. De certo que na~ fo1 o ~scnptor, m~~;s o magistrado 

O S . N . . · que se desacreditou a s1 mesmo. P01s os emprega-
. R .. VERG!JEiao.- ão se devia ter mterrom- dos publicas não terão vergonha de commetter os 

PI~O-a dlscussa?· O que se_ d~ve tratar é a que ~om- factos, e terão vergonha de que estes se publiquem 'I 
, ~1ssao deverá u a propostçao do governo. ( D1s!le- Se não querem que se publiquem as suas prevari
ra~ alguns senhores, _que á da guer~a, e legtslaça?. cacoes, não as pratiquem, isto é 0 que-diz 0 artigo: 
O Illustre orador continuao~ o) eu. d}go que deve.Ir falla e~. imputaçõ~s e não em injurias. Se elles 
a !1-!Dbas,_ ~o~que es!e negoc1o partlctpa da natureza forem mJuriados, Já está declarado este caso no 

. militar e Clv,ll·, por ISS~ que. trata do processo, e.~e- artigo antecedente, mas as accões praticadas em 
_ guramente e necessano uml-o a a'!lbas as comm1s- vida publica . pertencem ao publico, podem os es
s~es, porque ~ de guerra poderá nao t~r .os conhe- criptores analisai-as, como julgarem necessario, 

.· cunento~ suffic1entes p_ara félzer a par~e ~ml p~r C<?n- diga~e 0 que se disser, impute-se 0 que se imputar, 
s~q_uenc1a . d~ve-se umr ~om a comm1ssa.o de JUstiça tudo é licito, porque isto não tem nada com a vida 

. C~Vll e crl!OlD8:_1, que e o seu ve!dad~uo _nome, e particular' pois neste caso, ainda que o escriptor 
n. ao d_e legtsla~o_, porque de leg~.slaçao sao to~~s. queira provar os factos que assoalha, ha de ser por 

Assi!D se dec1d101 a_ saber, que foss~a P.ropos1çao forca condemnado, mas quando imputar ao empre
:reiJ?ett.l~a ás comm1ssoes de guerra, e ~armlia, e de gado· publico factos relativcJs ao seu officio, de certo 
legtl sl~çao. . ·· • · . nenhum deve ser Castigado, porque determinar o 
. sto conclu~do, to!n~u-se a or~em do d.1a, e_con- contrario é 0 mesmo que dizer-.nãohaja liberdade 

tinuando. a d1scussa_o . mterromp1da da le1 da bber- de imprensa..,.. porquanto a liberdade de imprensa 
d~de da rmprensa, disse have~do a palavra . n-o consiste em ataques a este ouaquelle ind1vidúo · 

O S~. D1~s:- Sr.- presidente muitas vezes e "le- m~s deve servir para desmascarar as prevaricaçõ~ 
cessar10. de1xa~ um maJ me!lor para atalhar um dosempregadospublicos,- e mesmo para se atacarem 
mal ma10r. (Nao seouvto mats).. as leis, que sahirem destaassembléa, quando efias 

O Sa. OnoRico : - O illustre ·~epuiado, que fallou não forem para acudir . á necessidade publica, ·e 
contra o artigo, quer admittil-o .com a clausula de para fazer a sua felicidade. ·- · 
ser o escriptor, o.brigado a p~o:var, o que disser, ar- -~ .Tem-se,aqui querido compar9:r um esc..-iptor P!l-

-gumenta que passando o·artlgo tal qual, póde o es- õlico com um empregado pubhco, mas elles nao 
criptor calumniar a pessoa, e não só arguJ!' os erros podem ·entrar em linha·de ~omparação. O que é 
de_ ofllcio, -mas que escrevendo em geral; ftcão os um escriptor publico! E' um homem, qtie não tem 
jurados sem inspecção, porque dirão escriptor que senão a sua , penn~t. , tinta e papel, ,e muita~ vezes 
.atacou sómente a administração, e assim não tem não tem meios de pagar . a imprensa, e ' este escri-
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ptor pó de bater-se com todos os empregadós publieos nunca pensava achar · nella as segilintes expressões 
de uma classe? Porql!e o desembargador, por ..;....'taes accusações não. são criminosas. -. . ... : 
exemplo. que vir atacar o seu collega;· ha de de;. Isto, Sr~ presidente, é fóra-de toda . a norma· da 
fendel-o; ora o escriptor póde com a corporação razão, da moral, e da justiça: como ouvirei de san-
dos desembarg~doresT . O que- acontecerã, é que gue . frio dizer-se que qualquer folliculario_ possa 
não poderão escrever, senão negocias particulares accusar um magistrado de haver dado uma sentença 
coritra as pessoas, ficando vedados os meios de o contra a lei, 'por peita ou suborno, que commetteu, 
fazer contra os abusos, que é o essencial, porque o horrível attentado de _prender úm cidadão sem 
ellesnão hão de querer ser condemnados, como ne- culpa .formada, e quo não seja obrigado a provar; 
cessariamente aconteceria, se censurassem de um e que taes accusações, ainda que falsas, não sejão
emprégado, pois todos os mais havião de -delender criminosas? Diz-se que o . magistrado se defende 
o seu collega. ~ . . tambem pela imprensa. - . 

Esta liberdade, que assim afronta o honrado Pois aquelle; que fôr innocente, é que ha àe ser 
membro; é praticada nas republicas da America, e obrigado a justificar-se, a defender-se, e o accusador 
não sei que mal lhe tenha acontecido, nunca' alli não ha de s~r obrigado a provar? Nunca: pQr 
se julgou, que fosse necessario limitai-a. Na Europa modo nenhum me posso accommodar com seme
muitas vezes se ataca mesmo os empregados de lhante cousa. Portanto parece-me que se deve at
outras nações, e ilãó vi nunca, que acontecesse tender a isto, que _quando se t1·atar de actos do 
cõusa alguma. · poder discricionario, que a lei deixa a um empre

- Portanto o artigo deve passar tal qual, ou quando gado publico, p61le então o escriptor publico emittir 
muito fiquem os empregados publicos com o di- a sua opinião ácerca de sua conveniencia ou pre
reito de 1ustificarcm, que é falso, 9 que se lhes im- juizo; se foi, ou·não feita com juizo maduro, e_ Córma; 
putou, e para castigo do escriptor declare-se que emfim póde analysar estes actos ; mas quando se 
serâ obrigado a publicar esta justificação no seu faz accusação positiva, que obrou contra lei expressa 
periodico. Esta é a unica pena que eu julgo que se por dólo ou malícia~ é preciso que o accusador 
lhes póde impôr. · prove, e não pertence aquelle que é innocente, 

O Sa. LINO CoUTINHO :- Sr. presidente; não on ao menos que tem esta' presumpção, o de
posso deixar de fazer mais algumas reflexões sobre fender-se, Sr. presidente; ha de ser o accusador 
este artigo. A questão versa so~re a emissão por via que deve primeiramente .· provar a verdade do seu 

- da imprensa da opinião publica; com que se rege o "dito ; e quando se conhecer que elle accusa calum
mundo; ella é a rainha do~ homens, e coarctar este niosamente deve ser punido. -· -
direito seria o mesmo que fazer, Cl>m que o estado Sr. presidente; não deixemos, como aqulse avan
marchasse ás cegas, ignorando o concei~o, que deU e çou. que este mesmo homem em pena · do · · seu 
o, publico faria · mas eu faço distincção de quando crime seja obrigado a impPimir á sua . custa a defesa 
um empregado publico faz uso de um poder descri- do innocente ; porq11e então teremos -periodicos, ou 
cionario, ãcerca do qual não h a uma lei, que obri- folhetos, ou como lhe quizerem -chamar de resmas 
gue positivamente a praticar tal e tlll acto; e de de papel. ou prosodias. Era necessario escrever 
quando esse empregado qbra na letra da · lei: no· muito, e estaria mos todof os dias a ter gordos 
primeiro caso deve-se emittir por via da imprensa; periodicos, ou calbàmaços, que só o vêl-os enjoaria 
deve-se, analisando os actos·, dizer-se, se forão bons o publico; quem leria de mais a mais semelhante 
ou máos, e se o _empregado publico obrou com juizo cousa? Por i_sso, recop~ando_·~ ~eu discur~o _conclúo 
recto, e conhecimento de causa. · _ que o escnptor pubhco, sim, ,póde emtltu a sua 

Por exemplo, um ministro que tem este poder, e opinião em cousas duvidosas; mas que quando se_ 
praticou certos actos, póde todo o escriptor emittir fizer positivo accusador, s~ja obrigado a provar o 
a sua opinião ãcérca delles, e dizer que não fez SP.U dito, e que no caso contrario~ s_eja pumdo como 
bem; ou que devia fazer de outro modo; isto é càlumniador. , 
j~s.to ; mas quando ha·Iei, !J:UU marque. um acto po- · Esta . é, Sr. presidente, a distincção, que . todo ·o 
Sitlvo, e apparece um escr1ptor, que d1z que o em- homem dotado de · justica deve exi-!rir neste ar-
pregado violou a lei pôr compra, suporno, ou tí 0 - · · . • 

0 
· . • 

malícia, já muda _ de especie porque neste caso· já g • ·· · · . ·: - · · ·d · · ·-
não é 'uma opinião de conveniencia ou desconve- - O SR.. V ASCONCELL_os.- O Illustre ep~tado -na_o_ 
niencia, que se emitte, é uma verdadeira accusação de~ ba~ta~te atten~ao ás palavr~s. da_ lei. _Ella diZ 
pública, que sendo falsa é calumnia, e como se -:-Imputaçao -e.nao s~ fana -em IDJUnas, e. ca!um
póde diZer que taes accusações não são crimino- _ ~1as: quando se .ImJ>!Itao factos, . e se espec1ficao, 6 
sas? E convirá -por ventura á sociedade uma sem e- -1sto ~m caso ~mto diyerso. _ , . 
lharite ·liberdade? Chamar-se-ha isto . opinião . pu- _·DIZ _o escnpto~ q~e o, magistrado deu uma sen""' 
blica? De certo que não. . · tença c~ntra a le1, d1z o ~Ilustre deput_ado que deve 

Todo aquelle, que accusar pela impren!!fl a algum p~ov~ que é contra~ 1~1; m~s o escnptor-2 quando 
empregado publico de cri~e, é obrigado a provar, diZ que.e Contra a le1, e p"-rque está pçrsu~d~do; de 
alias deve cahir sobre elle a pena -de calumniador. gue assim ~- ~ ~e se f~r appellar para o JUizo dos 
Dar liberdade de dizer mentiras 'é uma cousa e homens. nao ll'a faz~r 1_sto um grande malrDe que 
eixiittir a sua opinião ad 'publico é outra cousa. ' serve então a liberda.de da ~pre~s~ T Não serve de 

Sr. presidente, a liberdade de escrever é de es-, na~a, por9ue o _magJ.st;rado .e n1a1s _. po~eroso,_tem 
crever a verdade, mas a -liberdade -, de escrever ca- mau; apot_o, tem_ por s1 toda_a. coopora~o. e-ha_de 
lumnias e falsidades · não entendo. Fazer accusa- ser attendtdo, emquanlo estlveremas cousaJ~ COJI10 
çõ_es se_in provar. ~ào admit~. E~ pensa!a que a estã_-o,send~ nec~sariament.e , condemn~d_o o eséri:P-
Iei. daltb~rdade de-Imprensa versana sobre o poder, tor. . .. _ . _ 
f{i!e tem o homem de emittir a sua opinião sobre Então desneceS$8l'iO é dis_cutirmosestalei, basta 
tal e tal acto praticado, acarretando os seus argu- a que temos. que apezar de muitos erros serve muito 
me~tos em abono de sua opinião em.iUida; mas bem parafazér orações melitaes. ' _ 
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O escriplor publico, Sr. presidente, deve exami

nar a COtlducta de todos os empregados, deve de
clarar os factos contra a lei, para servirem de des
prezo geral_. Se os empregados publicas não tiverem 
medo da · Imprensa, elles continuaráõ nas suas 
prevaricações, e não é causa muito facil de provar 
a prevaricação de um magistrado; facilmente se 
alterão os autos. Eu tenho noticia de muit0s casos 
de terem os magistrados commettido crimes, e 
senoo accusados por um escriptor publico, o escri
vão que tem todo o interesse em servir ao juiz 
dize~do-lhe este-rasgue isso-de elle rasgar, e 
depms quando apparece o escriptor publico á au
diencia do magistrado, apparecem os autos mudados 
e é o escriptor condemnado. Portanto se quizermos 
que o escriptm; seja respon~avel, é o mesmo que 
dar .cabo da liberdade da Imprensa, e então não 
preCisamos desta lei, que estamos discutindo. 

O SR. VERGUEIRO:- Eu não acho este artigo 
bem enunciado . Faz ditferenca a censura dos actos 
de todo e qualquer empregado publico, das perso
nalidades, que se dirigem contra os mesmos empre
gados publicas. 

Emquanto á censura de todos os actos da admi
nistração, não deve ficar o escriptor sujeito a 
nenhuma lei, mas quando elle passe a personalida
des, então deve ficar sujeito á lei, e deve ser punido, 
como no caso de atacar pessoas particulares ainda 
quando prove a imputação. Agora a respeito dos 
att.aques proprios das funcções publicas, servir-me
hei dos mesmos exemplos, que se produzirão. 

Tratou-se de uma sentença injusta; é livre a 
qualquer escriptor mostrar que é injusta, ainda que 
se engane, não tem responsabilidade, porque então 
se lhe responde pela mesma imprensa; póde o em
pregado dizer- vós enganastes-vos, os vossos ar
gumentos não são bom fundados, a sentenca, que 
cha~ais injusta, é justa- mas quando diz· que o 
magistrado que deu a sentença, recebeu dinheiro, 
par? a dar assim, então ha de provalco, ent.ão é 
obngado a provar que com eiTeito o magistrado re
cebeu este dinheiro. 

Portanto quizera fazer esta ditferença ; estabe
leça-se que a censura de quaesquer actos de qual
quer empregado publico, é livre ao escriptor, e que 
póde examinar esses actos em toda a extensão, 
embora os juizos, que delles formar, sejão errados, 
mas quando atacar. a pessoa do empregado, em 
razão desses actos, se atacar calumniosamente, 
isto é, se não provar o facto, seja punido, havendo 
es.ta diff~rença para as causas particulares, que a 
lei proh1be que se escrevão, e sobre ellas se falle, 
porque ainda que provem estes factos, ou delictos, 
óu faltas, nada interessa, e a honestidade publica 
quer que se não mostrem semelhantes causas; esta 
é a differença que se deve fazer. 

O SR. L!NO CoUTINHO :-Folgo muito de vêr o 
nobre deputado orar quasi em um sentido igual ao 
meu. Tudo quanto é censura dos a3tos dos empre
gacjos publicos, é permittido ao escriptor, mas 
quando se trata de prevaricação, e actos contrarias 
á lei, deve provar o que diz. 

Por exemplo: um escriptor accusa um magistrado 
de ter commettido o horrorso crime de prender um 
homem sem culpa formada ; isto deve ficar sem 
pro v~?. Pertence ao magistrado, q.ue sempre se 
supl!oe mnocente o provai' o contrariO? Quando um 
escnptor descer a fazer accusações a empregados 
publicas, deve ser obrigado a provar, se elle em-

pregado publico assim o exigio, porque se não qui
zer, o silencio mostrará que é culpado. 

E' preciso fazer esta distincção. Emquanto a di
zer-se que confundi injurias com factos particulares 
de qualquer magistrado, é preciso que eu não saiba 
que co usa é injuria; este artigo trata de accusações 
feitas a empregados publicos; e ~ontra isso é quo 
me declaro, porque não posso admittir a dotttrina 
deste paragrapho, que não sejão criminosas taes 
accusações, uma vez que não se possão provar os 
factos de que faz as denuncias, os autores de taes 
imputações devem ser punidos, porque a liberdade 
da imprensa é para dizer verdades, e não para dizer 
mentiras . 

Não posso tambem ouvir dizer que fiquemos en
tão com a outra lei, que não presta para nada, que 
só serve para fazer orações mentaes : é ter muita 
presumpção! Cada um crê que 11 sua religião é boa, 
e que a dos outros não presta l Para que dizemos que 
a outra lei não presta para nada ? Esta, pergunto eu, 
ha de prestar para muito? Para a legislatura, que 
vem, os outros dirão a mesma cansa desta . E' pre~ 
ciso que não estejamos a increpar o passado, nem 
a elogiar o futuro, vamos para diante, não olhemos 
para traz, façamos, o que convém no presente, o 
futuro nos corrigirá. 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Eu cuido que o 
nobre deputado, que acabou de fallar, est<í equivo
cado: aqui não se trata senão dos actos publicas, e 
não dos particulares. Quando o escriptor disser que 
é ladrão um magistrado, ha de ser castigado ; a 
razão é muHo clara. 

Os actos ·pi.íblicos permitte-se que sejão exami
nados publicamente, porque nós não podemos Psta
belecer tribunaes ao infinito. O grande tribunal da 
nação é o da opinião publica, e m~lle é que se devem 
examinar os actos de administração publica, mas 
não acontece assim, quando se diz que um magis
trado é ladrão, porque então é considerado, como 
uma pessoa particular, e já se não censura o que é 
do officio publico, dizer-se neste caso, o que não se 
póde dizer, porque ha lribunaes proprios para re
querer, e provar o crime. Deus nos livre quo não 
seja permittido a cada um dos cidadãos o censurar 
os actos publicas ; mas todas as vezes que ha um 
tribunal, onde se possa requerer contra actos, que 
tambem dizem respeito á pessoa particular do em
pregado, a elle deve recorrer, e não tem direito de 
os publicar; assim como o não tem a respeito de 
qualquer outro individtiO da sociedade. 

O Sa. LEDO:- Para satisfazer a alguns senhores 
que parecem assustados com este artigo, direi que 
elle soffreu alguns erros na impressão. (Leu .) Deve 
ler-se-operações-em lugar do que aqui se acha 
entendido, e assim estão satisfeitos os temores do~ 
il\ustres deputad(ls. 

O SR. VERGUEIRO:- Se estas operações pessoaes 
dizem respeito á vida privada, quizera que fosse pu
nido o escriptor, ainda que provasse o facto, mas 
quandol estas operações pessoaes são relativas a 
actos publicas, então quizera que o escriptor não 
fosse punido. E' licito dizer que um desembargador 
deu uma sentença por dinheiro, mas não é licito di
zer que qualquer pessoa particular commetteu uma 
falta: não nos devemos intrometter na vida domes
tica, porque a lei não deve permittir que a liberdade 
da imprensa seja tão extensa, que chegue a entrar 
pela vida particular do cidadão, ruas os actos publi
cas é justo que sejão examinados. 

31 
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Portanto entendendo o artigo por este sentido, 

quizera que se declarasse que será isento de toda 
a rpena o escriptor quando mostrar prevaricações 
deJ empregados publicas,_ fazendo a dill'erença d~s 
faltas particulares, que nao deve pubhcar, e se o h
zer, deve ser punido, porque não tira a socieda~e 
beneficio, ou utilidade alguma, antes pelo contrano 
dahi podem resultar graves prej uizos. 

O Sa. LEDO :-Nesta lei se diz-taes imputa
cães são criminosas, e são obrigados a proval-as, e 
não provando, são castigados-:-mas não éneeessario 
dizer que não provando, as nao cnmmosas nao tem 
pena, porque é ocioso. 

Como terminasse aqui a discussão, julgando-se 
sufficiente,p;·opoz o Sr. presidente o artigo, e passou 
salva a redacçilo, e as emendas; propoz em seguida 
as emendas do ::ir. Cruz Ferreira e Que1roz e ambas 
farão rejeitadas. 

Seguia-se o 
" Art. 4. o Todas estas disposições são applica

veis á publicação de gruvuras diffamatorias, sedicio
sas, e anti-moracs. " 

Immediatamente qtte o Sr. presidente o offereceu 
ao debate disse 

O SR. Lmo CouTINHO: - Eu quizera saber 
se estas "ravur<ls comprehendem representações 
claras e pr~prias J.as cousas, ou_allegorjas. E' pre
ciso declarar de que qualidade sao, se sao daquellas 
da primeira ordem, que com um stmples golpe. de 
vista se conhece a doutrina, ou daquella segunda, 
em que se ha mister ti~ subtileza. de espírito para 
se Jescobrir a sJgmficacao verdadeu·a; porque em
quanto a mim as primeiras são crirnin?~as, e as se
gundas adnuss!Vels, porque ha um~ cnt!Ca figurada 
e duvidosa, por tsso mesmo que pode-se dar outros 
sentidos, physicós e metaphysicos. 

O ::in. ALMEIDA E ALBUQUERQUE:- Está muito 
claro l{ue urna vez qu.e se não entender a gravura 
não ll infamatona. Isto e mms claro do que agua. 

O Sa. Lmo CouTINHO ; -Só se é agua turva, 
Sr. presidente. 

O ::iR. SouzA FflANÇ~:- Para se reputar infa
mcüuria qualquer gravura é necessario que e lia. se 
represente de tal mane!l'a delweada que a p~Imeira 
intuicão se conheça o que quer dizer, e entao pelo 
seu s'entido obvio vai üOS jurados, ficando á con
sciencia dos mesmos o julgar se ha, ou não ha cul
pabilidade no seu dizer, ou expressão allegorica, 
pois em equívocos não deve ha~er cul pa. . 

Muitas vezes falla mats energicamente uma pm
tura do que um grande discurso, e IJOr isso deve 
fica; reservado ao conhecimento dos jurados, o de
clarar, se tal pintura, ou gravura tem por fim fazer 
uma sediccão, se é contraria aos bons costumes etc., 
isto todo Ô mun<lo sabe. Aliás póde parecer inju
riosa uma pintura ou jeroglifico, que nunca foi nem 
representou tal injuria. 

O Sa. Lmo CouTINHO :-Eu digo, Sr. presidente, 
que.ha certas pinturas, que n~o precisão de grande 
tino IJara se perceber o sentido dellas, mas ha ou
tras que é mister certa delicadesa para as entender. 
Por' exemplo: pintarão os france.zes um homem 
com um chapéo de sol na mão; representando 
Luiz XVIII- rruereudo dar a conhecer que abria e 
fechava a constituição, dQ mesmo modo que fazia a 
um chapéo de sol, conforme se achava o tempo. 

Está ao alcance de todo o individuo o perceber o 
sentido de uma pintura, representando um homem 

de chapéo de sol na mão, mas é necessario homem 
de tino mais atilado, para poder conhecer o sentido 
da allegoria, e por isso nem todo o povo conhece, 
nem percebe a critica. 

Portanto, pergunto eu, ainda que estas mesmas 
allegorias, isto é, as pinturas, cujo fim envolvido 
com differentes roupas, não é dnscoberto ao primei
ro golpe de vista, sejão chamadas a jurados, se deve 
ser punido o seu autor? Muito differente é pintar 
el-rei de França, com a constituição na mão, ora 
abrindo, ora fechando; do que pintar um homem 
com um chapéo de sol na mão : é preciso um sentido 
mais agudo para perceber a critica encerrada nesta 
segunda pintura. Por isso quizera, que se declarasse 
que são umcamen\e responsaveis os autores daquel
las, que do primeiro golpe de. vista, indicão o tim a 
que se dirigem, porque as outras não devem ser 
o bj e c to de jurados. 

O SR. SouzA FRANÇA : -O artigo deve passar. 
As caricaturas não têm uma expressão certa e de
terminada, assim como a não têm as outras allu
sões. O seu autor previne-se, quando a faz, de ma
neira que ella be-m se possa alludir a dous objectos; 
e quando lhe arguum a allusão pelo conceito cri
minoso, elle se defende, explicando-a pela outra 
relacão, em que não ha crime ; e como em tal caso 
não· póde haver prova da intenção, que é facto de 
consciencia do mesmo autor, nem menos póde ha
ver condemnacão. As leis não podem seguir os 
actos humanos em todas assuus ramificações; muitos 
ficão por sua natureza além da comprehensão das 
mesmas leis. 

Por darem duas horas ficou a discussão adiada, 
para se entrar na segunda parte da ordem dJ dia, 
irnmediatamente, porém, o Sr. Maia apresentou por 
parte da commissão da redacção de leis o projecto 
ácerca das cartas dos alumnos das academias medi
co-cirurgicas, ultimamente redigido pela referida 
commissão, conforme o resolvêra a camara na ses
são antecedente, e sendo este o seu theor: 

« A assembléa geral; legislativa do imperio do 
Brazil decreta : 

« Art. l. o Haverão cartas de cirurgião, ou cirur
gião formado, todos aquelles, que nas escolas de ci
rurgia do Rio de Janeiro e Bahia, já têm concluído 
com approvação ou concluírem de hoje em diante 
o curso de cinco Otl seis annos na conformidade 
dos seus estatutos. 

« Art. 2. o As cartas serão passadas pelos dire
ctores das escolas ou pelos lentes, que suas vezes 
fizerem, escriptas em linguagem vulgar, assignadas 
pelos lentes de pratica medico-cirurgica; subscriptas 
pelos secretarias, impressas em pergaminho e sei
lados com sello pendente de fita amarella. 

'' Art. 3. 0 As formulas das cartas serão em 
tudo conformes ás que vão lançadas no fim desta 
lei ; e o se !lo serã, o que escolher cada uma das di
tas escolas. 

" Art. 4. o Serão dadas e passadas gra tni lamente, 
com a unica despeza da impressão, e pergaminho 
que pagaráõ os estudantes. 

« Art. 5. 0
, Os que conseguirem a carta de cirur

gião poderáõ livremente curar de cirurgia, em qual
qtler parte do imperio, depois que com ella se apre
sentarem á autoridade. 

« Art. 6. o Os que obtiverem a carta de cirurgião 
formado poderãõ igualmente exercitar a cirurgia e 
medicil)a em todo o imperio, feita a apresentação 
na fórma do artigo antecedente. 
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« Art. 7.° Ficão revogadas todas as leis, alvarás 

e decretos, regimentos do physico-mór, e cirurgião 
mór do imperio, e os estatutos das sobreditas esco
las, na parte em que se oppuzerem á execução 
desta. 

'' Formula da carta de cirurgião 

« Eu F ... director ou vice-dírector da escola 
cirurgica de ... faço saber que F ... natural rte ... 
filho de F ... havendo frequentado o quinto anno 
do curso cirurgico, sendo competentemente oxami
nado, foi approvado. (Nemine discnpante ou sim
pliciter) ; e llcou ,por isso na conformidade dos esta
tutos da mesma escola- approvado em cirurgia
e habilitado unicamente, para poder curar neste ra
mo da sciencia medica ern todas as partes do impe
rio. Pelo que lhe mandei passar a presente, que 
vae por mim assignada, e pelos lentes de pratica 
medica cirurgica, se !la da com o sello da escola na 
cidade de ... aos ... de ... do anno de ... e eu 
F ••. secretario a subscrevi. 

« F ... director ou vice-director. 

« (Lugar da assignatura do lente de pratica.) 

" Formula da carta de cirurgião formado 

« Eu F... diroctor ou vice-d irector da escola ci
rurgica de •.• Faço saber que F ... natural de .... 
filho de F ..• havendo frequentado o sexto anno do 
curso cirurgico, repetio nelle as materias do quarto 
e quinto; e sendo competentemente examinado, 
foi approvado. (Nemine discrepante ou simpliciter) 
e ficou por isso-formado em cirurgia,-ehabilitadQ 
para poder curar em cirurgia e medicina em todas 
as partes do imperio. Pelo que mandei passar a 
presente, que vai por mim assignada e pelo lente 
de pratica medica-cirurgica, sellada com o sello da 
escola na cidade de ... aos... de ..• do annode ... 
e eu F •.. secretario a subscrevi. 

« F ... director ou vice-director. 

« (Lugar da assignatura do lente de pratica.) 
« Paço d~ camara dos deputados, 22 de Julho de 

18"26.-Assignados os membros da'commissão. » 

Disse, sendo lido 
O SR. LINO CouTINHO : - Sr. presidente, me pa

rece que se não deve dizer na conformidade dos es
tattllos na parte, que não houver medico, porque a 
camara já decidia o contrario. 

O SR. MAIA :-Na conformidade dos estatutos 
são as cartas. 

O SR. YERGUEIRO :-Não são unicamente na 
conformidade dos estatutos, são tambem na confor
midade da lei. 

O SR. LINO CouTINHO:- Isto sim estamos con
formes, riscando-se na conformidade dos esta tu tos 
fica tudo sanado. 
. Segundo estas reflexões foi approvada a redacção 

nscando-se as palavras -na conformidade dos es
tatutos da mesma esr,ola. 

O SR. CosTA AGUIAR apresentou os seguintes 
officios do ministro da fazenda. 

Primeiro 

« lllm. e Exm. SR. -Remetto a V. Ex., para 
se~em presentes á camara dos deputados, varios pa
pms pertencentes á província de Minas-Geraes os 
quaes se achão de ordem de S. M. o lmperador're-

servados no thezouro nacional, para o referido fim, 
e vão indicados na relação da respectiva contadoria 
geral, que os acompanha com data de hoje. 

" Deus guarde a V. Ex. Paço, a 20 de Julho Je 
1826. - Visconde de Baependy.- Sr. José Ricardo 
da Costa Aguiar de Andrada. " 

« RELACÃO DOS PAPEIS, QUE MAIS SE 1\EHETTEM Á 
CAMARA DOS DEPUTADOS DA ASSEMBLÉA GERAL LE
GISLATIVA, PERTEC'!CENTES Á PROVINCIA DE MINAS 
GERAES, QUE SE ACHA VÃO RESERVADOS PARA ESSE 
FI~! NA CONTADORIA GERAL DA 2• REPARTIÇÃO DO 
THEZOURO NACIONAL 
(, 1826 Abril 16.- Um officio do governo provi

sorio desta data acompanhando o requerimento dos 
negociantes de seccos e molhados do arraial do Teju
co que pedem a abolição do imposto chamado do 
capim, que pagavão por ser arbitrado por um dos 
governadores daqnella província, e não pelo sobe
rano, e a informação de Manoel Ferreira da Camara 
de Bittencourt e Sá, ao dito. respeito com dous docu
mentos, e nella os pareceres, e despachos do the
zauro. 

«Julho 10.-Um dito desta data. da junta da fa
zenda sobre o prejuízo causado á fazenda publica, 
com despezas de conducção dos cabedaes da the
souraria geral para di versas estações, e vic0-versa; 
destas para aquella, por causa da grande introduc
ção da moeda de cobre; a representação do ins
pector da intendenciu do Rio das !\I orles, de que fa~ 
menção, e a informação da sobredita contadoria 
geral de 12 de Abril de 1823 com os pareceres e 
despachos do thesouro. 

« 1823. Abril19.-Um dito desta data da junta 
du fazenda acompanhado da representacão da ca
mara da villa do Sabará, e dous documentos que 
comprovão a cobrança do subsidio vol'untario para 
a reedificação da cidade de Lisboa, de que pede a 
dita camara que se isentem os povos, e a informa
ção da dita contadoria geral da data de 2 de 1\'Iaio 
do mesmo anno a este respeito. 

« ~ut~bro 14.-Um dito desta data do governo 
prov1sorw acompanhado da representação da ca
mara da villa de Barbacena, de ô do mesmo mez, 
e esta do requerimento dos negociantes da mesma 
villa, para serem isentos da contribuicão do sub
sidio voluntario para a reedificação dÓ palacio da 
Ajuda em Lisboa, e a informação da contadoria 
geral ao dito respeito, da data de 4 de Março 
de 1824. 

« Novembro 29.-Um dito desta data da junta da 
fazenda, informando com dous documentos o re
querimento de D. Anna Redozinda Vendelina da 
Silva, que pede metade do ordenado do seu falle
cido marido: o requerimento da supplicante•com 
dous documentos, e, finalmente, a informa cio ·da 
dita contadoria do 11 de Junho de 1824, com~ os 
despachos e respostas fiscaes, e da mesa do the
souro . 

« 1&25. Novembro 29.-Uma informacão desta 
data d~ dita contadoria geral acompanhando o re
querimento dos moradores da villa de Piracatú do 
P_ri~cipe, ped_indo a isenção do pagamento do sub
SidiO voluntano, para a reed1ficacão do palacio da 
~juda em Lisboa, com ~espacho ·~o mesmo reque
rimento de pertencei a assemblea o deferimento. 
. « 1826. Abril_17 .. -Um officio desta data do pre

Sidente da provmc1a, tendente ao melhor meio de 
que se lembrava o conselho da provincia sobre a 
quota a que se deve reduzir o quinto do ouro. 
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« 19.-Um dito desta data do pres!denle da pro- RELACÃO DO QUI! ~IAIS SE REMETTE Á CAMARA DOS DE• 

vincia, enviando OS seguintes de diversas Camaras PUTADOS DA ASSEMBLÉA GERAL LEGISLATIVA, PERTEN• . 
relatiVOS aos impostos , a saber: CENTE Á PROVINCIA DO RIO-GRANDE DO SUL, QUE SE 

<C Da villa de Queluz, de 7 de Novembro de 1823. ACHAVA RESERVADO P.lRA ESSE FIM NA CONTADORIA. 
« De S. João d'EJ-Rei, de 19 de dito dito, COm GERAL DA 2• REPARTIÇÃO DO THESOURO NACIONAL. 

um mappa. 
cc Da villa de Barbacena, de 22 de dito dito. « 1825. Junho 23.- Um officio desta data do pre-
« Da villa de Pitangui, de '26 de dito dito. sidente da provincia em resposta á portaria de 30 
cc Da rilla de Tamandoá, de 3 de Dezembro dito de Setembro de 1&23, quanto aos impostos, acom-

C{)m uma certidão. panhando os seguintes officios da camara ria Villa 
c< (Não se diz de que villa) de 3 de dito dito. Nova da Cachoeira, de 19 de Novembro de 1823. 
" Da villa de Sabará, de 3 de. dito dito, com um " Da junta da fazenda, de 16 de Dezembro 

documento. dito, com um documento. . 
<< Da villa de Caité, de B de dito dito, com um " Da camara de Porto-Alegre, de 17 do dito 

documento. · com um documento. 
« Da villa do ·Principe, de 12 de dito dito, coro « Da camara do Rio-Pardo, de 22 do dito, de 

do tis documentos. 18.24. · · 
" Da villa elo Bom Sucesso de l\linas-Novas, de « Da cama r a de santo Antonio da Patrulha, de 

15 de ditD dito. 28 de dito dito. 
« Da villa de Santa Maria de Baependy, de 18 « Da camara do Rio-Grande, de 8 de Janeiro de 

de Outubro de 1824. 1825, com um documento. 
« Da villa de S. José, de 7 de Novembro dito « Contadoria geral da 2• repartição, em 20 de 

coro um documento. Julho de 1826.-João José Rod1·igues Vareiro. » 
cc Da villa da Campanha da Princeza, de 19 de 

Dezembro dito . Quarto. 
<< Contadoria geral da 2• repartição, em 20 de 

Julho de 1826.-João José Rodrigues Varei1·o. » « Jllro. e Exm. Sr.-Remetto a V. Ex., para ser 
presente ã caroara dos deputados, um officio da 

Segundo. jnnta da fazenda da província de Matto-Grosso, 
« Illro. e Exm. Sr.-Remetto a V. Ex., para ·que se achava, de ordem de Sua Magestade o Im-· 

serem presentes ã camara dos deputados de ordem perador, reservado no thesouro nacional, .Para o 
de Sua Magestade o Imperador, uma informação referido firo, constante da relação da respectiva 
da contadoria geral da 2• repartição do thesouro contadoria geral, que o acompanha com data de 
nacional, relativa a dous officios da junta da fazenda, hoje. 
governo provisorio da província de Santa Catharina << Deus guarde a V. Ex. Paço, em 20 de Julho 
constante da relacão da data deste da dita contado- de 1826.-Visconde de Baependy.-Sr. José Ricardo 
ria geral, que tudo acompanha, e que se achava re- da Costa Aguiar· de Andrada. " 
servado no mesmo thesouro para o referido fim. 

"Deus guarde a V. Ex. Paço, a 20 de Julho-de RELAÇÃO no QUE MAIS SE REIIIETTE Á CAMARA nos DE• 
1826.-Visconde de Baependy.-Sr. José Ricardo. PUTADOS DA ASSEMBLÉA GERAL LEGISLATIVA, PER· 
da Costa Aguiar de Andrada.)) TENCENTI! Á PROVINCIA DE ~!ATTO-GROSS0 7 QUE SE 

ACHAVA RESERVADO PARA .ESSE FIM NA CONTADORIA 
RELAÇÃO DO QUE MAIS Sll REMETTE Á GUIARA DOS DE- GERAL DA 2• REPARTIÇÃO DO THESOU!i.O NACIONAL, 

PUTADOS DA ASSEMBLEA GERAL LEGISLATIVA, PER-
TENCENTE Á PROVINCIA DE SANTA CATHARINA, QUE SE « 1824. JaneirO 16.-Um OffiCiO desta data da 
ACHAVA RESERVADO PARA ESSE Fm NA /CONTADORIA junta da fazenda, informando O requerimento que 
GERAL DA 2• REPARTIÇÃO DO THESOURO NACIONAL. Vai in C] USO COm OitO documentos de José Jacintho de 

Carvalho, contador da sua contadoria, abonan-
" 1822. Setembro 3 .-Uma inforroacão da conta- do-o quanto ao augroento que pede do ordenado, 

doria geral ácerca de dons officios que ácompanhão, e mesmo graduacão de escrivão deputado ; a in
um da junta da fazenda respectiva, de 21 de Junho, formação da contadoria geral ao dito respeito, de 
e outro de 26 do mesmo mez e anno á margem, do 11 de Julho do mesmo anno, 8 outra da. mesma 
governo provisorio relativos ~ abolição que este contadoria de Setembro seguinte, satisfazendo ao 
propõe daquelle tribunal; e a portaria da secretaria despacho da mesa do thesouro. 
de estado, então dos negocias do Reino, de 8 de 
Agosto seguinte. « Contadoria geral da 2• repartição, em 20 de 

Julho de 1826.-João José Rodrigues Va1·ei1'0, >> 
« Contadoria geral da 2• repartição, em 20 de 

Julho de 1826.-João José Rodriguf!J Vareiro. >> Quinto. 

Terceiro· << lllm. e Exro. Sr.-Reroetto a V. Ex., para ser 
<<111m. e Exm. Sr.-Reroetto a V. Ex., para ser presente á caroara dos deputados, um requerimento 

presente á caroara dos deputados, um officio da dos senhores de engenho de fabricar assucar e aguar
junta da fazenda da provincia do Rio-Grande de dente, moradores nesta provincia do Rio de Janeiro, 
S. Pedro do Sul, que se achava, de ordem de Sua Ma~ o qual se achava reservar!() no thesouronacional, 
ges ta de o Imperador, reservado no thesouro nacional de ordem de Sua ~agestade o Imperador para o 
para o referido fim, cons tante da relação dares- referido fim, contendo os documentos que accusa a 
pectica contadoria geral, que o acompanha, coro relação desta data da contadoria geral respec tiva, 
data de hoje. que_o acompanha. 
· «Deus guarde a V. Ex. Paço, em 20 de Julho " Deus guarde a V. Ex. Paço, em 20 de JlJlho 

de 1826.-Visconde de Baependy.-Sr. José Ricardo de 1826.-Visconde de Baependy .-Sr. José Rica~do 
da Costa Aguiar de Andrada. » · da Costa Aguia.r de .Andrada. » 
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RELACÃO DO QUE JlAIS SE REHETTE Á CA'MARA DOS DE-
.: PUTA DOS DA ASSEliBLÊA GERAL LEGISLATIVA, PERTEN· 

GENTE Á PROVINCIA DA CÔRTE, E QUE SE ACUAVA 
RESER\.ADO PARA ESSE "FIM NA CO:STADORI.\. GER.\L DA 
2• REPARTIÇÃO DO THESOURO NACIONAL. 

buil-as, como achar mais conveniente com attcnção 
aos negocios mais urgentes. 

'' Um requerimento dos senhores de engenho de 
assucar e aguardente, queixosos do vexame que sof
frem com o pagamento de 7S2Q0dedireilos em cada 
pipa de aguardente de exportação e 11/)200 na de 
consumo. 

''Contadoria geral da 23 repartição, em 20 de 
Julho de lb'26.-João José [Rodrigues Vareiro. » 

Forão todos os officios remettidos com os papeis 
relativos •í commissão de fazenda. 

O mesmo Sr. secretario deu parte de um requeri
mento de Francisco Antonio Gomes, que se remetleu 
á commissão de petições. 

Em seguida pedio a palavra e sondo-lhe conce
dida, disse 

O Sn. DIAs :-Sr. presidente, eu apresentei um 
projecto em 20 deste mez, de que requeri a ur
gencia e peço que delle se trate, pois me parece 
digno de attenção. 

O Sn. CosTA AGUIAR :-Não é só a proposta do 
illustre deputado que se acha nestes termos ; ha 
outra proposta de que até já se venceu a urgancía, 
é do Sr. Vergueiro de 12 do corrente; além de muitos 
outros objeclos que lambem com urgencia .devem 
ser tratadcs. -Eu faço a segunda leitura da vro
posta da Sr. Vergueiro, que não póde deixar de pre
ferir pela sua antiguidade. (Leu-a). 

·E otrarecida á discussão a sua ma.teria, como 
ningucm se oppuzesse, foi approvada. 

Segui o-se a urgencia requerida pelo · Sr. Dias, o 
posta em discussão, depois de novamente lido e 
projecto, disse o mesmo 

Sn.-Dus :-Seda injuriar ·esta camara se cu qui
zesse · mostrur a necessidade que tem . toda a arre
cada cão · de ser feita pelo thesouro da nacão, e em 
consêquencia a urgencia com que se deve-tratar da 
minha proposta, que . tem por fim obviar esta des
membração, e evitar . muitas despezas superlluas~ 

Não havendo tambem quem contrariasse a urgen-'
cia, foi · approvada, e depois de feita a segunda lei
tura, julgando-se objecto de deliberação, foire
mettido o projeclo á commissão de legislação. . . 

Tainbem com urgencia pedio o Sr. Queiroz Car-
reira a palavra, e sendo-lhe concedida· disse: •: 

Eu entendo que a e:xperiencia é quem nos deve 
mostrar e ensinar· a marcha que devemos seguir em 
nossos ·;'trabalhos; ora, a regra estabelecida das 4 
horas áestinadas para as leis ·regulamentares, tem
nos tomado e atrazado todo o lempo·pa.ra o nosso 
andamento, de sorte -que .tendo nós marcado mais 
1 hora de trabalho, não lemos feito tanto como o 
senado, que não tem essa hora marcada de mais, 
nem essa . inacção em seu trabalho, e por isso tem 
mandado já muitos projectos a esta camara e nós 
ainda não mandámos nenhum com muito mais tra-
balho. -

'Tem,-se faDado nesta camara . que ha nas com:
missões, e na me5a; objectos urgentes, e só umSr:. 
deputado traz já ha dias 8 pareceres de commissões 
e não tem: . tido oecasião vara os lêr, o pelo qu~'t 
Estâ claro, que por falta de tempo : faço-portanto 
uma indiCação; para qúe as 4 horas, :que se· gastá o nas 
leis regulamentares se limitem a duas; e as outras 
3 que fiquem á disposição de V. E-x. para distri-'-

1\fandando á mesa a indicação, foi lida nestes 
termos. 

<C l~DICAÇÀO 

« Proponho que as- 4 horas determinadas para a 
discussão de leis regulamentares, se limitem a 
duas horas, e as 3 restantes fiquem para os tra1lalhos, 
que o Sr. presidente achat· preferível. » 

Terminada a leitura, pcdio o sen i !lustre autot· a 
urgencia, a qual ainda que apoiada, como se JJão 
vencesse, ficou a indicação para 2• leitura. 

A este tempo, eomo fosse chegada a hora de 
levantar-se a sessão, o Sr. presidente determinou 
para a ordem do dia : 1.0 Diseu~são do projecto d~ 
lei sobre os abusos da liberdade da imprensa : 
2.0 A terceira discussão da lei sobre os laudcmios: 
3.0 Discussão do parecer das con~missões de con
stituição, c guerra, sobre o •)fficio do ministro •In 
guerra, o informação do commandante militar da 
província do 1\linas Geraes. 

Levantou-se a sessão ;is 3 horas da tarde.-José 
Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. 

RESOLUÇÕES lJA CAl\IARA 

lllm. c Exm. Sr.-l'orão presentes á camara dos 
deputados o ollicio do presidente da pro,·incia de 
1\Iinas Geracs de 13 de Ahril proximo prelerito, o o 
do ou-vidor da comarca de Piracatú dirigido ao inten
dente geral da policia crn 30 de Dezemb1·o ultimo . 
ambos tendentes a mostrar a necessidade de medida~ 
efficazes para talhar os · progressos do contagio da 
elephantiases naque1la província, e remettidos por 
V. Es:. em otliciu de 27 de 1\Iaio do corrente anno. 
E convencida n mesma camara, tanto das bem 
fundadas razões expandidas nos citados officios, 
como da indispensavel necessidade de se estabele
cerem sufficientes · asylos, ou lazaretos não só na 
provincia_d_e.l\linaso Geraes, mas tam_bem nas outras, 
em -que ·mthtarem os mesmos mottvos, nada com
tudo póde decidir a tal respeito, sem que lhe sejão 
dadas ulteriores noticias para melhor conceber as 
providencias convenientes : e {lor iss·o de con
formidade com o parecer da commissão de saude 
publica, resolveu que pelo intermedio de V. Ex. se 
houvesse do sobredito presidente, ou de outras auto
ridades da mencionada província, uma judiciosa 
informação que satisfaça aos seguintes quesitos: , 

1.0 Qual será aproximadamente o numero dos 
elephantiacos da província, se todos são pobres, ou 
se entre elles se contão alguBs abastados. 

2.0 Se existe algum prédio rustico de propdedade 
nacional, que possa ser con-ç-ertido em lazareto, e 
não havendo : . ·. 

3.0 Qual será o sitio mais apropriado para morada 
de taes enfermos, tendo-se attenção não só á sua 
localidade, mas . tambem ás aguas, ares. etc., afim 
de ser comprado pela nação: . - ., __ -, 

4.o_ Que meioslpecuniarios se podem haver para a 
edificação, e manutenção deste hospital: . 

5.° Finalmente,~ quanto montará pouco mâis:ou. 
menos o tQ.~l das tres quintas partes do rendimento 
dovinculõda Jaguará, depois de bem administrado, 
o qüal rendimento o mencionado presiden'te lembrou 
para a creação do asylo nas vizinbanças da villa do 
Sabará, ,e a quanto o dos legados pios não cumpridos 

'74. 
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em todas as camaras da província, que Q mesmo 
presidente indicou para a manutencão do dito nsylo. 
O que me culllpre pahicipne a V. Ex. para que suba 
ao conhecimento de S. 1\1. o Imperador. 

Deus guarde á Y. Ex. Paço d:! caruam dos dt•pu
taJos. em 22 de Julho <.!•.' lS2G. -Jusé Ricardo da 
Cosia' Aguiar de ..! ndrada.- Sr. Jol5é l~diciuno 
Fernandes Pinheiro. 

lllrn. e ExnJ. Sr.-A.t-rn~o a recepção de dous 
olllcios de 20 e 21 d0 corrente, com os quaes V. Ex. 
por ordem de S . • -'1. l. envia, para serem 
presentes á cmpara dos depntatlos, um officio do 
presidente da proYinci<t do S. Pedro acompanhando 
o requerimento do:: mor<H:Ion~s do Boqueirào do 
Cerrito, reiaLiYo á de~nH:mbração do curato da 
Senhora do Hozario, e <t:> rt'(JI'esentaçües da camara, 
e tlo paroclw tla nlla Jo Brm Suece~so, relativas 
ao plano proposlo pdo cunselho do go\·erno àa 
província de ~linas Gt~ra~s sobre n creaçüo de 
novos termGs e frcguezias. E participo á V. Ex., 
para que seja pre:;ente ao mesmo augu;;to senhor, 
que a estes pnpvis jú se tem dado a dicccção cotwe
nientc, a(ím de tL'n·m o \·aJor, que met·ecem. 

- Deus guanlé :. \'. Ex. P<Jço ua camara dos depu
tado:::. em 22 de Julho de 18'26.-José Wcardo da 
Co.>ta' Aguiar de .·!ndrada.-Sr. José Feliciano 
Fernandes Pinht!Íl'o. 

lll!n. c Exm. Sr.-A.cnmnra dos deputados vio a 
representaçiJO inclusa da t'illlHll'a da Villa Nova do 
Príncipe ua provinc!ade S. l'aulo tendeu te a lllOSil'ar 
a tWct·~sidnde da abertura de uma nova estrada, c da 
mt:dança do rc:;imeulu de Curity!Ja para commodo 
dos povos da dita pnwincia . E posto que a mesma 
t~anu: ra entenda ser l'Ste objectu digno de conside
ração julgou eomLudo que devia, como os mais 
desta natureza, ser tratado pré\'iamente no conselho 
do r,·:;p:Jctivv gun:u·no ; c por isso, conform11ndo-se 
com " parecer da commissito tle fazenda, resolveu, 
qu'.' pd<t reparl!ção (lo que V. Ex. se acha êncane
gado, fo::sc remcttida a sobredita representacão ao 
comelho do go\·erno tln província de S. Paulo: para 
ser ussumpto dos sens pt·imeiros trabalhos logo que 
reunido em sessão. O participo á V. Ex. para que 
seja presente a :3. )J. o Imperador. 

Hcus guarde à V. Ex. Paço da camara tios depu
tados, em 2".2 de Julho de 1826.-José Ricardo da 
Costa Aguiar de A11clrad11.- Sr. José Feliciano 
Fernandes Pinheiro. 

lllm. e Exm. St·. - Por ordem da camara -dos 
deputados rcmctto á V. l·:x. inc.l..tsa. n resolucão da 
dita camara; tomada sobre o projecto de léi para 
declaração d;;s dias llc. festa nacional, enviado pelo 
senado, afim de que ~ep <1presentada por V. Ex. no 
mesmo senado com o projecro original. 

Deus guard(! á V. Ex. Paço da camara . dos 
deputados, em 22 de .Tu lho de 1826.-JoBé Ricardo 
da Costa Aguiar de Andrada.-Sr. João Antonio 
Hodrigues de Carvalho. 

A camarn dos depulados envia ao senado o 
projecto de lei junto, relativo ao direito dos alumnos 
das academias medico-cirurgica 'desta côt'tc e da 
Bahia a haverem carlas de sua habililação : e pen5a 
que tem lugar pedir-se ao imperador a sua sancção. 

l'aco da camara rlo5 deputados, em .22 de Julho 
de 18"26.-Lui:; Pereira da Nobrega. de So'IJ,Za Cou
tittho, presidente. -Jpsé Ricardo da Costa ~4guiar 
de Andrada 1• secretario. -José Antonio daSilva 
Maia, 2• secretario. · 

Segue o projecto que já se acha copiadoápag.290 

lllm. e Exm. Sr.-Foi presente á camara dos 
deputa(!os o oficio de lO de Outubro do anno 
pa!:sado, em que o presidente da provinciade 1\Iinas 
Geraes tram=mittio ao governo de S. l'tl. lmperial 
a reprcseutaçüo do conselho administrativo da 
mesma província, no qual depois de fazer uma 
exposição dos abusos, que se t•!m introduzido na 
3pplicaçào das rendas dos cons(•lhos affirmando que 
pt.>la maior parte são cóusumidos em festividades, e 
outros objectos alheios da sua instituü,:ão, conclue 
pedindo, como justas e nece~sarias as providencias 
seguintes : · 

J.o Que os juizes, e officiaes das camaras não 
venção mais as propinas, ({UC at.é agora pcrcebíão. 

2. 0 Que se faça executar o plano oll'erecido pelo 
ex-governutlor o l\larquez de S. João da Palma com 
as alterações, que o mesmo conselho julgou apro
priadas e a!im de se augmentarem os rendimentos 
municipaes : 

3.0 (.!ue sejão compellitlas as camara~ a proceder 
como :;ão obrigadas, ao tombamento das terras do 
seu patrimonío nos tempos marcados pela lei. E 
cumpt·c-me participar a V. Ex. para que suba ao 
conhecimento do mesmo augusto senhor, que 
havendo a camara j<i anteriormente tuma.do em 
consideração a ma teria. que faz a primeira parte da 
mencionada representação, adnlittiutlo á discussão 
um projecto de lei para rcducção das festas a cargo 
dos conselhos, tem resolvido de conformitlatle com o 
parecer da comrilissão de lcgislaçfw, c justiça ci,·il 
c criminal : quanto á primeira pro,·idcncia reque
rida, quo os juizes e mais officiacs das camaras não 
devem ser privados dos sala1·ios, c propinas, que 
percebem por lei, ou -provisões, cmquanlo não 
houver outro regulamento sobre os seus vencimentos, 
muito principalmente' fazendo as ditas propinas 
parte dos . Sl'US ordenados, de que pagão nOVOS 
direitos, quanto á 2a, que não póde ser admissivel o 
plana proposto, porque constando elle rigorosamente 
de · _um augmento de tributos, nunca deverá ser 
adaptado parcialmente para umtt pruvincia, ·o 
quando se julgasse tet·lugar, deveria ficat· reservado 
afim de ser examinado e discutido no conselho da 
provincia, para sobro sua propõsta deliberar a 
assembléa legislativa : e quanto á 3• finalmente, que 
nenhuma necessidade mostra de novas medidas 
legislatiYas para o elfectivo tombo das terras dos 
conselhos, porque este object-o está sufficientemente 
providenciado, e muito recommendado aos juizes 
de fóra, e ouvidot·es pelosalvarás ue lO de Fevereiro 
de 16.'54, de 15 de Julho do 1744, e 26 de Outubro 
de 1745, pertencendo ao governo fazer os ditos 
magistmdos executar as suas obrigacões. 

Deus guarde á V. Ex. Paço da cámara dos depu
tados, em 22 de Julho · de 18'26.-José Rica1·do da 
Costa Aguiar d~ A.ndrada.-Sr. José Feliciano 
Fernandes Pinhcil·o. 

Sessão em ~ de Julho de -1 8~6 

PRESIDENCIA DO Sll.. l'EREIR.\ 1>.\ NOBl\EGA 

Fez-se a chamada ás 10 horas e se acharão pre
se'ntes 66 Srs. deputados, faltando por doentes os 
Srs. Paula Souza, Clemente Pereira,]lizarro,Araujo 
Basto, Silva Lobo, e sem haverem participado a 
causa os Srs. Cruz Ferreira c Baptista Pereira. · 

· O Sn. PnESlDEri'TÉ declaroll aberta a sessão e lida 
a acta da. antecedente pelo . Sr. secret.ario 1\laia. fôi 
approvada. 



SESSÃO EM ~4 DE JULHO DE 1826 ~95 

O Sn. VAscoNCELLos, como orador da deputação 
env1ada pela c amara a S. M. o Imperador para pedir 
a sancção da lei da assembléa geral sobre o formu
lano do reconhecimento do príncipe imperial, leu o 
seguinte discurso : 

« A deputação encarregada por esta camara de 
apresentar a S. M. o Imperador o decretoque pre
screve o formularia do reconhecimento do príncipe 
imperial sahio para o paço imperial des ta cidade ás 
onze horas e meia do dia de hontem, e sendo intro
duzida na sala do docél com as formalidades do es
tylo, passou para a do throno, onde se achava o 
mesmo augusto senhor, a quem, como orador da 
deputação dirigi o seguinte discurso: - Senhor. 
A constituição do imperio, este magnífico dom, que 
Vossa J\Jagestade Imperia l fez ao Brazil, impunha á 
assembléa gerallegislatiYa a obrigacão de reconhe
cer o príncipe imperial, esperançoso fructo de seu 
abençoado thalamo, como herdeiro do throno deste 
imperio, que a Vossa J\'J ages tade Imperial deye a 
sua e~istencia e cathegoria política. 

<c Nunca, senhor, houve uma obrigacão mais li
songeira, a assembléa geral cumprio-a; !com tran
scendente prazer, e nós nos glo riamos da honra de 
sermos os portadores do decreto, que prescreve a 
formu ~a deste acto nacional,!\ que a Vossa 1\Iagestade 
Impenal apresentamos para receber a sua necessaria 
sancci\o. 

« Í~' este e assim devia ser o primeiro fructo dos 
t_rahalhos da assembléa; os votos da patria , seja-me 
hct to ass1!ll d1zer, atnda mais que a disposição da 
le1 o ex1g1ao. Este reconhecimento consolida o sys
tema brazileiro, destróe as esperanças do inimigo, 
ee~chendo no presente os gratos corações dos bra
z!leiros com a exnberancia da alegria, ofierece-lhes 
no futuro os elementos de uma pura consolação 
par~ mlt1gar a saudade quando a providencia, (oh! 
quemt ella permitt1r que o não seja nesta idade I) 
chamar a Vossa Magestade Imperial para coroar com 
a verdadeira gloria aquellas virtudes, pelas quaes o 
muudo já dá a Vossa Mages tade Imperial o nome 
de heróe do seculo XIX. >> 

!<~i ndo este discurso mandou Sua Magestade Im
p~nal receber a le1 pelo seu gentil-homem,e se 
d1gnou de dar a seguinto resposta: · 

" Tenho muita satisfação de vêr os primeiros tra
balhos da assembléa geral, e desejarei que os con
tinúe para felicidade do imoerio. » 

c< Paço da carnara dos d·eputados, 24 de Julho de 
1826.-0 deputado, Bernardo Pereira de Vascon
cellos. >> 

Ficou a camara inteirada, e se recebeu com muito 
especial agrado a resposta de Sua Magestade Im
penal. 
. Immedia lamente pedi o a palavra o Sr . . Li no Cou

tmho para tratar de negocio urgente e sendo-lhe 
concedida, leu a seguinte 

~INDICAÇÃO 

c< .Send_o sabido e notorio que a casa e chacara 
dos mv~hdo.s era propriedade publica, ·porque o ter. 
reno fo1 dad1v.a feita por um cidadão ao estado, e a 
casa constru1da com certas economias da tropa no 
tempo do capitão-general o eonde de .Rezende, afim 

·de alli haverem .os so.ldados a sua convalescença Ou 
P.assarem a s~a mvahde~, e tendo s1do dado ao phy
SJco-m_?r Barao de Alvmazere pelo Sr. D. João VI, 
que nao pod1a dar o que não era seu, foi seques
trada como propriedade portugueza; mas sabel)do 

eu que se pretende entregar a dita casa e chacara 
ao procurador do dito Barão, indico que se diga ao 
·governo que suspenda a dita entrega, até que bem 
liquidado este negocio, se conheça a quem pertence, 
procurando elle todos os esclarecimentos possíveis 
para os enviar a esta camara. >> 

Preenchidas as formalidades do regimento, sem 
que em nenhuma encontrasse a indicação opposição, 
se mandou remetter ás com missões de fazend a e de 
justiça civil. 

Teve então lugar a ordem do dia, e o Sr. presi
dente declarou continuar a discussão sobre o art. 4° 
da lei r.o ntra os abusos da liberdade da imprensa, 
concebido desta. fórma : 

cc Art. 4. o Todas estas disposições são a pplica veis 
a publicação de gravuras difl'arnatorias, sediciosas e 
anti-moraes. »-Foi approYado sem mais discussão. 

Seguio-se o 
<< Art. 5. 0 Igualmente se abusa da liberdade de 

pensa1·, atacando com palavras directamente, em 
publico e diante de mais de tres pessoas: 

" I. O systema monarchico representativo, a 
pessoa do imperante, sua augusta esposa e herdeiro 
presumpt.ivo. 

cc Os culpados incorrem na pena de um anno de 
prisão e nelle o perdimento de seus vencimentos, se 
os tiverem, ou sejão soldos, ordenados ou pensões; 
e não os tendo a multa de tresentos mil r&is a be
neficio dos expos tos da capital da província, e uão 
os podendo pagar, em mais tantos dias de prisão, 
quantas vezes mil contiver a quantia da multa. 

" IJ. Co11Citando o poyo para qualquP.r dos fins 
designados no § 3° do art. zo desta lei; 

<c Os culpados incorrem na pena de um annode 
prisão e nelle o perdimento dos vencimentos, que 
tiverem, ou sejão soldos, ordenados ou pensões; 
não os ten do, na multa de trezentos mil réis, na 
fórma e com a applicação dita, ou na prisão regu
lada da maneira já expressada. 

<< Ill. Atacando directamente a religião do es
tado e seus dogmas, e ofiendendo evidentemente a 
moral publica. Os culpados soffreráõ a pena de re· 
clusão por seis mezes em uma casa religiosa, e a 
multa de cincoenta mil réis na fórma e com a ppli
cação já dita. 

c< IV. Insultando os cultos estrangeiros estabele
cidos em virtude da constituicão. 

c< Os culpüdos soffreráõ a pena de dous mezes de 
prisão. 

« V. Fazendo as imputações dos§§ 6°, 7° e 8° 
do art. 2° desta lei. 

<< Os culpados incorrem na pena de quatrocen
tos mil r éis, na fórma e com applicação já dita, 
observando-se (a excepção da qualidade da pena) o 
que vai nesses mesmos paragraphos determinado. 

<< VI. Nenhum escripto será meramente julgado 
por phrases isoladas ou deslocadas, mas sempre con
forme as leis da boa hermeneutica. » 

Send9 lido, offeroceu o Sr. Ledo a seguinte 

<C EMENDA 

<< Proponho que o art. 5° seja concebido deste 
modo: ..;_vociferando ou declamando em publico. 

<< 1.° Contra etc. (Segue-se o mais do artigo.) » 
Foi apoiada, e sendo declarada em discussão com 

o artigo disse · 
O SR. LINO.COUTINHo:-Sr.presidente,este art. 5° 

me parece que está em contradicçáo ·com esta lei, 
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como é que se trata aqui de abusos contra a liber
dade de pensar? Pois só porque um homem teve 
isto oil aquillo no pensamento ha de ser responsa
vel? E' preciso qtw se exprímão os pensamentos 
por escripto. Este artigo não póde ser admittido, e 
no caso que o seja, então h a de ter on tro lugar. 
Da liberdade de pensar não póde haver abuso; nós 
não ·conhecemos abusos senão por palavras escri
ptas ou impressas, c em tal caso se deve enunciar o 
artigo por esta out1·a sorte (leu), mas nunca dizer-se 
abuso da lib erdade de pensar, pois não ha tal abuso, 
senão por estes dous meios: ou por .imprensa ou 
por palavras escriptas em papel. 

O SR. VERGUEmo :-A ma teria do artigo é conve
niente; ·mas eu lambem queria outra redacçi10, as- · 
sim como queria que aqui se incluíssem os abusos 
por manuscriptos. Esta lei é o desenvolvimento do 
art. 179 da constituição, quo declara a liberdade de 
pensar, direito . de . todo o cidaililo, ficando porém 
obrigado a responder pelos abusos na communica
ção destes pensamentos ou os communique por pa
lavras oU: por escriplo; por isso era indispensuvel 
que aqui se ·tratasse das palavras, mas deve anne
xar-se a responsabilidade dos abusos por palavras 
aos mes1nos casos·, em que estão declarados os 
abusos pela imprensa: não é necessario ·dizer quaes 
são as palavras, que a lei deve puni r: isto parece
me que fica bem, assim estabelecido . 

Ora, mas a constituição falia lambem em oscri
ptos; os escriplos podem ser ou não impressos, por
tanto eu entendia que antes da se tra tar das penas 
para as palavras, se tratasse das que hão de. ter os 
manuscript.::s, pois é o mesmo abuso quasi que pela 
imprensa; embora se tratasse primeiro des tes, por 
isso mesmo que pela imprensa se faz mais mal, do 
que por manuscriptos, mas estes devem ir em se
guimento. Esta matería merece consideração. 

O Su. VASCON CELLOs :-Eu queria propôr aquillo 
mesmo que acaba de propôr o Sr. Vergueiro e por 
isso nada mais digo. 

Vindo a este tempo á mesa a emenda.mandada 
pelo Sr. Yergueiro, foi lida nos seguintes termos : 

« EMENDA 

'' Nos mesmos casos, em que a lei pune os abusos 
da imprensa; são lambem puníveis os abusos dos 
manuscriptos publicados e os das palavras. )) 

Immedia.tamente ofiereceu esta outra o Sr. Lino 
Coutinho: 

quando o tiver publicado por meio da imprensa, 
ou de outra qualquer fórma. · 

Como· ninguem mais se propuzesse a fallar· sobre 
a ma teria, julgando-sé sufficiente a discussão;. o 
Sr. presidente recebeu a votação, e segnndci esta, 
foi approvada a doutrina das emendas do SL Yer
gueiro, e Li no, salva a redacçiio. não send.o '!-d
mittida a do Sr. Ledo, e julgando-se preJu
dicada a doutrina conteüda nos ns.l', 2', 3', 4', 
c 5', do proj ecto, o n. 6°, foi approvado la! ipwlse 
achava redigido, e quanto ás penas adiou-se a dls
cussão até que fossem graduadas pela commissã o, 
como a respeito das antecedentes se tinha deliberado. 

Eu trou em discussão o art .. l o do titulo 2° do pro-
jecto. · 

á Art. 1°. F.' responsavel por qualquer escripto 
e de qualquer natureza, quese.ja, 1'· o autor do cs
eriplo, 2' o apresentante d'elle )>. 

Sendo lido como tambom .a ,seguint e emenda, 
que lhe fez imrhediatD,mente o Sr. Rocha Franeo. 

.« E!IENDA 

" E' Tesponsavel por qualquer escripto, ou gra
_vura : 1° o autor das mesmas, 2' o que as apre
scntan). 

Disse 
O SR. VE!l.Gurrmo :- Parece-me que não é ·ne

cessaria a emenda, a coinmissáo tornará isto em 
consideraç~o, ella é que ha de regular as pen~s, 
por. isso ach o que é escusi{do estar a fazer decldraçoes 
a cada um dos artigos. 

O SR. LINO Coummo: -Sr. presidente, aqui'não 
se traia das penas; trata-se de declar~r~s indivl
duos, que são responsave1s; agm se v_a~ so declarar 
quem são os respousaves, no1s que J a os abusos 
estão marcados. 

O Sr.·VEnGuEmo: --Neste artigo se faz respon
savel. .. (Leu o artigo) O que é~ Sr. presidente1 o 
-apresentante de qne falia o arllgo? Acho q~e-e o 
editor, e-enlão para que se trata em outro art1go do 
editor e se é por outra pessoa que elle manda_ o 
escripto para imprimir-se póde muito bem esta nao 
saber, o quelevé\, e portanto não póde ser respon
savel, senão o editor. Eu offereço uma eme1;1da. 
Mandando~a á mesa, foi lidancste theor : 

(( EMENDA 

" 2.• O editor, 3° o impressor, 4° o vendedor)). 
" EMENDA Foi apoiada, como tambem a do Sr. Rocha Franco, 

" Igualmente se abusa da liberdade de exprimir que ainda não havia passado por esta formalidade. 
seus pensamentos por palavras e por manuscriplos E havendo a palavra disse em seguimento 
não impressos; e da mesma sorte que os impressos O SR. LEno: -"Não me parece ter lugar esta 
ficão sujeitos á lei: para vedar o abuso nas pala-- emenda, o apresentante é sempre.necessario]fa
vras;' é preciso publicidade conhecida e nos escri- zer-se delle ·menção, .pois o autor póde não querer 
ptos não impressos que tenhão sabido do gabinete imprimir a sua obra, mas póde haver ttm que diga, 
do autor. eu a quero imprimir, e tomo sobre mim a sua Ies-

Forão ambas apoiadas, e disse ponsabilidade. 
O SR. LtNO CouTINHÇ> :-Eu só quero que 0 O SR. CosTA AGUIAR:- (Nada· escreveu o 1"-

homem seja criminoso na forma des ta lei, é pre- chigrapho). 
ciso que se saiba que ello tem dito isso , pela O Su. LINO CouTiNHO:- .t!:u não ·entendo estas 
maneira que eu ahi marco minha emenda porque· difierenças, não posso fazer semelhantes distincções, 
eu posso fazer um escripto, e não o im- disse-se que aqui ha tres crimes, os quaes. não 

· primir, e em quanto 6!1 o não fizer correr, é o podem recahir em um· só homem, que se élle.leva 
mesmo que se estivesse na minha cabeça; é preciso á imprensa, é o apresentante, se faz correr, é o 
que o autor.tenha lançadq o manuscripto fóra da sua -editor, o se este não ·quer imprimir, mas- vai outro, 
gaveta1 emquanto ·elle estiver fec~ado no seu gabi"' q11e toma .a si, e imprime, este ·é o responsavel, a pa
Qete na o lhe póde fazer culpa, a le1,só o ha de punir lavra . apresentante está claro -que não quer dizer 
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cousa algumà porque o editor, ou autor é sempre 
quem apresenta o escripto, e: se elles deixão os 
seus úomes na OQra, não-passa-a outros a respon
sábilidade, mas o editor ha de ser criminoso quando 
o· autor não deixa o seu nome, e por consequencia 
não é responsavel senão o autor, quando a obra 
está por elle assignada. Eu não ~ei tambem para 
que aqui se falia do impressor, porque este seria só 
responsável na falta do_autor, ou editor, e suppon
do mesmo, que um.homem sem conseníimento do 
!eu autor imprime uma obra, por ella responderá 
como editor. Emquanto ao vendedor tambem não é 
responsavel senão no caso de elle não qü_!:lrer de
clarar quem lhe mandou vender. Portanto eu en
tendo que são responsaveis unicamente o autor, e 
o editor, e o vendedor no caso de não declarar quem 
foi, que lhe entrégou a obra, que vende. · 

O Sa. CosTA,_ AGuiAR:- (Nada escreveu o tachi-
grapho ). . 

O SR. LINO CouTINHO:- Para explicar. Me pa
rece que o illustre deputado está enganado, que dif
ferença vai de editor a impressor? Editor_é aquelle, 
que leva uma obra paraimpr!mir-se,é um homem 
que leva uma obra ainda que seja alheia. Eu não 
posso convir com tal opinião, que admitte os tres 
casos de autor, editor, e impressor. 

O Sa. VERGUEIRO: -A minha emenda não é de 
doutrina, é de redacção. Como se vai aqui numerar 
as pessoas, que são responsaveis, parece-me melhor 
gue se reunão neste artigo, as que vem no art. 3. o 

Eu só acrescento que se supprima a palavra -
apresentante, - porque de facto eu não s~i que ella 
envolva idéa alguma differente, porque se alguem 
manda imprimir o escripto, este é o editor, c não 
podem haver mais do que essas pessoas, que na 
emenda se declarão, portanto eu creio que ella deve 
passar, visto que não é senão de redacção. 

O Sa. TEIXEIRA· DE GoUVÊA : - A emenda em 
pãrte é de redacção, mas apresente-se ahi uma 
nova hypothese, . diz a lei (leu) figuremos que um 
escripto tirado do seu autor foi imprimir-se, o autor 
prova que o não mandou imprimir, logo .quem fica 
responsavel ? • • • ' 

o SR. LtNo CouTINHo=-- o editor. 
o SR. TE~XEIRA DE Gouvi.\ : ";""""o e editor não, 

porque o autor póde-o ter até assignado no seu ga
binete. Quem fica responsavel por este. escripto? •• -. 

O SR. LiNo CouTINHO :, Então é o aut.ór. _ 
O SR. TEIXEIRA DE GouvftA :- Não-pó de ser, elle 

prova que fez aquelle escripto, e que o assignou, 
mas que não foi a imprensa por sua vontade. Diz o 
illustre deputado que aquelles eseriptos, que não 
!ahirem do gabinete do autor por sua vontaile, Iião 
o podem tornar respon~avel, etc., logo é necessario 
que fique responsavel aquelle, que receber os es-
criptos. - c 

Mandou tambem ·á mesa a este tempo o Sr. Oao
rico a seguinte- - _ 

_tt EMENDA. 

. « Proponho que tambem· se declare na lei no 
lugar, que parecer conveniente, que· na falta do 
autor _de um manuscripto, que se tem propagado, 
seja resporisa-vel o propagador». 

Não foi apoiada, e como se ultimasse aqui a dis
cussão; posta a votação.·~ doutrina do· artigo, 
J!aSsou com· salva das emendas do Sr. Rocha 
Franco napalavra.:-gravura,-e do Sr. Vergueiro 

emquanto 'substitUía á palavra- apresentante_; 
as seguintes-editor, impressor, e v~ndedor. 

Passuu-s;; ao ·· 
"_Art~ 2.o Cessa a responsabilidade do autor pro

vando ~atisfactoriamente, que nem mandou, nem 
c~nsent10, "Il(!m cooperou de nenhúma maneira para 
a Impressão, e publicação do escripto-, e nem· soube 
que se lhe preparava a edição, e impressão para 
competentemente protestar». 
_ Sendo otferecido ã discussão. disse 

O SR. LrNo COUTINHO : - Este art. 2° deve ser 
subs~ituido por esta fórma.- A responsabilidade 
subsiste na or,dem marcada noart. I•, quero dizer, 
do autor, editor, e distribuidor, etc., assim escusa
mos o art. 3°, pois é desnecessario estar occupando 
dous artigos, com o que póde estar só em um. 

Acabando o illustre orador, mandou á mesa a se
guinte 

<< EMENDA 
« A responsabilidade subsiste na ordem marcada 

no art. lo, e um escripto será considerado sem autor," 
se elle provar satisfactoriamente, que elle não con
correu para a 1mpressão ». 

Foi apoiada, e em seguida disse 
O Sa. VASCONCELLOs: -Uma vez que se unão os 

dous arts. 1° e 3°, -é inteiramente desnecessario o 
art. 2°, e deve ser supprimido, de facto, unindo os 
2 artigos,já se sabe quem são os responsaveis. 

O Sa. LtNo CoUTINHO :-O I o artigo diz em globo 
as . pessoas, q!J.e são responsaveis, mas não diz 
qual é a ordem destas pessoas, ·por isso eu digo na 
emenda que o primeiro responªavel é o autor, "que 
na falta deste é o editor, na sua falta o impressor, 
etc.. por consequencia o primeiro artigo d!?claran
do só. em globo, e não a ordem da responsabilidade, 
não é escusado o art. 2°. . 

O -Sa. VASCONCELLOS :-O artigo_ é desnecessariop 
torno a dizer, e mesmo não deve passar. Diz que 
provando ~ autor que não mandou, nem consentia, 
nem cooperou de maneira nenhuma, para a impressãC. 
do escripto, não ·tem· responsabilidade. Eu acho' 
que · uma vez que houve impressor, ou apresen
tante, não é preciso saber quem é o autor, é aquelle 
que é preciso que seja castigado, para que havémos 
de metter- nos jurados a decisão da duvida, se houve 
consentimento,. ou não, para a publicação ·does
cripLo 'l At:ho isto desilecessario. Eu antes quizera 
que se approvasse a emenda do Sr. :tino Coutinhõ. 
- Que a responsabilidade é na ordem do art. l. o_ 

mas ao artigo opponho-lne inteiramente, porqua 
o que se deve proctirar é saber quem é responsavel. 
Apparece um escripto, elle deve ter o lugar·da im
P!essão, (não sei .se isto vem no artigo ) mas deve 
VIr em lugar tal que se não possa cortar, porqueha 
·alguns que mandão imprimir, e pondo-se esta de_. 
claração no fim da pagina, se os papeis são incen
diarios cortão o lugar _da impressão, e publicão, 
illudindo assim a responsabilidade, porque o papel 
trazia a declaração ; eu podia trazer muitos exem-· 
pios, mas isto não vem ao caso. · ~ 

E' preciso declarar _que_ quem tomou sobre si a 
responsábilidade, quem mandou publicar o escripto, 
é que é Tesponsavel. Que bem T~sulta á. socie«l_ade 
de se castigar·o autor'l.Quem tomou sobre si ares
ponsabilidade, é que deve ser castigado. Isto é para 
exemplo, tanto faz que. seja o autor como· o im-'
pressor, ou editor,_ o verdadeiro fim da lei é dar um 

15_ 
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exemplo e não sei para que havemos entrar em 
indanacÕes miudas. para saber se o autor does
crip'.~ éoopt!rou ou mandou que fosse impresso. 

Se elle com cffeilo mostrar que não é sua a firma, 
eessará com effeito a pena do delicto, que não com.: 
metteu porque não existem as formalidades da lei. 

Quanto ao que disse o nobre deputado, que a pou
co fallou, nunca entrou na cabeça de ninguem que O Sn. SortZA FnAXÇA :- Sr. presidente, não en

tendo hem a doutrina que se tem vencido, e a que 
se vai vencer, Qual é a disposição daJci'! Aqui se 
responsabilisa o edito•:. o vendedor, o apre_sentante 
etc., ora estou convencido que fazer cumphces para 
a lei da liberdade da imprensa, é o maior dos abusos, 
porque vai entorpecer es~ mP-sma libc:dade, ql!e 
se quet· desembaracar. O Impressor nao qrter ler 
obra nenhuma, apresenta-se uma obra, elle o que 
quer é imprimil-a, havendo uma pessoa: que se faça 
rcsponsa,·el, de1•e ficar a lei satisfeita e não fazer 
tantos -cumplices. Estes crimes não estão na razão 
dos outros, em que os participantes lambem são 
condcmnados, aqui deve rccahir a pena sobre um só 
homem, e uma V1~z que haja quenrse rcspon~abilise, 
está satisfeita a lei. O ar L. I o foi substituído por 
uma emenda do -SI". Yergueiro, e por ella entendo 
que são todos responsaveis collecti,·amentc, mas 
parece-me que neste art. 2° se quiz dizer que, o 
responsavcl é um só, ainda que no art. 1 o, segundo 
o que se ,·enc~u, vêm a ser responsaveis todos col
lectivamente. 

O Sn. TriXEIRA DF. Go(jvlh: -0 illustre deputado 
negou que se devesse admittir prova negativa, que
rendo substituir a amrmativa, -eu não sou desta 
opinião, ainda que entendo que não se póde res
ponsabilisar o autor do escripto, senão quando 
está aEsignado, e está a sua firma reconhecida, 

-porque não havendo estas provas, não tem o es
cripto autor, e a quem se responsabilisa neste ca~o, 
é ao impressor. ou editor. 

Quando apparece um escripto, a primeira marcha 
é vêr no authographo se vêm assignado pelo autor, 
e subsignado pelo tabellião, e só isto faz com que 
o impressor não seja responsavel; porque satisfa
zendo ellc as formalidades da lei, e apresentando o 
escripto assignado pelo autor, reconhecida a firma, 
então já existe prova affirmativa de quem é o autor, 
porque existe o escripto, existe-a sua assignatura, 
satisfeita, a outra formalidade . da lei, que é o reco
nhecimento do tabellião, e portanto já não póde de
fender-se, nem pertence ao juizo dos jurados co
nhecer, senão destas formalidades da lei, e para isso 
não ha provas negativas, senão dizer o autor que a 
assignatura é falsa, que o tabellião reconheceu mui
to mal, como já tivemos aqui um exemplo, 

Sendo aqui um homem chamado a jurados, apre
sentou um escripto com assignatura, que não tinha 
nenhuma semelhança com a elo que se inculcava au
tor, e que o tinha mandado para a imprensa, · e ern 
consequencia não ficou castigado. · · 
· Por isso em todos os casos, em· que os escriptos 

não tiverem as formalidades da lei, vai-se reconhe
cer do impressor, porque não satisfez estas formali
dades : mas digo que nem sempre póde ser a prova 
affirmath·a, porque neste caso, deve ser o impres_so, 
que foi"me culpa ao réo; e então deve-se lançar mão 
da prova negativa para que elle prove que não foi 
autor ou não assignou; e para isso não póde haver 
prova affirmativa. 

, Que seja necessario dar defesa ao réo, é uma ver
dade, por<{ue póde ·a qualquer lembrar o fazer um 
cscripto incendiario de qualquer natureza, furtar 
a firma de ·um homem com quem tenha amizade, 
fazel-a reconhecer, e levar o escripto ao impressor; 
e que,m responde neste caso'! E' o autor. 

a responsabilidade devesse ser conectiva. . 
Esta grada cão de que usa o projecto é substituiti

va, porque quando se não possa responsabilísar o 
autor do escrípto, vai-se sobre o impressor, e assim 
por diante; mas nunca a responsabilidade póde ser 
exigida collectivamente, porque seria um dos maio
res despropositos ; seria o maior absurdo possível. 

Eu acho que quando alguem é accusado de um 
crime, não se póde privar do direito diJ provar que 
não o commeueu. ~ 

Debaixo destes princípios eu votaria com effeito 
pela suppressão, mas não pelas razões, que se aca
barão de produzir. 

Pelo que pertence ap art. 3° deve ~upprimir-se, 
porque a sua doutrina está incluída na emenda 
do Sr. Vergueiro, que já se venceu com o art. 1 o. 

Havendo entretanto mandado o Sr. Vergueiro á 
mesa a seguinte 

<I 'E~lENDA 

« Cessa a responsabilidade do autor, não se pro
vando por escripto o seu consentimento para a im
pressão.>> 

Foi lida e apoiada; e continuando a discussão, 
disse · 
~ O Sa. Lt~o CouTINIIO :-Sr. presidente, está mui
to claro que a responsabilidade é individual, e nà• 
collectiva, neni eu sei como o honrado membro po
desse pôr em duvida, se era collectiva ou individual~ 
quando está approvada por esta camara a individua• 
lidada. · 

O que diz a emenda do art. Jo 'l-São responsa-· 
veis-1° o autor-2° o editor-3° o impressor-4° o 
vendedor logo quando se faz esta gradação de pri
meiro a quarto, quererá dizer-se que a responsabi.o 
lidade é collectiva, e que não é individual! 

Não : quando desapparece o autor, o immediato 
fica responsavel,quando desapparece o immediato,o 
3°, quando este o 4°, eu segundo as idéas, que emitti 
nesta camara, talvez reduzisse o 1 o artigo a especifi
cai" simplesmente o editor, vendedor, e distribui
dor; porque todo o individuo, que é responsavel 
pelos abusos da liberdade da imprensa, tem uma 
destas 3 qualidades, porque o autor uma vez que não 
tenha levado o seu escripto para ser impresso, uma 
vez que não tenha dado o seu consentimento, não 
é responsavel, e qnem fica responsavel neste caso, 
é o editor. .. 

Supponhamos porém que não ha um editor distin
cto, mas que o mesmo autor deu passos, e fez im..: 
primir o escripto por SUl! livre vontade ; neste caso 
temos o editor confundido com o autor de maneira 
que tudo vem reduzir- se a estas 3 classes, ou para 
melhor dizer, a duas, a saber: Editor, e . distri
buidor. 

Porém não tocarei mais nesta materia, porque já 
está approvada, e reservo-me para a 3• discussão, 
para entãomandaruma emenda afim dese reduzir a 
estes dous indivíduos, porque são os unicos, qtiepo
dem ser criminosos. 

Nenhuma obra se imprime sem um editor visivel 
ou occulto; e nenhuma· corre sem um distribuidor, 
que a venda ou dê ; se um dono de \ypographia -im
primio por si qualquer obra sem _ordenança de-
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algucm, elle se constituio de facto editor, e por isso. Iicto, pela regra geral de direito me é permittido 
responsavel. . - mostrar quP. não cornmetti tal delicio.· 

No entretanto•uma vez que se admittio outra elas- Porém supponhamos um exemplo : se em uma 
sificacão, é 1>recic;o que 5(} declare que o autQr póde terra, aonde se publicassem varios escriptos, e dis
ser cómpromettidoinvoluntariamentc, mas o editor sessem todos, que era certa pessoa o seu autor; não 
não ; porque obra activamente, porque chega ao im- o sendo realmente, se quizessem mostrar que com 

. pressor, faz imprimir o papel, e por esta acção fica 1 effeito esse homemer!J.O autor, havia de haver muita 
responsavel, e por 1sso nunca póde ser casttgado o -gente, que o culpasse, e dissesse que era realmente, 
autor, mas sim o editor. e eis que estava aquella pessoa na obrigacão de 

Por isso acho que, uma vez que se faz esta classi- pro,·ar que não era assim , e como o havia de 
ficação, é tambem nccessario fazer esta declaração, provar? · 
mas na 3• discussão eu mandarei uma emenda, para Era imJIOSsivel, nem sei como se possão fazer taes 
que se admitta a gradacão de editor, impressor e provas. 1\lesmo se se quizesse seguir a ordenacão, 
vendedor, no que vem á comprehender-se o distri- que nos rege, eu mostraria que neste caso é impos
buidor-, porque ninguem é verdadeiramente respon- sivel proYal-o; c determinando tal, é querer quo re-
savel, senão o editor. sul tem gravíssimos males. 

O Sn. VEltGilEIRO :-A minha emenda fundamen- ~0fi isso acho que s~ deve segui~ ao art: I o o ao, 
ta-se nas razões que acabou de ex pender o nobre P?15 Ica assr~ a doutrma clara, e nao ha omconv~-
d d ' d f - mente de obngar a um homem a mostrar que nao 
eput~ o, por~ue me pareceu e acto mmto ne- é autor da obra ; e esta é a razão porque nas ulti-

cessau~ esclarecer bem, que se tratava do ~utor mas leis de Ilespanha e Portugal nunca encontrei 
n~sta ~ei, P~?rque aquelle, que f!-!~ 0 manuscr~pto, tal artigo, pois o delicto consiste na publicação, e 
nao. pu~~ deix~r de ter resp~msabihd<~de, mas deve- não no escripto. 
mos e.L<~belccer pena_s dtffer~ntes, das que deve O casti"O é para, exemplo c ão por ser este ou 
t~r a9uclle, que o pubhca pela unp~ensa; o auto!-" se aquelle q~e é 0 réÓ. ' n ' 
nao e responsavel pelos abusos de liberdade da Im- ' 
prensa, quando não imprime, o é pelo manuscripto, O Sn. SouzA FRA:'iÇA :-Eu entendo que se deve 
mas não de abuso de liberdade de imprensa, torno supprimir o art. 2°, c não deve passar a emenda. 
a dizer, porque nisto não tem parte, c por is!;io digo Porque a doutrina do art. I o é connexa com a do 
na en1enda que cessa a sua·responsabilidade, quando art. 3o; e a doutrina do art. 2° está aliás acautella
se não provar o seu consentimento por escripto para da no art. 4°, que diz. (Leu). 
a impressão; porque neste caso passa ·a ser respon..: Consequcntemente conclúo que o mesmo art. 2• 
savel o editor; esta doutrina foi approvadapeloillus- é ocioso, porque está comprehendida adiaute a sua 
trc deputado, que me_ precedeu, aparece um livro disposição no art. 4°, e entendo portanto que do 
prohihido, ou qualquer escripto, em que ha abuso art. 1° se deve passar immedtatamente ao ao, e de-
de liberdade de imprensa ; o q:ue se faz ? pois ao 4°. 

Vai-se vêr quem é o distribuidor; se se provar Vou pois otrerecer umaemenda ilestes termos, e 
que o escripto não sai da imprensa, que se nomeia, voto co'f)tra a do Sr. Vergueiro. 
(por~ue se não tiver o nome da imprensa, onde fôr 0 SR. TEIXEIRA »E Gouvh:--A matcria do art. 4o 
fabn<:.ado, ~a de ter 01;1tra pena) mas se s~ mostrar não tem relacão com a do art. 2o, se não olhemos 
que nao sah10 daque~la Imprensa,_ fica ell_a Irrespon- .vara 0 art. 4õ. (Leu}. 
~avel, mas se se venficar que ~01 nella unpres~o, o Eu sou de opinião que para ser chamado 0 autor 
Impress~r é resp?nsavel; e r.omo se ha de hvrar á responsabilidade .é necessario pre_star a obrig~çã_o 

• dest~ ~o:.ponsabthdade. 't . _ . . por meio· da sua ass1gnatura; e deba1xo deste prmCI-
E d~zendo, que. se ~~~rtmio tsto.' fo1 _porque fu- pio é que tenho emittido a minha opinião. 

lano Ih o deu par!ltmpnmlr, _o qual e então respo~- A emenda do Sr. Vergueiro porém quer mais al
savel, po!que o Im~ressor nao lhe prestou, se nao guma cousa, quer uma especi_e de ordem do autor 
:uma ar.ç~o mech~mca, e o abuso~ de quem 0 man- para a impressão: queira o Sr. secretario ter a bon-
~ou publicar; o u~pres~or poder~ ser um grande dade de a ler. (Leu-se). -
~gnor~nte, e nem e ~reCJso que .seJa conhecedor das Não tenho duvida-de admittil-a ; não é só ba.St.a:n
dout~mas, para ser Impressor, Isto é um acto me- te o escripto assignado, porque o escripto sómente 
chamco_. _ . _ _ assignado não prova de maneira, que não deixe ainda 
Se~ Impressor nao c o mesmo autor,_ en~o _é ne.- algumacousa a desejar: 0 Sr. Vergueiro quer mais 

c~ssariO que_ conste que este o ~andou u~pr!mir, se que, além de ter~ assignatura do autor da obra, e:ste 
nao constar, é responsa':el o I~pressor. nao basta mande, para ser tmpressa uma ordem, na qual diga 
que este apresent~ _o escr~pto ass1gnado por um _ho- que consente que se imprima e a qual seja assigna-
mem, porqu~ podia o autor ter ~andado o. escrt~to da por elle. ' · 
sem ter tençao de que fosse á Imprensa! e p_re~Iso . _ o • 
que se prove que eua-deu ordem para se 1mpnm1r 0 Or_a, Isto nao se comprehende no ~rt, 4 , que e só / 
es<'ripto ; por isso acho muito mal enunciado 0 arti- rela~tvo ao apresentante, f!eu); po~ ISSO ach~ de ne
·go, emquanto se pretende uma prova negativa, pelo ce.ss~dade a e~e~da do Sr. Vergueiro, mas amda -~d
contrario é preciso prova positiva, de que teve parte mittlda e~la, assim mesmo voto contra a suppressao, 
na impressão para poder ser responsavel. PO!'JU:e .amda que n qualquer réo compete a defeza, 
- ' prmctpiO, em que estou, que qualquer póde provar 

O Sa. VASCONCELLOS :-Eu acho que deve ser SUP:- que não commetteu um crime,-uma vez accusado, 
p_!imido O - ~rtigo, p~rque o delicto ~tã na publica- comtudo, como quere'!los que haj~ liberdade _de 
çao do escnpto, e na o no mesmo escnpto~ • imprensa, mas de maneira tal, q~e nao possa preJU-

Póde ser que se attribua a publicação do escript~ dicar , eu nao ~chava s~perfl~dade; ent!e~nto 
a quem não é nella culpado,. ~as. neste · caso não .e qua_ndo se supprima o a_rttgo, _:;eJa . pelas prunerras 
necessariu fazer-se a declaracao, de que lhe fica h- razoes, que se expenderao, e nao pelas que ã pouco 
~re a defeza, porque quando se me attribue um de- ouvi porque em gerà.l se sabe que qualquer que é 
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arguido de crime póde mostrar que o não com
metteu: voto portanto pela emenda do Sr. Ver
gueiro, e que se não supprima o artigo. 

para verificar a sua responsabilidade, e cessar o que 
a estes com~ete na falta de tal documento. ,, ' 

O Sn. SouzA FRANÇA. :-E· de toda evidencia, aue 
a emenda do Sr. Vergueiro cstã compreheodida"no 
art. 4o,-que diz: (Leuj. 

Veio á mesa immediatamente a seguinte emenda 
do Sr. Lino Coutinho , 

«EMENDA 

Pois diz a emenda: (Leu). 
Ora, que duvida póde haver. de que isto seja o 

mesmo, que está disposto no art. 4°? 
·Diz a emenda do Sr. Vergueiro: que é necessario 

que além da assigoatura se dê o consentimt:oLo por 
escripto, para se imprimir a obra ; o autor do pro
jacto porém já acautellóu essa especie não pelas 
mesmas palavras, de que usa o Sr. Vergueiro na sua 
emenda ; mas por outras, que lhe equivalem na dou
trina. 

cc Para qualquer se livrar da responsabilidade a 
que está sujeito, ê preciso apresentar urna obrigação 
pela qual se constitua responsavel e · que dá o es
cripto para se imprimir, para se vender, ou distri
buir, reconhecida por tabellião ou por cinco teste
munhas fidedignas._» 

Quanto ao art. 2° jã disse que votava pela sua 
suppressão ; mas como se tem dito que cumpre 
ficar para defeza do autor o direito de mostrar tal
vez que é falsa a assignat•ua, que o comprometteu 
na responsabilidade, fique embora, mas não deve 
de nenhum modo passar a emenda do Sr. Vergueiro; 

. porque já está acautellada no art. 4°, como se mos-
trou. 

Julgando-se discutida a materia, e posta á vota
ção, não foi approvado o artigo, nem lão pouco as 
emendas: c ficou, portanto supprimido. 

Entrou para a discussão o 
u' Art. 3.0 Na falta do autor e do _aprosentante são 

responsaveis : 1.0 o impressor; 2. o o editor; 3.0 

o vendedor, ou distribllidor não provando de quem 
recebera o impresso para ser ,·endido ou dis(ri-
buido.» · , 

Sendo lido veio immediatamente á mesa a se
guinte emenda do Sr. Soleda_de 

<<EMENDA 

« Indico que a palavra-Distribuidor-se aug
mente a de-Vendedor,-approvada no art. 1.0 » 

Foi apoiada e em.seguida disse . · 
O SR. TEIXEIRA DE GouvÊA :-Eu creio que a ma

teria deste artigo foi prejudicada pela votação do 
art. 1 o veudedor e distribuidor fazem grande dill'e
rença: eu queria saber se se approvou a emenda 
que trata do distribuidor, ti por isso requeiro que 
v. Ex. mande ler o vencido (Leu-se). 

O SR. VAscoNcEÍ.Los :-A palavra distribuidor 
não póde deixar de entrar, uma vez que entrou a 
de vendedor; o melhor era que este artigo fosse á 
commissão para o redigir, e estava tudo acabado. 
.. Não fallan!lo mais ninguem sobre-a ma teria, as
sentou-se que estava discutida, e sujeitando-a o 
Sr. _presidente á votação, foi approvada a emenda 
do Sr. Soledade, passando para o art. 1 o a palavra
distribuidor--:e supprimindo-se ·quanto ao mais o 
art. 3. 0 

Seguio-se o 
« Art. 4. • Para esta prova é mister apresentar 

urna obrigação de responsabilidade assignadà por 
aq!lelle de que r~cebeu a obra para ser vendida; ou 
distribuida~-sendo pessoa domiciliada no paiz, bas
tará ~e a assignatura seja reconbecidà ·por um 
tabellião ~ e não sendo deverá ser garantida com 
assignatura . reconhecida de dous cidadãos domici
liados no paiz. 

c Esta mesma obrigação deve dar o autor ou 
apresentante do escripto ao impressor ou editor, 

Sendo apoiada e posta em discussão com o art.igó 
disse o seu illustre autor 

O Sn. Liso Counsuo .-Para irmos conformes, 
é necessario vêr o que est.í vencido. (Leu). Eis a 
unica cousa que se tem vencido até agora. 

Este art. 4° fica, portanto, sendo agora o segundo 
e se é assim, elle deve ser concebido nestes ter
mos :-Para qualquer se livrat· da responsabilidade 
é preciso apresentar uma obrigação desta responsa~ 
bilidad~ assignada por aquelle de quem se recebeu 
a obra, para imprimir~ publicar, vender ou dis
tribuir-como se acha na minha emenda, porque 
assim fica claro, e concebido em poucas palavras. 

O Sa. VAscONCELLOs :-Voto pela suppt·essão 
deste artigo, porque não sei para que se ha de en
sinar aqui como se ba de provar quem levou o pa
pel á imprensa, e~. A forma, porque islo so ha de 
provar, não é necessario dizer· se aqui : ist..o está _ 
na legislação geral, e não é preciso estarmos a de
clarai-o em qualquer lei, que trata de algum ob
jecto particular, se não é que queremos que as leis 
sejão immensas, e de um nunca acabar. Portanto 
opponbo-me ao art. 4°, e voto pela sua suppressão. 

O Sa. LINO CouTINHO :- E' preci:zo declaràr-se, 
Sr. presidente, e declarar com muita especialidade 
as cucumstancias, que fazem a respon~bilidade de 
qualquer destGs indivíduos. Eu conto um facto acon
teeido na Bahia, que deve fazer um panto saliente 
nos faslos dos jurados da Bahia. 

Na Bahia appareceu uma folha que deprimia um 
magistrado, e como-não estavão criados os jurados, 
não pôde este magistrado chamar a jurados o seu 
autor, ou' editor; mas passados oito mezes, em que 
se ftzerão aseleicóes, côamou este homem effendido 
a jurados o suppósto réo,e o que fez então o redactor 
da folha, e que es-a amigo do individuo autor da 
correspondencia T Não apresentou o verdadeiro auto
grapbo, e sim outro semelhante com o nome de um 
ind1viduo ausente e condemnado á morte por uma 
commissão militar ; sendo esta firma reconhecida 
oito mezes depois da . data em que elle imprimiu 
esta eorrespondencia; reconhecimento in util, pois 
que elle nãl~ asseguravã a identidade do autor antes 
de estar impressa a cor.respondencia, como era da 
. obrigacão do redactor da folha ; o deprimido dos
connaúdo que a assignatura fosse falsa e que não 
era. daquelle, que tinha sido sentenciado, e que .an
dava fugido, fez vir mais de 40 assignaturas origi
naes daquelle individuo ; chamou um exame de 
todos os tabelliães, e mostrou que era falsa, até por
que escrevendo o dito. individuo fu~do bem o seu 
nome:-de José loaquim-com~l-)ota, o tal, _ qne 
estava assignado no papel apresentado, havia es-1 
cripto com I-,-vogal. ' e assim . discordava : de mais 
mostrou-se que era falso, porque .o dito tabellião q11e 
reconheceu, confessou e disse que não tinha no seu 
li~ aquella assignat.ara e ·que a reconhecera por 
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uma pessoa lhe haver pedido, um crime enorme da ponha isto, mas se se quizer que tenha vigor, não· 
parte do tabellião e do editor da folha ; foi provaáo havemos de _restringir as provas. 
que o homem que tinha fugido nunca assignara q Sa. SouzA FRANÇA:-Não se póde supprimii· o 
o papel ; mas o que fez o jurado? abso!veu 0 editor artigo, porque, mesmo quando a camara se Jlro
da f('lha, porqu~ a lei não dec.lardv:a .que os auto- nunciou contra a emenda do Sr. Vergueiro, foi por
graphos offere~1dos para se .~mprimirem, fossem que se achava comprehendida a sua doutrina no 
antes rcconh·~Cidos por tabelhao para assegurar n art. 4o. Uma cousa e qualquer compôr uma obra, e 
identidade do autor antes de se imprimír · Esta é a outra co usa é fazel-a correr em publico, por meio 
razão porque quero que isto vá b~m espec!ficado, da iiLpressão. .. 
para que se não possa escapar por na de um JUlgado Bem posso eu ou qualquer escrever uma obra no 
desta natureza. retiro do gabinete, segundo o meu genio, com o 

O Sa. VASCONCELLOS :-Pelo mesmo facto, que fim sómente de entregar ao papel o meu discurso, 
acaba de narrar o illustre deputado, não deve ir ou talvez satisfazer o meu gosto·e entreter a minha 
isto na lei, porque verificou-se o caso do reconhe- ociosidade, sem tenção, todavia, de a publicar pela 
cimento do tabellião, P. se nós exigíssemos sómcnte imp1·ensa; e eis que, confiando-a de um amigo; que 
este reconhecimento, estava a lei satisfeita e o edi- julga (segundo o seu modo de pensar) que não tem 
tor não tinha pena nenhuma. perigo de se publicar, com elfeito a -publica pela 

Portanto, mesmo pelo que acab~ de dizer o illu~- imprensa. O autor que a el:creveu não quer res
tre deputado, não se deve tratar disto, deve-se ext- ponsabilisar-se, mas o amigo, que é majs temcrario, 
gir uma prova perfeita em como é daquelle autor;_ a publíca e toma sobre si a responsabilidade; eis 
e como se fazem estas provas pe~feitas 'l As l~is .se- um contracto que elle contrahio com o publico, em 
raes o declarão e não ·ha necessidade de mais este que o autor da obra não tem parte: o autor fez a 
artigo para ir augmentar a chicana. obra, mas não a quiz publicar, para não responsa;.. 

Se acaso se apresentasse um papel reconhecido bilisar-se: c para haver responsabilidade, é ncces
pelo tabellião; passando este artigo, viria a ficar na sario que se prove realmente que o autor .se res
fórma da lei, porque diria o impressor-basta, se- ponsabilisa pela doutrina. 
gundo a lei, que seja reconhecido pelo tabellião- Vamos mais á ultima hypothesc, a que se póde 
e eis que estava sem responsabilidade. levar a lei; sabemos e bem, que estão prezos na ca- . 

Sr. presidente, ha leis, que indicão o que são dêa; malfeitores em todo o genero de crimes: um 
provas perfeitas e a maneira _por que deve~ ser prezo que tem, por exemplo, sobre si um ~~ime de 
dadas: portanto não temos ma1s do que sP.gu1r as morte, que temor pódc ter· em responsabilJsar-se, 
leis que existem. respeito á publicação de qualquer escript_o pela im-

Para que ir~mos ~azer esta ~eclara~ão. ~m casos prensa ? · 
particulares, ~nd~ ~ode ser I!'Ulto preJttdiC~al: Voto portanto pelo artigo, á !>xcepção da suare
. Deve-se p01s reJeitar o art1go, porque nao e ne- daccão, em cujo contexto entra a palavra -garan
cessario: e se se achar que não está bem desenvol- tisada- que não é bom portuguez; e queria tam
vido o negocio, talvez seja nccessario trazer aqui bem 'lJue a assignatura fosse subsignada por duas 
todo o codigo. · testemunhas, porque assim irá mais segura a ver-

O SR. Lnso CouTINHO:- Disse 0 illustre dep~- dadeira responsabilidade. Com duas testemunhas 
tado que 0 caso que eu trouxe, prova 0 contrano p~rante qualquer tabellião se assegura a authenti-
do que eu quiz avançar, m.a~ eu digo que_ não. 1 Cidade de qualquer contracto. 

O editor da folha não ex1g10 o reconheCimento do o Sa. SoARES DA RocH.\ :-Sr. presidente, eu 
auto"'rapho, no momento em que se lhe apresentou apoio a doutrina do artigo, porque com esta lei é 
para "o publicar, mas passad~s oito mezes é que o que se devem reger os jurados, os <luaes não ~abem 
foi reconhecer e pôz o nome de um homem, que nada do direito do nosso codigo; e necessano que 
posso chamar morto, em lugar do verdadeiro autor tl)nhão em vista uma lei que os dirija, e para isso 
do autographo e o tabellião o r~conheceu . fals~- deve-se especificar nesta a tl.outrina. que hão de se-
mente: argumenta a parte que o Impresso~ 1mpr1- guir. . 
mio o papel sem o reconhecer, sem ser venficada a Respondendo ~gora ao illustr~ de~ut!ido, que fez 
identidade do autor; responde o jurado -a lei não a accusação dos JUrados da Balna, d1rer o que ,·ar
manda que 'seja reconhecido por tabeHião o nome dadeiramente se passou: appareceu esse p~pel, de 
do autor . mas diz --verificando-se a pessoa, sem que fallou o illustre deputado, ~ passado mu1to tem
comtudo'marcar o como se ha de verificar.- po,que não forão certamente o~to - ro~zes,cham~u-so 

Para que se não possa .fazer mais destas habili- ajurados 0 editor do papel; o ed1t~r tmha a ~ssigna
dades, é necessario que se faça esta declaração, por- tura do autor, mas não reconhecida, fez pois r~c?
que ali.is se absolveráõ homens que são realmente nhecel-a por. um tabellião competente e ve1o a 
criminosos e se escaparáõ á sombra da vela grande, juizo; 0 que aconteceu 'lO offendido diz que o tabel
como fez este na Bahia. - lião a tinha reconhecido mal, e para o ~ostrar ch~-

0 SR. TEIXEIRA . DE GouvÊA:- Além da hypo- mou outros tabelliàes, que conh~cerao que nao 
these que se figurou, póde-s~ figurar o.utra,_ por havià uniformidade de caracteres com a letra ~a-· 

. meio da qual sempre se tornara nulla ~ let. da b.be~- quelle' a quem se attribuia; . mas como ha mu1tas 
dade da imprensa, isto é, pód~ um editor 1mpnmir vezes differentes modas de escrever e {>Ôr firmas, os 
qualquer escripto, st>m que ~ing~em fiq~e respon- mesmos tabelliães entrarão .em duvida e só assen
saveJ; supponhamos que .o ~mpr~me e diz: --quem, tárão que era falsa, por nisso con'!ir m~ita gente, 
fez isto foi F. de tal -assrm ficana, porque no caso que. se diz!a conhe~r a 6rma; á VIsta dtsto, o que 
de ser cliamadó ·á re~ponsabilidade, apresenta tc:ste- hav1ão de JUlgar os Jura~os 'l . • . 
munhas do séu viveiro e prova tudo quan.to qu.IZer; A lei q;ue nos rege nao manda que seJa o papel 
se com effeito, se quer que se f~~ uma lo~ de l!ber- reconhecido ; o editoJ confiou-se no ho~em q~e 
da~e da imprensa, para não ter vtgor, então na o se apresentou o escripto, que era bem conhecido e na0-

76 . 
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era qualquer pessoa, mas quando se vio atacado, ministração, analyse razoavel das leis, reclamações 
disse: vamos segurar o negocio e achou um tabe~-:- de providencias, censuras de abusos que flagellão o 
lião, que lhe reconheceu a firma; este reconheCi- povo, representação dos erros na administração da 
mento é po.sto em duvida, ha mesmo duvida sobre justica e finanças, e finalmente a declaração dos 
a conformidade da letra e, neste caso, o que devião seus pensamentos sobre quaesquer objectos de geral 
fazer os juradosc'! Absolver antes, do que condem- e publico interesse e felicidade, comtanto .que não 

.nar, não estando convencidos do facto; e parece-me caia nos abusos, que ficão incluídos nos artigos 
que obrarão excellentemente. ~ - desta lei. » 

O Sa. VASCONCELLOS :-Eu não me opponho á Disse, sendo o artigo offerecido á discussão. 
doutrina do art. 4° emquanto á maneira de indicar o Sa. SOLEDÀDE :-Parece-me- que este artigo 
as provas, mas não acho necessario indica~ o que deve ser supprimido, não porque a sua mataria não 
se acha estabelecido na nossa legislação .. D1sse um I seja da l~i, mas porque nenhuma lei considero que 
nobre deputado que os jurados não sabem nada de seja necessaria para permittit ao cidadão o que lhe 
direito, e que nós devemos indicar o que devem não é pro'Ribido : se nenhuma lei humana é neces
íazer; mas se não sabe)n, então é preciso que façamos saria para permittir ·aquillo que póde fazer o cidadão 
um codigo._immenso, _porque como -·não. sabem o segundo a lei natural, parece-me inutil permittir 
que devem fazer, devemos pôr aqui o cod1go geral, pela lei o que se não póde tirar ao cidadão, e por 
-venhà tudo aqui, aliás fica a lei imp'lrfcita. Se a lei isso acho superflua-a materia do artigo: demais nós 
fôr tão limitada, ha de dar lugar a m1l interpreta- vamos fazer uma lei contra os abusos da liberdade 
ções prejudiciaes; e eis porque julgo que o artigo ·da imprensa, e não vamos estabelecer ao cidadão o 
deve ser supprimido. . direito de escrever lh•remente porque temos isto 

Ultimada então a dis~ussão, e julgando-se bas- d~clarado e reconhecido pela .cot;~stituição do ~mpe
tante, posta a ,materia a votação, foi approvada a rw, e se se e_stab~lccer este due1to J?Or uma le1, pa_
doutrina do artigo, salva a rêdacção que se deixou rece que~ Clda~a? de~le g•lza err. v1_rtud~ desta le1, 
para a commissão, não se approvando a emenda do e que nao é d1re11~ mnato com o c~da~ao. Conse-
Sr. Lino Coutinho quanto ao mais. quentemento esta 1~1 deve sómente hnutar-se a tra-

Approvarão-se lambem os tar dos abusos da . hberdade ~e escrever, e port.anto 
voto que se suppr1ma este arhgo. 

11 ARTIGOS 
,, 5. o No caso porém lle julgar-se que houve con~ 

veniencia, ou que a obrigação· de responsabilidade 
é illusoria, ou illusoria deveria parecer a aquelle 
que a aceitou, ficará este solidariamente responsa
vel com a pessoa de quem recebeu o escripto ou 
impresso. _ , 

11 6. o Nenhum impressor ou editor poderá impri~ 
mir ou publicar qualquer escripto sem que nelle 
designe e em dous ditrerentes lugares; e de ma
neira que não possa ser cortado o nome da typo-
graphia, lugar e anno em que é impresso. · 

11 7.0 To~o aquelle impr.:essor ou editor que im
primir ou publica, r debaixo de nome supposto ou al
legorico. um escripto qualquer, incurso em algum 
dos artigos desta lei, ainda que depois possa mostrar 
quem seja o seu verdadeiro autor, além das penas 
em que incorrer, se fôr responsavel do escripro, pa
gará a multa de 1:000$000 e a dobrar-nas reinciden
cias, metade a beneficio dos expostos da capital da 
província. 

« 8. o Na ruesm1 pena incorrem os redactores de 
folhas publicas quando nellas inserirem correspon
dencias ou artigos debaixo de taes nomes e por tal 
maneira. 

« 9.0 Na mesma pena incorrem o editor ou im
pressor convencido de haver posto em escripto in
curso em qualquer dos artigos da presente lei nome 
apocripho da typographia e domicilio. 

« 10. Todosaquellesqueimprimirem,ou publica
rem ou venderem, ou possuírem para venderquaes
quer escriptos, ou gr_!lvuras jã cpndemnadas em 
virtude de alguns dos artigos da presente lei, incor
rerá nas penas i_mpostas aos primeiros réos. » 

Chegando-se ·ao 
« 11. Nenhum cidadão poderá ser perseguido, 

processado e punido por possuir ou haver composto 
e i~p'rimido, publicado e vendido escripto ou gra
vura que não · esteja comprehendido nos artigos 
desta ·lei: assim como pela declaração energica de 
sua opinião sobre qualquer ·objecto da publica ad-

Por dar duas hol'as ficou adiada a discussão deste 
artigo; e concedendo o Sr. presidente a palavra ao 
Sr. Cunha Mattos, que a havia pedidc com urgen
cia, disse o illustre deputado 

O SR. CvNJJA MATTOS :-Antes de hontem se rece
beu nesta camara uma representação ou P.roposição 
do governo a respeito dos conselhos de guerra dos 
officiaes de marinha, e determinou-se que fosse á 
commissão de justiça civil e criminal e de legisla
ção para que juntas déssem o seu parecer com ur
gencia ; CQmo este se acha feito, quizera saber se o 
posso lê r. · -

Sendo-lhe assim concedido, leu o seguinte 
«PARECER 

« A commissão mixta de legislação e marinha 
vendo a proposição que de ordem de S. M. Imperial 
fez a esta camara o ministro e secretario de estado 
dos negocios da marinha· ácerca da organisação dos -
conselhos de guerra, em que devem ser julgados os 
officiaes generaes, quando forem de postos tão su
periores que não exista sufficiente numero de ofti
ciaes da sua graduação ou classe, para servirem de 
presidentes e vogaes dos mesmos conselhos. 

« E' de .'parecer que não ha inconveniente em se 
adoptar . a~medida proposta pelo sobredito ministro 
e secretario de estado na organisação do conselho 
com um presidente oJficial general superior ém gra
duação ao réo; e na falta daquelle um conselheiro de 
guerra, que não tenha voto\ na instancia superior; 
e com vogaes de qualquer classe de ofticiaes gene
raes, ainda- que in_feriores sejão em graduação ao _ 
mesmo réo.' Para este fim entende a com missão que 
será necessario formar-se um projecto de lei, se a 
camara o julgar aC:ertado. . _ 

« Paço-da camara dos deputados, 24.de -lulho de 
1826.-:-Assignados os membros das commissões. lli 

Foi approvado o parecer e se incumbio á eommis
são o redigir o projecto de lei a este respeito. 

Em seguida leu o Sr. Cosia Aguiar este officiQ do 
ministro da fazenda. . · 
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. OFFJCIO · _ alfandega, sobre O servico dOS milicianos, . e aboli-

C! IUm. e Exm. Sr.-Tendo o secretario da assem-· ção dos privilegios de fÔro, e navegação dos rios; 
bléa constituinte e legislat.iva pedido ao ministro e e que na discussão das leis regulamentares se gas-
secretario de estado . dos negocias da fazenda em tem duas horas sómente. » · 
oJD.cio de 11 de outubro de 1823 informações sobre Mandando-a depois á mesa e sendo novamente 
quaesquer ordens explicativas dos alvarás dos impos- lida e apoiada a urgencia requeridl!, posta: em dis
tos para fundo do Banco do BrazU e da decima dC?s cussão, disse 
predios urbanos, afim de poder a mesma assemblea O SR. CuNHA MATTOS :--Sr. presidente, eú propo
delibet·ar sobre a representação di!. camarada villa nho, em accrescentamento para a urgencia, o pro
da Atalaia, que pedio a extincçã~o da decima dos jecto c mais as instrucções para o regulamento sobre 
predios, e dos impostos da carne verde e das lojas o recrutamento, pelas violencias commettidas con
do seu termo : o referido ministro exigio do conse- tra os recrutas, insultos feitos ãs leis e ã mesma 
lho da fazenda todas as informações, .que alli hou- humanidade. · 
vesse aos ditos respeitos, e este tribunal remetteu O Sn. AummA E ALBUQUERQUE :-Sr. presidente, 
as consultas constantes da relação inclusa, as quaes ahi ha um projecto de lei apresentado pelo Sr. Padre 
não se tendo enviado á dita assembléa, por liaver Marcos, que é urgentíssimo, e parece haver esque
sido dissolvida: manda S. M. o Imperador que ora cimento desta lei. 
se enviem a V. Ex. para as levar ao conhecimento O· SR. CosTA A GUIAI\ :-Eu voto pela urgencia~ 
da camara dos deputados.-Deus guarde a V. Ex. não tanto pelo que respeita . a primeira parte da 

cc Paco, 22 de Julho de 1826.-Visconde de Bae- propQsta, mas sim Y.ela segunda; pois só de pro
pendy._.:_Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de An- Jectos impr9ssos haja 24, não contando os que estão 
drada. » por imprimir, que só tivcrão primeira leitura, e os 

. Mandou-se remetter á com missão de fazenda. que tiverão a iniciativa nnsta camara, que todos são 
Pedi o tambem- o Sr. Cavalcanti a palavra para urgentes: portanto será necessario que se gastem só 

interromper a continuação da ordem do dia com ne- duas horas nas leis regulamentares, para empre
gocio urgente, e leu o seguinte garmos mais tempo nas outras materias. Nestes 

termo~ . voto pela urgencia, pois decidido isto, não 
<c Pn.on:cTo perderemos mais tempo, do contrario não entraráõ 

cc A assembléa· geral legislativa decreta: em discussão os 24 projectos, que aqui se achão na 
cc Será Meada uma commissão de 5 officiaes mili- pasta. -

tares e 2 magistrados togados, escolhidos pelo go- Vencida então a urgencia continuou a discussão 
verno com a maior brevidãde, que trabalharáõ e sobre a materia, dizendo · 
remetteráõ á assembléa ·geral para seu exame um O Sn. ÜDORtco :-Sr. presidente, queria que se 
codigo penal para o exercito debaixo das seguintes ·lembrasse tambem o projecto de lei do Sr. Vascon
bases: · cellos sobre os Srs. deputados; que eu approvo e 

cc I. Todo emprego militar deve ser considerado julgo bastantemente urgente~ 
comouma propriedade adquirida em virtude de um O Sa. LtNO CouTINHO :-Sr. presidente, e eu peço 
verdadeiro· servi_ço, e, por isso a nenhum offi~ial se que sejão urgentes todos os projectos que na. 
poderá despojar do seu empre~o, den;'ittindo ou re.- r Apoiado.) -
formando-o; sem que este seja ouv1do em um tn- '() SR. VAscoNCELLos :-Parece-.llie que o Sr. de
bunal competente. - ~utado exige muito, eu propuz aquillo quejulguei. 
· u 11. Todo militar que fugir em um combate ou Quem ha de -duvidar que são urgentíssimos estes 
desertar, ainda eni tempo de paz, se lhe aggravarãõ projectos lembrados na minha proposta, e que fi~ 
as penas, que segundo as circ':'mstancias ~o ca~o, caráõ para a 2a, 3a e 4a sessão, se não houver a seu . 
lhe forem impostas com o perd1mento dos prem1os respeito alguma medida. _ -
que anteriormente tiver conseguido pelo seu -mere- Disse-se que todos os projectos de lei são urgen
cimento. ·. · tes; pois não ha 1;1ns mais urg.entes do. q_uc outros! 

« III. Nãohaverã entre os militares pena alguma Quem póde negar que a abohçãQ. do JUIZO dos au
das que produzem infamia, nem a de ,pancadas e sentes, por exemplo, é a mais urgente possível? Se 
açoites, e nem outra capital, que não seja a de ser vamos a tratar de todos os projectos então não ~- , 
fusilado. · hirã uma só lei. 

18
;l:ço da camara dos deputadõs, 24 de Julho de 0 SR. Souu FaAl'{!;A ;-Sr. presi~ent~, eu não 
Terminada a leitura, alcançou igualmente a pa- sei que possa haver systema const1tuc1onal sem 

1 d- · - instrucçã_o publica, é necessario para os lugares 
avra, e ISse da admmistração da justiça, ~omens f~~~ados em 

O SR. VASCONCELOS:- Sr • presi~ente, ta~ bem direito, , e em 3, e 4 annos, nao se habihtão talvez 
tenho que propôr negocio urgente, . e é que se de- bacbareis em direito. Demais disso temos necessi-

. clarem taes os projectos do curso jurídico; juizo dos dade de representantes . das camaras, e como sem 
ausentes, arreca!lação da' alCandega, ,serviço das instruccão publica os havemos de ter I Nada pois 
milicias, etc., para serem discutidos quanto antes, tão U!gênte como tratar disso de.qualquer modo que 
e que nas_ .leis regulamentares . se gaste sómente seja. Nós não temos nenhumas escolas de direito, e {3 
duas horas, para·bavertempo de se discutirem estes mister creal--as já. não digo todas, mais ao menos as 
projectos, por isso faço esta indicação: (Ze~ nos cadeiràs, que devem preceder na ordem dos 
termos seguintes :) estudos · da' faculdade,· depois com vagar ·se fará • o 

• « INDICAÇÃO mais. ' 
« ~r?ponho que se declarem . urg~nt~~. os projc~t~s ·O . ·SR. MARCOS ANToNIO :-Sr. presi«!enté, por. 

de le1 Ja impressos sobre o curso JUr1d1co, aboli~o ultimo ·tem-se approvado as minhas idéas, ,sobre a 
do juizo do ausentes, arrecadação dos dire~~os da necessidade da creação das primeiras cadeir~ 
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menores, e de direito : com ~ffeilo acabarmos a 
ses:s:ão, sem dar ao menos esta lei, seria desgostar 
os pais de 'família, pelo incommodo que lhes 
resulta de mandar seus filhos estudar fóra do 
imperio. A educaçã'o litteraría da mocidade do 
Brazil, custa um milhão de cruzados nos paizes 
estrangeiros, proporcionando-se-lhe aqui esta edu
cação, fica este capital mesmo no imperio. 

O SR. QUEIROZ CAnREilH : - Se se houvesse 
approvado a minha indicação, tíilha-sc·. cortado 
toda esta qustão, e se nesta agora se determinasse 
uma de tres horas, para as materias mais urgentes, 
,·olaria por e lia, ainda ·assim voto pela urgencia. 

O SR. AL!IEIDA ALBUQUERQUE :-Sr. presidente, 
não se póde duvidar, que o projecto do Sr. padre 
1\larcos é urgentíssimo : para crear-se já ·uma 
universidade, seria necessario lançar mão das 
instrucções, _que a regulassem, da casa, etc., e só 
estas considerações bastão para mostrar a necessi
dade do dito projecto do Sr. l\larcos, se queremos 
estes estudos. · 

Ultimando-se a discussão, sujeitou o Sr. presi
dente a indicação a votos, e passou a segunda 
parte respectiva á reducção das quatro horas dadas 
ás leis regulamentares, ficando para esta só duas ; 
e tratando-se nas outras dos projcctos de lei, que 
mais urgentes se julgassem em tempo, sendo a 
primeira parte assim entendida . 

O SR.. QuEmoz ·pedio, e foi admit~ido a retirar a 
sua indicação, 'que a igual respeito havia já tido a 
primeira leitura. 

Passou-se · á ultima parte da ordem do dia, e 
sendo posto em terceira discussão o ·projecto de lei 
sobre laudemios, ol.iteve a palavm, e disse 

O Sa. liAncos ÁNTO:'i'IO :-Sr:. presidente, pelas 
nossas leis · sobre vendas, ou eseambos, está deter
minado, que os prazos se considerem livres de 
laudemio, uma vez que não tenhão pago por tres 
vezes este mesmo laudemio liv. 4° tit. 81 das orde.:. 
nações, e tambem se considerão livres da pensão do 
laudemio, tendo-se feito alienações por tres vezes. 
Por.tanto eu offereço este artigo addicional ao 
proJecto. 

Vindo á niesa o artigo, foi lido nos seguintes 
termos. 

Prescindindo porém da redat:ção,. digo, que ·a 
doutrina do projecto envolve em si contradicções, e 
é oppesta aos princípios dejurisprudencia geralmente 
recebidos : pretende-se no projecto, que nos con
tractos emphyteuticos, não haja laudemios, senão 
estipulados, mas reconhecendo-se a impolitica, e a 
dificuldade de fazer a lei retroactiva, procurou-se 
estabelecer uma legislação, que deixando subsis
tentes os laudemios devidos, segundo a legislação 
actual, to~avia accomode a percepção delles ãs 
regras, que se tem em vista estabelecer : quer-se, 
que os laudemios se paguem tão sómente pelo preço 
precisamente (como diz o projecto), porque os 
foreiros venderem, ou escambarem o prazo, sem .se 
fazer conta com as bemfeitorias, o que é cet·tamente 
uma cousa bem differente do que teve em ''ista o 
senhor directo, quando deu por aforamento o seu 
predio : e assim vem o projecto, nesta parte a 
p,retender ao mesmo tempo, que esses laudemios 
subsistão, c que tenhão uma no,•a fórma de existir, 
que destroe a natureza dos antigos contractos, o 
que é conhecidamente uma contradicção. 

No § 2• estabelece-se jú outra legislaci10, e 
verdadeiramente não se entende se e lia falla em quanto 
ao preterito, se emquanto ao futuro, nem em que 
hypothese possa verificar-se : além de que não se 
póde suppôr venda de prazo, sem se fazer menção 
disti~cta do preço, pois a certeza do preço, é uma 
qualidade. essencial nos contractos de compra, e 
v~nda, e se o preço não chega a ser determinado, 
nao ha venda, . · 

o § 3° transtorna tudo o que se acha dispvsto 
nos puagraphos antecedentes : e tudo é uma con
usão. 

Eu disse que a doutrina do projecto é opposta aos 
principias de jurisprudenciá geralmente recebidos : 
de facto ella ataca o direito de propriedade, e a boa 
fé dos contractos, e dá Iuga1· a locupletarem-se uns 
co1n o que é dos outros. -

Nos contractos emphyteuticos, propriamente taes, 
o proprietario de ·um predio inculto, que não póde, 
ou a quem não convém cultivai-o com despeza sua, 
mas que deseja melhorai-o, e tirar delle alguma 
utilidade, procura tirar por meio do trabalho, · e 
despezas de outrem todo o commodo possivel, 
cedendo debaixo de certas condicões todo o domínio 

« Tendo sido feitas tres vendas, ou escambos sem util do predio : e porque estã certo_ de que ninguem 
pagamento de laudemio em bens aforados, estes lhe dará uma grande renda, tendo de empregar na 
sejão considerados livres do sobredito laudemio. >> cultura . e no melhoramento do predio os seus 

Não foi apoiado : e sobre o projecto, disse cabedaes, e, a sua industria, contenta-se com- uma 
O Sa. AulEID.-\ E ALBUQUERQUE:-Eu não sei se a mo4i~a pens!J.o, na es~ec.taç~o- de que algum dia 

discussão versa só sobre a redaccão, ou se tambem sera mdemmsado _da dimmuiçao do preço, porque 
sobre a ·ma teria, pois vejo âpresentar-se uma cedeu o seu prediO, pelo tempo convencionado, e 
emenda, que não é de redacção: f!lllarei por isso ~sse, á 9:uem e~e c~de, não duvida comprometter-se 
de · uma, e outra cousa, ~começarei pela redacção a essa mdemmsaçao, que reserva para o tempo em 
que me não parece boa. Principia o projecto-0 quo suppõe poder faz~l-a mais _commodamente, que 
direito dominical chamado laudemio, etc.-Se lau- é quando tiver de receber de um terceiro o preco, 
demio, e direito dominical é uma, e a mesma cimsa . porque lhe transferia o direito, que tiver no predlo. 
escusado é multiplicar expressões, qu~ nada accres~ Eis.:aqui como se forão fazendo taes co-ntractÓs 
cen~o, · se são cousas diversas, nã'O p6de uma emphyteuticõs, e como ·se forão continuando, sem 
exphcar-se p~la outra. _ _ _ . que fosse preciso expressar-se uma condição, que 

Tambem nao me agrada a add1çao-ficao abolidos, pela natureza do contracto estava subentendida~ 
etc:- tratando-se dos laud~~ios, que se não l\-las o projectoapresenta um novo modo de proceder: 
estipularem. A palavx;a abol~çao suppõe ~xistenc!a quer que ? senhor dh:ecto não utilise aquillo, quo 
d~ alguma co usa, ~ e por. tsso ~mto tmpx:_opno tev~ em vtsta quando aforou o seu predio, que não 
diZer-~e,_ que se ha P_?r abolido aqulllo, que nao ha dana de aforamento por uma modica pensão, se 
de e:n~t1r: A- redacçao do 2o § tambem não é boa. outras fossem as regras usuaes em taes contractos. 
Elle prmctpta-:no caso eventual d~ venda, ctc.-E' Por esta maneira ataca-se o direito de propriedade 
o mesmo que dizer-no caso casual, etc~ _ infringe-se a bôa fé dos contractos, e o cmphyteu~ 
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vem a·locupletar-se com o q.ue pertencia ao directo 
senhor: o que não é' possível admittir;se. 

No §. 2• do projecto pretende-se regular o preço 
dos prazos em vinte responsões no caso ( que nãq 
póde· verificar-se ) de haver· venda t!e prazo sem 
designaçãú de preço, ou no caso de escambo lambem 
sem de~erminação . de preço . Supponhamos que o 
predio paga de fôro dous e meio por cento do valor 
do predio, e lJU€ o foreiro transferia o predio a 
outrem por l)scambo, e sem lhe darem um valor: 
neste caso a avaliação se ha de fazer (segundo o 
proj.ecto) ·por vinte responsões, que corresponde 
a 50$000, __ e eis-aqui o predio avaliado contra a 
vontade do direc to senhor em menos .do seu· justo 
valor. · 

Más a pensão póde ainda ser muito menor, e 
mesmo não ter sido convencionada em considera cão 
ao valor do predio, e tão sómente como um reêo
nhecimento do rlominio directo :multiplique-se na 
fórina do projecto, esse responsão por vinte, 
e diga-se que esse é o v alo r do predio. Seguramente 
todos di~ião qu e era uma injustiça, mas não é para 
estabelecer cousas injustas que nós aqui nos ajun
tamos. Uigo pois que o projecto não pó de passar. 

O Sn. SouzA FRANÇA :-Sr. presidente, co mo 
autor do projeclo de lei em questão, devo esclarecer 
o illustre deputado, que se não dá no mesmo 
projecto nenhum dos inconvenientes que elle aponta, 
e nem .menos as contradicções que se lhe afigurão 
no contexto dos seus artigos. Mas antes disso direi 
poucas palavras em abono da redacção que lambem 
lhe não agradou . Diz o Sr. deputado que se lau
demio e direito domini.:al é a mesma co usa , escusado 
é multiplicar expressões que nada accrescentào, e 
eu lhe re~pondo, que ha outros direitos dominicaes 
sem serem o do làudemio, e por isso não ha vicio, 
nem · mesmó redundancia na phrase r! e que me servi 
dizendo o direito dominical chamado laudemio . . 

Direito dominical é genero, laudemio é especie. 
Vam~ adiante. A expressão ficão abolidos, não é 
do projecto originaria, mas de uma emenda admittida 
que não foi minha : todavia direi , que a abolição no 
caso respeita ao direito que tinha o senho)'io pela 
orden:açào de cobrar laudemios não estipulados 
pelos emphyteutas em seus contractos Je aforamento : 
e não é isso abolir o que não ha de existir, como 
diz o Sr. deputado . Accrescenta que a redacção 
do§ 2• tambem não é boa, porque, caso. eventual é 
o mesmo que caso casual, porém- casÔ aqui quer 
dizer, como obviamente se entende, especie, hypo
these, e eventual quer dizer extraordinario, mas 
que pó de acontecer. 

Agora passarei á doutrina do projecto, em 
contestacão do que disse o Sr. deputa-do. Elle 
avançou ·que a mesma doutrina envolve contradicções 
e é opposta aos princípios de jurisprudencia 
geralmente recebidos. Eu não sei que hajão prin
~ipi~ de jurisprudencia, que inhibão os deputados 
de . uma cama~a ,legislativa de . fazer uma lei 
declara to ria de outra sobre laudemios, ou me~mo de 
os abolir, se isso convier á causa pubblica. isto é 

· confundir o officio de legislador com o officio de juiz: 
más elles são mui diversos entre si : vamos ás 
contradicções. · 

Diz o Sr. deputado, que o projecto preJendc que a 
percepçã~ dos laudemios de preterito subsista, e 
qti_e +euhà todavia uma' nova fórma de ·existir o que 
deiitr,óe .a natureza dos antigos contractos, e é uma 
earrtradicção. Mas pérgun.to ·cu onde está a ioi que 
obriga os em,P.Iiyteutas a pagarem ao senhor ..do 

terreno que aforarão , o laudemio, ou dou s e meio por 
cento do pr.eço por que vendem a outro as sua~ 
hemfeitorias? Ern parte nenhum3 do nosso codigo. 
A lei o que .manda é pagar laudemio ou dous e meio 
por cento do valor do prazo, e as bemfeitorias do 
foreiro não são prazos, porque elle foi que as fez e 
não as rece beu do directo senhorio por alg~m 
contracto de a fora men to. 

Uma má ·intelligencia, ou antes co nh ecido abuso 
dessa le1 fez grassar a erronea opinião, de que todas 
as bemfeitorias do foreiro erão parte integrante do 
prazo, e que revestia a 'natureza do mesmo para se 
pagar delles laud<)mios, assim como se deve pagar 
do mesmo prazo. Que faz ora o proj ecto? Deçlara a 
le1, defi ne o que é o prozo de que ella falla,_excluindo 
dessa d_enominação as bem feitorias do foreiro: e diz 
ma1s que para o futuro, se não df~vãe laudemios 
quDndo não forem expressamente contractados entre 
o senhorio directo, e o foreiro. Ond e es tá aqui pois a 
contrad1ccão ? · 

Onde {que se des troe aqui a natureza dos antigos 
contractos? Em parte nenhuma; porque se o 
foreiro tiver contractado expressamente com o 
uirec to senhor(p de lhe pagar \aud emio das bemfei
torias, que fizer no prazo, está no caso da lei, isso 
se ha do observar : porque o projecto não altera a 
convenção das partos. ' 
. ,Continúa o Sr. depu tado em combater a doutrina 
do projecto, pelo que se diz no§ 2•, e conclue que 
se n(i_o entende, se falia de preterito. ou de futuro, 
nem em que hypothese se possa verificar a venda de 
um prazo SP.m se saber o preço delle para se deduzi!· 
o laudemio . 

Quanto á primeira duvida a teria resolvido per si 
mesmo o illustre depu ta do, se reflectisse, que as l ei~ 
declaratoriqs do sentido de outras preexistentes 
o brigão em regra de preteritll, e de futuro, porque o 
abuso, ou má intelli gencia da lei nunca póde obter 
a condição obrigatoria da mesma lei, e por isso a 
declaração tanto dtJ preteria como de futuro obriga, 
e não estando os prazos avaliados com separação das 
bemfeitorias do foreiro fica-taxado pela lei o va.lor 
do mesrpo prazo na quantia de vinte responsões 
annuaes, o que vale o mesmo que dizer, que vale 
200$000 por exemplo o prazo !leque se paga 10$000 
de fôro annualmente. Tenbo respondido ao primeiro 
reparo, agora mostrarei a razão da dcutrina do ar
tigo, ou quaes sejão essas hypotheses, em que se 
vende ou escamba o prazo ~em se fazer menção do 
preço, e para seu esclarecimento permitta-me o 
illustre deputado dizer-lhe que todo o seu embaraco 
nasce de confundir, e identificar em seu discu rso· o 
prazo com as bemfeitorias do forei ro, quando o 
projecto _ se acha concP-bido aliás sobre n distincção 
necessana, que faz o autor de uma, e outra enti
dade. Póde qualquer possuir uma casa em terreno 
foreiro, sem que elle todavia saiba desse encargo, 
e póde vender a me_sma casa a outrem por exemplo 
no mesmo presupposto. 

Eis que apparece o directo senhorio do terreno, 
mosttando como elle lhe é foreiro, exige que ~e 

lhe pague a responsào do laudemio, ou 2 e l /2 por 
cento pela venda effeituada do predio. Ora.eomo a 
ci\,Sa se vendeu por um só preço conjunctamente 
9,0m o terreno, e na hypothese da lei em questão só 
íio prazo, ou do terre11o é que se deve o laud.s:mio, e 
não 4a casa, . já se vê que para se deduzirem O! 
2 e 1/2 por cento por que exige o directo senhorio do 
prazo, é mister que este se compul~ em um valor 
proprio, e distincto da casa, -ou das bemfeitorias 

"l"l 
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do foreiro quacsquer que st·jào, e é esse valor, o 
que a lei determina, dando-o por liquido em 
vinte responsões, eis aqui demonstrado como pos
sivel, e eventual o caso, que diz o illustre deputado, 
não poder verificar-se de haver alienação do prazo 
por venda, ou escambo sem que .se ~aiba o valor 
delle. 

Toda a confusão repito, Sr. presidente, em quo 
tem laborado a quest.ã n desta lei, nasce da erronea 
opinião, em que se está, dP qn e as bemfeitorias do 
foreiro cons ti tuem prazo do senhor di rec to do ter
reno. Diz o Sr. deputado que o Sl~ nhorio .d irecto, 
quando afora o seu terreno é na es perança de pnr
ticipar das bemfeitorias pela percept;ào do laudemio 
dclbs, l\'Ias quem lhe autlll'i so n esta esperança? 
·Onde está a lei, que nbrig-n a pagar o landcmio pela 
venda de bcmfoitorias? Isto o o que mo não ha de 
mostrar o illustrn depu lad o. O que a lei diz é que 
se pague lnudemio do prazo, e prazo é aquillo que 
o foreiro recebe ti por con Ira r lo cmphiteutico do 
senhor directo, sulvo qualqu t~ r convenção expressa, 
porque essa vem a ser lei, quando o contracto não 
é dos rcprovatlos 1'!11 din'itll por sua natureza. 

Corno f•Jsse dada a lt.ora , ad iou-se a discussão, e 
o Sr. presidente assig n;Ju para a ordem do dia lo, 
con tinua ção da di scrrssà •J da i1!i C<llltra o;; abusos da 
liberdade dii ill!prcnsa . 2." Continuaçiio da. 3• dis
cussão do projeeto de lei sohre os laudemios. 3. o 

Parecer das comnlissõ0s de co nstituição, e guer ra 
sobre o alicio do minislro da guerra, e informação 
do cornrnandantc militar da provin cia de Minas. 4. 0 

Leituras d0 projectos, e indica ções .. 
Levantou-se a :-essi1o ás 3 horas da tarde.- José 

Ricardo da Costa Aguiar de And'l'ada. 

RESOLUÇA.O DA CA~JARA 
Illm. e Exm. Sr. - Accuso a recepcão de 7 o mei

os datados de 20 do CO!TPnto, com os 'quaes V. Ex., 
por ordem de S. ~J. I. me remetteu , para serem 
presentes á camara do; deput ados, differentes omcios 
das juntas tle _fazend<~ das provincia<, e outros pa
peiS relatn-os a fazenda naciOnal, e cumpre-me par
tipar a V. Ex., para que suba ao conhecimento do 
mesmo augusto senhor, que a camara p tem dado 
aos ditos papeis a Llii·ecção conveniente para terem 
o valor, que merecem. 

lleus guarde a V. Ex. Po ço da cama r a dos de
putados 24 de .Julho do 1826.- Jose Jlica.rdo da 
Crsta Agu·iar de Andrada.- Sr. Visconde de Bae
pendy. 

Sessão em. 26 •le Julho de f 826 

PRESIDENCIA DO SR. PEREIRA DA NOBREGA 

A's lO horas da manhã acharão-se á chamada 66 
Srs. deputados, faltando CO !li participação de causa 
os Srs . Araujo Vianna, Ledo, Soares da Rooba, Ba
ptista Pere1~a, Albuquerque, Queiroz Carreira, e 
Sllva Lobo. Aberta a sessão·, foi lida a acta da an
te'·'edente pelo Sr. set'retario Souza França, e foi 
approvadu. 

lmmediatamente pedia a palavra, e disse 
O Srr. CmmA lVIATTos:- Por parte das commis-· 

sõP? de legislação o guerra tenho de apresentar um 
proJecl.o de l.Ai forrnndo sobre a proposição do go
verno. Pernntta-me V. Ex. que eu a lêa. 

Lru, e enviou á mesa o seg uinte 

H PROJECTO DE LEI 

" A assemiJléa geral legislativa decreta. 
" Art. l. o Os conselhos de guerra, em que hou

verem de ser jLllgados. officiaes generaes, ser.ão com
postos de um preside nte, que lerá maior graduação, 
ou antiguidade do que a do réo, do auditor com voto, 
e de cinco vogues officiaos generaes da mesma·, ou 
de menor graduaÇão do que a do réo. 

" Art. 2.' Não havendo olficial genera l mais 
graduado, ou antigo, do que o réo para S'lrvii· de 
presidente, nomear-se-lia p~ra este exercicio um 
conse lheiro de guerra, o qual porém não terá voto 
na instancia superior, quando o processo alli su
bir. 

" Art. 3. o Ficãn dcrogadas todas as leis, alvarás, 
decreto s, e resoluções em contrario. 

« Pa ço da camara dos deputados, 24 de Julho 
de 1826.- Fra.ncioco dás Chagas Santos.-Antonio 
Fmnciscn de Pmda e Holla.nda Cavalcanti de Albu
qu.erque.7 llaymundo José da Cunha Mattos.-José 
da Cruz Ferreim.- Antonio da Silva Telles
Antonio Augusto da Silva. » 

Tenuo es te projecto sido novamente lido pelo 
Sr. lo secretario, levantou-se dizendo 

O SR. VAscoNCELLOS:- Sr. presidente, este pro
jecto é tão breve e simples, que muito bem se pód(l 
dispen ~ar de ser impresso, porque qualquer o con
serva fa cilmente de memoria. Pódc portanto entrar 
em di scussão, sem ir á imprensa: creio que não 
h a verá incon vcniente algum. (Apoiado). · 

O SR. CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE: -A bem 
da ordem. Posto qu8 eu acho toda a razão na pro
posta do nobre orador, devo com tudo ponderar, que 
este projecto, não póde entrar já em discussão, 
nem ha de ser discutido, sem que seja conviuado o 
ministro, qu e veio á esta camara apresentar a pro
posição do governo, para que assista, querendo, na 
fórm a da r.onstituiçiio . 

O Sn. VAsco;-;cELLOS: - Eu só propnz que o pro
jecto não fosse impresso ; pois estou certo de que 
nem póde ser discutido, nem ser dado na ordem do 
dia, nem o Sr. presidente, ha de designar o dia, 
sem o fazer participar ao ministro, para assistir, 
querendo. 

Consultou então o Sr. presidente o voto da ca
mara sobre a moção do Sr. Vasconcellos, e foi re
solvido, que, dispensado o projecto de ser impresso, 
fosse reservado para ser discutido em tempo. 

Passava-se á ordem do dia, quando pedio a pala
vra, e explicou- se por estes termos 

O SR. CAVALCANTI nE ALBUQUERQuE·:- Pérmit
ta-me Sr. presidente, que eu apresente á esta 
camara um projecto de lei, que tenho redigido. Elle 
tem por fim estabelecer certas pensões ás vi uvas e 
orphàs dos officiaes militares. 

Posto que a materia seja da natureza da de outro 
projecto que !oi apresentado nesta camara por parte 
àas comm1ssoes de guerra e fazenda, com tudo muito 
differo quanto ás bases, em qúe este é organisado. 
Já que esse outro projecto foi tão mal fadado, . que 
além de tantos obstaculos, que se lhe tem posto, 
amda na ordem dos trabalhos da camara é preferido 
por outros de nenhum interesse, como é o dos Jau
demios, que se deu para a ordem do dia de hoje ... 

O SR. PRESIDENTE (inteáompendo) :-A' or.dern, 
á ordem, Sr. deputado. 
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O Sn. CAVALCANTI DE ALBUQUERQuE :-Pois bem: 

nada mais direi. Eu o leio, e peço urgencia . 
Dito isto, leu o seguinte 

<< PROJ ECTO DE I, EI 

,, A assembléa geral legislativa decreta. . 
" i .0 Das rendas publicas do irríperio consignar

se-hão cincoenta contos de réis para soccorro das 
viuvas e orphãos indigentes, dos officiaes militares 
combatentes do exercito do Brazil, que por outt'O 
titulá nã.o tenhão sido soccorridos até o fim de Ju
nho de 1827. 

" 2:0 O governo fará distrib!lir es tas pensões se
gundo as circumstancias, em que se acharem ~s 
ditas vi:.! v as e orphãos; não podendo conceder ma1s 
de meio soldo do fallecido á família, que !llerecer a 
pensão . · 

" 3. 0 Se no decurso da distribuição das pensões 
appar8Cer um numer_o tal de ~rete.~dentes, _qu e 
absorvão a cons1gnaçao, as pensoes Ja concedidas 
serão -cotisadas de maneira tal, que jamais deixe de 
ser soccorrida a nova família indigr. nte. 

" Pu co da camara dos deputados, 26 de) ulho do 
1826.--.: Antonio Francisco de Paula Ilollanda Ca
valcanti·de Albnqne1·q1w. )) 

Sendo ·apoiada a urge11cia req uerida, abriu-se 
sobre ella a discussão, sustentando a sua proposta 

O SI\. CAVALCANTI DE ALBUQUEI\QUE:- E' urgen
tíssima, Sr. presidente, ~ lei da responsabilidade 
dos ministros de estado, e urgentJSSlma a le1 sobre 
os abusos da liberdade da imprensa, é urgentíssima 
esta lei. que proponho. 

Senhores, talvez, excedem á 300 a:> ,famílias, qu e 
vivem na miseria, que estão morrendo de fome, por 
falta de promptos e efficnzes soccorros á sua indi
gencia. Um dos pnmmros passos, q';le devenamos 
dar, logo que se installou _a assemblea, sem duvtda 
haveria de ser a dar o aunho a tantas pessoas des
graçadas pertencentes a esses militares benemeritos 
que sacrificarão os seus commodos e a sua propna 
vida em ~erv1ço da patna. Tmha-se prom.ett1do a 
sua subsistencia : o governo dizia-lhes sempre, es
perem pela assembléa, requeirão á assembléa. 

Agora que -a assembléa está em acção, agora que 
ellas requererão, que dirão vendo o vagar, e os 
embaraços postos ao projecto, em que se autoriza 
o governo para lhes conceder o meio soldo das 
patentes d'esses militares?_ Dirâ? sem duvida: se 
estivessemos no tempo ant1go, Ja o Imperador nos 
tinha dado os socconos, que pedimos, e de que 
necessitamos: está a assembléa reunida, e ainda não 
tratou de remediar a nossa indigencia: Eis o que 
ellas. dirão: eis ao que os nossos inimigos .não dei
xaráõ de ii.S animar; porque elles não se esquecem 
de empregar quaesquer meios, para nos calumniar, 
e desacreditar o systema representatiVO, . 

E não será urgente, e urgenllSSJmo este obJccto? 
Eu digo que a, conclusão desta ma teria é tão neces
saria, como é o comer, nem entra na ordem daqnel
las providencias, que admittem .demora. E' s.ó por 
isso que eu me lembrei de . propôr este_ proJecto, 
organisado do sorte, que certamente nao levará 
muito tempo a discutir-se, e apresenta fac1hdade na 
pratica. . 

Como ninguem se o!Terecesse a f aliar J ul~ou-s~ 
ultimada à discussão, e por voto da camara nao fo1 
approvada a urgencia; ficando por isso o projecto 
reservado para a 2• leitnra. 

Teve então a palavra, e assim se explicou 

O SR. VERGUEmo:- Eu tenho um projecto de 
lei ordenado com o fim de regular os subsídios dos 
membros desta · camara i e dos do senado i c peço 
licença para o apresentar. O art. 3~ da constituição 
é a base, em que elle assenta. 

Eis aqui o que diz o artigo. . . (Leu o artigo da 
const.) E como esta legislatura não foi precedida 
por outra, teve o governo a necessidade de estabele
cer o subsidio por um decreto, que acompanhou as 
instrncções para a convocação da asssembléa . A 
constituição diz-durante as sessões-, e é sobre 
a intell igencia desta expressão, combinada com a 
letra do deereto, que apparecêrão as duvidas, que 
todos_ sabemos, no governo e nesta camara. 

Porém os inconvenientes, que resultão da maneira, 
porque se fazem os pagamentos são mLtitos e gra
víssimos já para a nação, !á para cada um dos mem
bros desta camara e do senado, visto qu e não se tem 
acautelado muitas e difierentes hypoth eses, qLte 
ftlias se podem facilmente verificar. Nada se tem 
prevenido a respeito daquelles, que por um justo 
impedimento não podem comparecer, nada daquel
les, que, finda a sessão annual voltão as suas casas, 
ou aos seus empregos, nada finalmeute de outras 
muitas hypolhcses: e não se_ póde ne '\a r que esta 
ommissào póde, e ha de necessariamente causar in
convenientes e prejuízos a muitos, quando outros, 
segundo a maneira, que se adoptou, vem a accu
mular, o subsidio aos ordenados com prejuízo da 
nação, cnja faz enda mais que a ninguen1 incumbe 
aos representantes da nação economisar, e ze-
lar. · 

Estes são os ponderosos motivos,. que mr, impel
lirão a redigir este projec to, que não faz mais do 
que regular a perr.epção do subsidio que a con
stituição e o decreto do governo têm estabele
cido. 

Tende assim fallado, passou logo a lêr o seguinte. 

<< PROJECTO DE LEI 

« Â assembléa geral legislativa decreta: 
<< O subsidio pecuniario, que o art, 39 da con

stituicão concede aos doputados, e o art. 51 aos 
senad.ores, fixado pela lei de 26 de Março de 1824 
para a presente legislatura na quantia de seis mil 
cruzados áquelles , bem como as despezas de v.ia
gens, regular-se-hão nos tres ultimos annos da 
mesma legislatura da maneira seguinte. 

" Ai't, 1.0 Os deputados venceráõ o subsidio de 
7$ réis por dia, desde a 1• sessão preparatoria, se 
nella assistirem, ou desde o primeiro dia, em que 
assistirem á sessão annual, até o dia do seu encer
ramento. Este ,;ubsidio continuará na prorogação 
da sessão annual, havendo-a, e terá igualmente 
lugar nas sessões de convocação extraordinaria. 

« Art. 2. 0 Os deputados residentes fóra da pro· 
vincia do Rio de Janeiro, que declararem não poder 
regressar á sua província, não ficando na côrte por 
negocio proprio, venceráõ por- dia, no intervallo 
das sessões, 38500 réis. 

<< ArL 3. o Os senadores venceráõ, nas circum
sta ncias do art. 1 o, 10$500 réis por dia, c nas cir
cumstancias do nrt 2°, 5$250 réis. 

,, Art. 4 . o Os senadores e os deputados, que re
ceberem os subsídios declarados nesta lei, ou seja 
durante a c!Tectiyidade dPs sessõ'es , ou na vacancia 
dellas, não poderáõ receber outro algum venci
mento da fazenda nacional, de qualquer natureza 
que seja, ainda que exerção outro emprego. J>ode
ráõ porém renunciar os subsidias do anno inteiro 
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e com documento desta renuncia haver os venci << TITULO 3° 
mentos u que tiverem direito. « Do modo de julgar os delictos 

" Art. -5.• As indemnisações para ida e volta se
rão arllitradas pelos conselhos geraes das pro-vin- " Art. l. o Todos os crimes e delictos do abuso 
cias, que as fixaráõ desde a capital da província, da liberdade de pensar serão julgados pelo tribunal 
com augmento tambem fi xo por legua, aos que mo- dos jurados. )) 
rarem em maior distancia, e diminuição aos que Posto em disçtJSsào, disse 
morarem em menor. Na falta dos conselhos geraes 0 SR. LJNO C<iunNHO: _Eu não me Qpporei a 
as juntas da fazenda farão este arbitramento. este artigo, Sr. presidente, uma vez qu e elle seja 

" Paço da cama r a dos deputados, 26 de Julho de redigido de nov;o, e na conformidade do que se acha 
1826.-N icolá.o PeTeira de Campos Vergueú·o. " vencido. Esta lei não é da libe<dade de pensar, )liaS 

Pedida, apoiada e approvada a urgencia, pro ce- da liberdade de communicar os pensamentos. Por
deu-se á 2• leitura e julgando-se o projecto digno tanto se se emendar a phrase, e !l convirei no artigo 
de deliberação, foi remettido ás commissões reuni- porque sobre o mais tudo corre de plano. O canse-
das de fazenda e de leis regulamentares . lho dos jurados é que ha de julgar dos abusos da _ 

Então o Sr. Vasconcellos pedia licença parare- impren sa: sobreisto não.se póde objectar; porém 
tirar o projacto •rue antes havia offerecido sobre a quanto á expressão, não posso concordar. (Ap't!iado 
mesma ma teria, dizendo que adaptava o do Sr . Ver- em· geml.) 
gueiro, por achar preferível ao seu e por voto da o SR. SouzA FRANCA:- Na verdade es le enun
camara lhe foi concedida a permissão. 'ciado de nenhuma maneira póde passar . Porérn não 

O SR. Cus'I'omo DIAS mandou iJ mesa um re- deve ser isso agora motivo de demora, e de lo~go 
querim ento fe ito em nome dos vendedores de mo - debate. Approve-se a maleria, e fi(J:ue arAda<;çau, 
lhados desta cidade, em. que ins.tavão pelo deferi - para ser corngtda depms. N esta mtelligene1a eu 
mento de outm, que já havião apresentado contra tambem convenho em que passe o art1go. (A powdo, 
varias procedimentos do physico-mor do imperio .- apotado.) . . . . 
Foi mandado á commissão de petiçõ~s . Julgando-se óufficiente a discussiio , fo1 o arltgo 

Entrou-se na 1 • parte da ordem do dia, quo era offerecido á votação, e approvaclo, salva a redacção. 
a continuação da discussão do project0 de lei regu- Passava-se ao artigo seguinte , quando pedindo á 
lamentar da imprensa. E devendo-se principiar palavra, disse 
pelo art. 11 do tit. 2•, o Sr. secre tario Costa Aguiar o SR. v ASCO:'!CELLOS : - Sr .. presidente, estando 
o leu, concebtdo nes tes termos: eu hontem com 0 meu honrado collega, autor deste 

" Art. 11. Nenhum cidadão poderá ser perse- projecto, affirmou-me, que havia feito uma nova 
guido, processado e punido por possui r ou haver redaccão do titulo dest e projeeto, que trata do pro, 
composto e imprimido, publicado, e vendido escri- cesso; para o apreséntar á camara. Elle não corn
pto ou gravu ra , que não esteja comprehendido nos pareceu hoj e, porque além de outros graves motivos 
artigos desta lei: assim corno pela declara~ào ener- que lhe não pPrmittem sahir, acha-se ernpregadQ 
gica de sua opini ão sobre qualquer objecto da ptt- em serviço importante'd esta casa . Pedia-me que eu 
blica administração, analyse razoavel das leis, em seu nome propuzesse- o adiamento desta parte 
reclamação de providencias, censura de abusos, do seu projecto, até qu e . elle apresente o novo tl
que flagellão o povo, representação dos erros na tulo do processo. Talvez elle · possa oomparecer 
administração da justiça e finanças , e finalmente amanhã . Peço a V. Ex. que consulte a vontade da 
a declaração de seus pensamentos sobre qualquer camara sobre esta propos ta: eu a julgo attendivel. 
objecto de geral e publico in.teresse, e felicidade, Satisfazendo o Sr . presidente a es ta pe tição, foi . 
com tanto que não caia nos ab usos, que ficão inclui- approvado o adiamento por nnanime voto da ca-
dos nos artigos desta lei. » mara ·. 

Logo que 0 Sr. presidente declarou aberta a dis- Teve então lu_gar a~· parte_ t~a· ordem _do dia, ,qu~ 
cussão teve a pal avra e disse. era a contmuaçao da 3 dtscussao do ~roJecto de lm 

' do Sr; Souza Ftanca sobre laudemws , adtado da 
O Sn. SouzA FRANÇA: -Sr. presid~nte , eu a?ho sessão proxima passada: e logo que o Sr. secretario 

toda a doutnm do art. 11 compre~end1da essencral- Costa Aguiar fez a competente leitura! rompe ~ a 
mente no art. So tiL l o deste proJecto. Compare-se discussão . o Sr. Cruz F erreira. que depots de emlt
um corn outro, e achar-so-ha ~ que eu d1go: tir um breve discu rso , que, por ser profendo com 
amb~s dtzern a mesma co usa p_or dtversas _pa lavras . rapidez, não pôde ser colhido pelo tachygrapho, 
Por Isso eu voto pela suppressao deste arttgo, para en Yiou a mesa esta 
evitar uma repetição, visto que o outro artigo já 
passou com approvação da camara. Evitemos pois 
esta redundancia. 

« EMENDA 

Dito isto, passou ao Sr. lo secretario esta 

«EMENDA 

<c. Suppri!lla-se o art. 11 do tit: 2°- O deputado 
Souza França. , 

Foi apoiada, e entrou em discussão; mas como 
não houvesse quem a impugnasse, foi logo posta a 
votos e approvada, guardados os termós do regi
mento. 

Passou-se ao art. lo do tit. 3o que era deste theor 

" Que se supprima no art. 1 • a ultima proposição 
- ficão abol idos os laudemios não estipulados nos 
contractos de aforamento para o fu tu ro. =-0 depu
tado, Cruz FerTeira. " 

Sendo apoiada, entrou em discussão tendo a pa- . 
lavra. 

O · SR . SouzA FRANÇA:- Eu apoei esta emenda 
por ser na verdade inutil aquella clausula, visto 
que as condições deste contracto ficão todas de~n
dentes da vontade dos eontrahente~. Demais esta. 
doutrina é propria para entrar no codigo grral, 
quando se tratar deste genero de contractos; pois o 
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projecto, que estamos a discutir~ só tem por fim 
explicar a lei existente, e não crear um direito 
novo. 

O Sa. MIRANDA· RIBEIRO: -Sr. presidente, a lei 
de que tratamos, tem por objecto declarar a ord. 
li v. ·4 tit. 38, e o . faz, determinando, que o lauda
mio pago pelos foreiros na fórma da predicta ordem 
aos senhores dircctos todas as vezes, em que se veri
fica a venda ou escambo das propriedades aforadas, 
seja unicà e precisamente deduzido do valor destas, 
e não do valor do predio aforado e bemfeitorias nelle 
existentes conjunctamente, como -se tem até hoje 
praticado por má (como se diz) intelligencia da
quella ord. onde se não fez, como devia ser, e 
agora se faz expressa distincçào entre o que é pro
priedade do senhorio directo, e o que-é proprie
dade do senhorio util: e pelo que á primeira 
vista fica parecendo, . bem póde daqui concluir-se, 
que a nossa lei é fundada na justiça e equidade; 
porque quer, que se dê á cada um, o que é seu, 
prohibindo que o senhorio rlirecto se locuplete com 
jactura do foreiro. 

Do contrario po1·ém outras razões me pel'suadem 
e declarando em con'sPquencia o meu voto, sou de 
parecer, que ella não passe; porque além de conce
bida por tal maneira, que por si mesma se destróe 
acho-a inteiramente opposta á natureza do contra
cto, que se pretende regular, injusta, e finalmente 
inutil-; ou quando· se. lhe queira dar algum presti
mo, eu lhe não descubro outro senão o de abrir 
a porta a multiplicados pleitos, com que, a passar 
esta lei, vão ser injustamente incommodadas muitas 
familias, que até aqui têm vivido com summa tran
quillidade. · 
~em me é necess~rio grande esforço para a- de

monstração do que digo, porque para conhecer-se, 
que esta lei por si mesma se destróe, bastará a sim
ples leitura della, que passo a fazer (leu o § 1 °). Na 
piimeira parte deste paragrapho em nada se alte
rou a ord. ~o liv. 4° tit. 38; porque a mesma 
quarentena, que segundo esta ord. tem de pagar 
os emphyteutas, determina esta lei, ·que elles pa
guem, e nos mesmos casos, que estão alli marca
dos ; o que sómente ha de novo é, que esta quantia 
deve ser "deduzida do valor do predio aforado, e 
nunca das bemfeitorias: mas sendo esta a iiisposi
ção' da primeir!l parte deste paragrapho, na sua se
gunda parte e expresso - ficão abolidos os laude
mios, não estipulados, nos contractos de aforamento 
par.a o futuro. 

E eis-aqui a nossa lei em contradiéção comsigo 
mesma, senhores, porque se de agora em diante 
não são legítimos, senão os laudemios, que forem 
estipulados pelos contrahentes, cabe no todo a dis
posição .antecedente, 1}Ue estabelece a quantidade 
do laudemio, e designa o objecto, de· cujo valor se 
ha de deduzir essa quantidade. . 

Não lerei os dons seguintes paragraphos; porque 
jogando com o primeiro, laborão nos mesmos vi
cios : e daqui temos, que esta lei não póde passar 
tal qual está concebida, mas que a passar, ha de ser 
sómente com _uma des~as duas disposições, qu~ ella 
c~ntém ·em s1_ contranas; ·e ponhamos que passa· a 
primeira disposicão, isto é. a que se contém na pri
meira parte do p"rimeiro paragrapho ; eu continuo, 
senhores, a demonstrar a minha àsserção : pelo 
contracto de aforamento, ou empbytheutlco; todos 
sabem, que o emphytheuta adquire . o domínio util 
do predio aforado com a condição de o melhorar ; 
donde pela mesma natureza deste contracto se vê, 

que o laudemio, que o senhorio directo percebe, 
alér_n da modica pensão annual, .nos casos que a lei 
des1gna, deve ser correspondente ao valor do. predio 
melhorado, pois que sendo este o senhor do seu 
p~edio, se privou da utilidade, que lhe poderia por
Vir delle, aforando-o, parece que deve ser assim 
compen.11ado: mas a nossa lei determina outra 
co usa : logo está demonstrado, que o lia se oppõe á 
natureza do contracto, que pretende regular, pois 
quer que ellc subsista, faltando realmente aquella 
condição do melhoramento, util ao senhorio directo 
condição sem a qal se não effectuaria, e sem a 
qual necessariamente se dissolveria tal contracto 
depois de effectuado: e será jurídico, senhores, que 
a lei, que se dil"ige a regular um contracto, seja op-
posta á natureza delle'? · 

Chamei-a tambem injusta, por isso que ella pre
tende privar o senhorio directo daquelle rendiment() 
a que tem direito, visto que não sendo outro o 
seu fim, quando se privou .do seu predio, a essa. · 
condição se sujeitou o emphytheuta espontanea..: 
mente, no que nada perdeu, visto que por este 
meio vem a -fazer-se, como proprietario, aquelle 
que de outro modo talvez nunca podel'ia sel-o: e 
havendo-se por muitas vezes nesta camara reconhe
cido a liberdade dos contrahentes, como o principio 
mais animador de todas as transacões na sociedade 
ainda por isto outra vez chamarêi injusta a nossa 
lei, porque constrange o proprictario a não colher 
dos seus predios aquelles fructos, que licitamente 
poderia colher sem vexame, antes com muila vanta
gem ~os foreiro~, que ce~tamente por pouco preço 
comprao a propriedade ut1l de um predio, que será 
sempre seu, emquanto satisfizerem as modicas 
prestações, a que se obrigarão : igualmente facil 
ma parece o demonstrar-se, quf' a nossa lei é inutil 
ou ella se considere em relacão ao tempo preterito, 
ou se considere relativamente ao futuro : pelo que 
respeita ao preterito, é claríssimo, porque esta, as
siill como qualquer outra lei, não póde ter effeito 
retroactivo, e consequentemente tudo, quanto existe 
ácerca dos contractos de aforamento, fica existindo 
e pelo que respeita ao tempo futuro, não. é menos 
claro, porque os proprietarios, que não hão de ser 
obrigados a aforar os seus predios contra a sua von
tade, não os aforaráõ : e qua_!ldo queirão fazel-o, 
hão de exigir dos foreiros o que lhes parecer, e hã() 
de haver muitos, que se sujeitem á todas as condi
ções, visto ser esse o meio de se manterem: e que 
utilidade então resulta, Sr. p_residente, de estar 
marcado nesta lei, o que deve pagar o foreiro, e 
donde deve ser deduzid<;) o laudemto ? · 

As leis, senhores, que se dirigem a regular 
os contractos, entendo que não devem passar além 
das formalidades que convém, para que dos mesmos 
contractosresulte obrigacão; quero dizer, devem es,. 
fabelecer as regras, segÜndo as-quaest evit~das as 
trapaças, iodos os c'lntrac.os licitos se effectuem de 
maneira que .a boa fé dos contrahentes nunca seja 
illcdida, e nada m_ais; quando porém _taes leis, 
transpondo estes seus ·1imites, vão tocar immedia
tamente aquillo que é o proprio objecto do contracto: 
isto é, .. a cousa, so,bre que se versa o ajuste dos con
trahentes, e que só póde ser mais oli menos impor- . 
tant~, segundo a espontanea vontade delles;-estas 
leis, digo, senhores, são, (e oxalá não fossem)só
mente feitas para serem postergadas, e a razão é 
porque não assentão sobre a natureza das cousas; 
taes são as de que vou fallar, tomando-as ·como 
exemplos para esclarecer o que tenho dito. 
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Em .l\Iinas-Geraes, onde ha pouco fui inspect~r Ora,- taes leis, Sr. presidente, para que hão de 

da casa da fundição do o tiro da comarca de S. João existir e para que · havemos de fazer outras scme
d'El-Uei; tem cada uma oitava deste metal o valor lhantes'l Argumentando d'aqui para a nossa lei dos 
publico de mil 'c quinhentos réis. se o ouro é dê, 22 laudemios, concluo que ella é tão inutil ou antes 
quilates, e d'ahi vara cima: os mineiros porém, que tão ruinosa, como as de que tenho fallado e por isso 
tem o genero de oc•.:n pação certamente mais pesado digna de desprezo. 
e o mais falli \'el, a chão, como é publico e noto rio, 1\las ponhamos que _esta lei se reduz á ultima 
quem lhes dê occultamente por cada uma oitava do parte doS) 1°, então temos que a vontade dos con
seu ouro até dous mil réis e ainda mais, e o · que trahentes é quem ha de regular os contratos de aio
fazem? Estravião quasi todo o producto âo seu tra- ramento, isto é o mesmo que ha de succeder _sem
balho; os factos o demonstrão: quarenta ou qua- pre, ainda que passe a disposição opposta, e estou 
renta e tantas casas de permuta, estabelecidas em portanto na minha opinião que· desta lei nãu re
differentes pontos daquclla comarca e nos lugares sulta utilidade alguma, e não deve passar até como 
de mais nomeada mineração, com fundos publicas, anti-constitucional, não só por inutil, como porque, 
para trocar-se aos mineiros o ouro extrahido por segundo a mente do seu illustre autor ella deve ter 
moeda metallica, dando-se-lhes por cada oitava o effeito retroactivo, e tanto uma como outra quali
praco estabelecido. podem considerar-se hoje outros dade se oppõe á constituição, que no art . . 179 
tantos depositas, onde se acha estagnada não pe- s;s; 2° e 3• declara que nenhuma lei será estabele
qu~na somma do dinheiro ~acionai, quasi sep1 pro- cida sem utilidade publica, e que a força das leis 
ve1to. algum; porque mu1 _pouco se permuta, de nunca seja retroactiva. 
mane1ra qu~ a ma10r guan;•a de _ou~o permutado 0 Sa. Souu FRANÇA :-0 illustre deputado re
que rem~ttl para a ~apitai ~ provmCJa, pouco, se- produz as razões que já forão patentes a estaca
g~ndo mmha_ l_emtrança, excedeu a tres contos de mara W:lsde a primeira discussão do projecto. l\luitos 
~e1s em barra:;, 1sto aconteceu em um semestre, du- dos Srs. _deputados julgárão ao principio que esta 
unte o tempo d_e tr~s annos naquel_Ie Jugar,_porque lei ia a ter effeHo retroactivo, mas já se demonstrou
em to_dos os mais tnmestres. scmple re!flet.ll menor que não pois elles tomárào como lei uma inter-
quantia; entr~tanto trabalha-se effect1vamente na I : ' - d d · - , f 1 · 
minel'acão, nem posso cone. eber que tenha resul- p_re_taç •. IO abusiva a or -~naçao, e neste a so prm-
tado dê cutra causa naquella província, senão do ClP1? e que _se firma o. 1 lustre.. deputado: . 
extrayio, o desapparccimento do ouro, tão notavel, Ja tenho ~ttt? por mmtas vczes_que se nao vat,es
que nas remcss<:~s dos rendimentos publicos da tab~lecer ~ue1t? no_vo, mas ex_p~te~r o velh~. Este 
mesma comarca de S. João d'El-Rei que se fazião proJeCt? nao é mutll, a~te~ mmto oecessar10, P?r
daquefla intcndencia para o cofre geral da província qu~ va1 .demon.strar os h_mlles entre dou~ propne
e subião em cada trimestre de trinta-á cincoenta e tar_ws e co~tar um abu~o u~veter.ado. _Entao porque . 
tantos contos de réis, em tod~a esta quantia apenas se IDt':_oduziO um_a a1;>us1va mtelbgenma sobre a or
havia de moeda de ouro o pouco que tenho dito, denaQao1 ~eve:se denal-a passar? Nunca os abusos 
dous até quatro contos em moeda de prata, e tudo o const1tuuao le1. 
mais era cobre; cuja affiuencia era tanta e por isso Os costumes têm força de lei só quando são con
tão dispendiosa a conducção daquelles rendimentos formes á boa razão. Diz que este projecto é injusto 
em best.as, que eu propuz á junta da fazenda e foi e õrrti-constitncionall Injusto e anti-constitucional 
por ella aceito o meu plano, para que fosse feita é exigir aquillo, que _se nao .. deve. Pois o senhor di
em carros, como se pratieou; e então erão necessa- recto não sabia o q!Je erão laudemios? E porque. os 
rios ordinariamente em cada trimestre seis carros não estipulou? E se .os não estipulou porque razão· 
á setenta, a oitenta e a mais arrobas cada um. os pede 'l Injusto é que o emJ.lhyteuta seja obrigado 

E então, senhol'es, que é do <;~uro· na terra delle? _a pagar laudemio do que é pr1vatimente seu. . 
Qual é 0 resultado da deshannonia entre 0 interesse , Senhores, parece-me_ que já está hem demonstrado 
particular do mineiro e áquella disposição publica, que esta lei não é retroactiva, mas explicativa da 
segundo a qual a oitava do seu ouro não valo senão ordenacão: é util e indispensavel para cortar por 
quando muito, 1$500 réis 'l O extravio, e deste a uma vêz com tantos abusos e pleitos • • lnutil é a 
perda do quinto que a fazenda nacional havia de parte do 1° artigo, cuja suppressão pedio o Sr. Cruz 
perceber de todo o ouro, que a não ser extraviado, Ferreira, e portanto cortada essa adicção que se 
havia de ser alli fundido ; e que fazem alli as leis lhe fez, o projecto deve passar. · 
prohibitivas do extravio do ouro 'l co usa nenlíuma: O Sa. MIRANDA RIBEIRO :.,...-Sr. presidente, não sei 
estas leis inuteis, que não podem chegar, nem é o que entende o illustre deputado por abuso, porque 
pol'si vel que cheguem ao seu fim, porque o homem diz, que eu supponho que um abuso é lei: o que sei 
considerado como o homem é, desejoso sempre de. é, que para mostrar que o mesmo illustre deputado 
m~lhor fortuna, ha de pôr em uso todos os meios quer, que a sua lei tenha ·atreito retroactivo, e que 
para illudil-as, servem~- apenas para fazer crimino- nisto me não engano, bastará servir-me-das suas 
sos, e parecem unicamente proprias para costumar mesmas -expressões; porque na supposicão de ·ser 
os povos a . respeitar pouco as regras de sua con- abuso, o que até hoJe t.em sido pratica sempre se
du c ta assim moral como c i vil; são leis que abrem a guida nos cont.ractos de aforamento; quer o · illustre 
porta á vingança particular, e pUnem por isso mui- autor do projecto que {'or tal abuso -não tenhão os 
tas vezes alguem que poderia considerar-se um in- senhorios directos adqmri~o direito para é_ontinua_
nocP-nte á vista ·do seu denunciante, ,que todavia rem .a perceber dos. foreiros as p~sta~.ões á que 
continúa com a mesma ousadia na offensa da lei, estes se sujeitárão, isto é, ql!er com. uma disposi
cuja execução foi pedir, e leis ·finalmente que ainda çãó inteirámente nova-destruir ·aquelles contrac- · 
quando chegassem ao seu fim, erão duríssimas, por tos que farão legitimamente celebrados, por serem 
_que_ constrangem o. senhor da co usa a ve~dêl-a por conformes ã -lei · que ·· anteriormente os regulavap 
mmto men_os daqmllo que clla lhe dana, se não onde se não . fez a · distincção, que se quiz agora 
fosse esta coacgão. fazer por ser,comojã mostrei, tal distincçãóopposta 
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á naturez(! dos m~smos cont~actos, e i~to não_ é fazendo a indicação, desempenhava o nobre dever 
<JUerer que a sua lei tenha effelto retroactlvo 1 Nao de um deputado, e que_ não excedi os-limites da de
e outra cousa! . cencia, que constantemente reina nesta augusta 

O illustre deputado não adverlio que sómente ha asS~!flbléa. . -
abuso, quando se obra em contravenção á lei, e _ Nao ho~ve um umco membro da camara, que se 
que no seu caso não havia lei que determinasse nao horronsasse com um procedimento, tão atroz, 
outra aousa. como aquelle, que se havia praticado contra os 

Eu estou, Sr. presidente, que esta lei não del"e soldados: a indignação apresentou-se em todas as 
passar, e por isso mandarei á mesa a minha emenda faces, e ninguem se mostrou inditrerente á triste 
suJ>pressiva. - • sorte dos seus concidadãos l (Apoiado.) E merecia 

Como ningue~ mai~ se offerecesse a fallar, jul- eu P<?r ventura !ltpa ~strondosa trovoada de invecti
gou-se finda a d1scussao; e ,procedendo-se a votos yas, msultos, e IDJ unas da parte do tenente general 
foi o projecto approvado com a suppressão pro- mformante, ou para melhor dizer __ desse miseravel 
posta pelo Sr. Cruz Ferrmra. E concluída a 3a dis- homem chamado philosophia, que tanto tem abusado 
cussão, foi mandada á commissão de redacção de da boa fé ou da fraqueza daquelle general; até o 
léis. - ponto de o precipitar no indesculpavel erro de 

Passou-se á 3a parte da ordem do dia, que era a apresentar exJ>ressões grosseiras á face do augusto 
a discussão do parecer das commissões de consti- throno ~e S. M. I., e de~ta camara dos deput~dos? 
tuição e guerra, apresentado na sessão de 18 de MereCia. eu, ou mereCia esta. c~mara, q~1e a_ face 
Julho sobre 0 officio do commandante das armas da daquella I_nsolente, ~ _ teme~aria mforll!açao se pu
província de Minas-Geraes a respeito da remessa _z~sse o povo do Brazll nas cucumstanc1as d~ acre
da tmpa miliciana para esta côrte 0 qual parecer !litar, am~a que por um momento, que hav1a falta 
ficára adiado por voto da camara. ' de boa fe !!os. se!ls representantes, ou qu~ algum 

. . . . delles era tao mdigno, que fosse capaz de affirmar 
Se_ndo hdo pel~. Sr. ~o secretario, rompeu a d1s- cousas oppostas á verdade? Ah I Sr. presidente, até 

cussao com o segumte discurso que ponto chega a ousadia a iniprudencia o atre-
0 SR.· CUNHA MATTOS: - Sr. presidente, sinto yimento, e a maldade I !. ... Eu sinto Sr. pr~sidente, 

quanto. é p~s.siyel ~ão me haver en~anado, quando vêr-me ob~igado o~ar contra-um general, a quem 
fiz a mmha md1caçao sobre o negoc1o de que agora devo as mawres obrigações, contra um homem, de 
se trata, c conf~sso que sempre pensei que o facto quem fui amigo, e a· quem tenho respeitado. Mas, 
da absurda, arbitraria e cruel surpreza, e remessa Sr. pre!lidente, eu devo muito maiores obrigacões 
dos soldados da 2• linha da província de Minas-Ge- aos meus constituintes, e sempre fui muito mais 
raes _para esta côrte, fôra obra particular de algum amigo; e respeitador da verdade. 'E' por isso ::,r. pre
oflic:Lal encarregado do commando ga mesma villa sidente, que passo a fazer uma curta analyse á in
·de S. João d'El-Rei; mas já que o tenente general formação dada ao governo de S. M. pelo tenente 
Antonio José Coelho foi tão imprudente, que con- general. P•·incipia o officio pelas mais extraordina
fessa em uma indecorosa informação ser elle o autor rias, e cerebrinàs palavras .•. (leu)lnexplicavel 
de umlf das scenas mais escandalosas que tem appa- estranheza ... o _gue é isto, Sr. presidente, o general 
recido no universo; rogo a V. Ex. e aos illutres perdeu o juizo! Estranha elle que se lhe pedisse in
membros desta camara que desculpem o eu abusar formação sobre um facto horroroso, que nos fôra 
da sua paciencia apresentando a histeria da minha communicado ! E' a camara quem estranha a ou
indicação, 'Ou para- melhor dizer a historia de um sadia, a animosidade, e a fal~ de delicadeza, com 
acontecimento horroroso, que com m'agoa já corre que se escreveu um officio, que de necessidade de
por todo o Brazil; e sem demora ha de ser levado vêra ser apresentado. a!> throno, e á camara dos 
ãs mais remotas partes da terra. representantes da nação. · 
·.Sr. presidente, no dia 16 de: Junho ultimo tive Som~s nós _qt!em estranhamos,. que as ord_ens_do 

·noticia de ha_yer sido surprehendido, preso e remet- g~ver!lo, os direitos dos homens, e as garantias dos 
tido para esta côrte um corpo de tropas da 2• linha, Cid~daos fossem postergados, calcados aos pés, e re
que assistia á festividade de Corpus Chri.sti'na villa duz1dos a .a.tomo~. Somos nós_ que estranhamos, 
de S. João d'El-Rei, e logo fiz a indicação que agora que l!m militar ta o. graduad'! n~~ tenha presente o 
repito •.. (leu.) O nobre deputado o Sr. Vascuncel- nosso sagr_!ldo cod1go. constltuciOna_l,_ e qu~ tanto 
los vendo que eu indicavé! a villa de João d'El-Rei, sem reflexa_o_. e s~m p1edade ~e pr~C!pltasse no ab
disse que se devia escrever-'-Minas-Geraes,-por sn.rdo de v1olar .ta~ fraca, e tão cr!JlliDC!samente as 
quanto na villa do Sabará se praticára a: mesma leis, que devera a r!sca observar. D1z mais· o tenente 
~arbaridade .•• (Apoiado.) Eu pedi que logo e logo general, i_leu_) a9ui temos novo ~stranb~mento, e 
se exigissem inl9rmações ao governo sobre este summ~ ;adm!façao ! Nada era mais proprw d.o que 
nunca visto acontecimento. _ te~ or1~em n~ camar~ dos. deputad_os o mot1vo da 

Falleiein proprietarios, lavra~orês e fazendeiros,-_ exigei!~!Jl.~a mfor!Daçao, y1sto que os mesmos de
mas não· disse quem fôra o autor de tão grande -putados sao a~lai!lS_ da le1, protectores do povo, .e 
atrocidade · nem accusei a pessoa alguma como im- guardas da constitUiçao I I ·. · · ~ 
plicada no' successo em questão. Mas, Sr. presidente, o mais escandalo§_o, o mais 

O .illustre secretario o Sr. Costa Aguiar fez dar a absurdo, o mais insultante período daquella cele
direcção ao ·· officio para o governo, pedindo os es- bre carta é o sarca~mo, o ridiculo, e a .zombaria, 
clareeiment{ls necessarios, e eu antes de se levantar que se lança sobre a camara dos deputados, pois 
à sessão participei a V. Ex. que acabava-de receber que. dizendo-se, que domina nella à sabedoria, a 
noticia, de .que nem todos. os soldados vinhão a fer- circumspecção, e a prud~ncia, passa logo o ~útor da 
ros. O illustre secretario "o Sr. Costa Aguiar ras- carta a injuriai-a de ignorante, àccelerada, e'im
pondeu a isto, que já se havia feitQ remessa do offi- prudente, por proceder a uma formaJ-2 e. decidida 
cio para _o ministro, e portanto não era mais tempo deliberação ··pelá simples:noticia de um aconteci-
de o alterar. ()ra, Sr. presidente, parece que eu mento apontado· por um unico membro desta casa. 
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· Sr. presidente, não sé pódeacreditar, que um homem exercito, cujas divisões erão commandadás . pelos 
em se11 Juizo perfeito e~creTesse tantas barbari- mais celebres generaes,. 
dades, o autor da carta estava allucinado, não soube Em Minas alguns regimentos de milícias são me':" ' 
o que fez, esqueceu-se da sua philosophia, se é que tamorf<fseados em rebanhos de carneircs, cujos pas
um dia foi philosopho. tores poupão, e rl'colhem em bons prados os mais 

Coqtinúa o general a dizer, que nada foi mais gordos, os mais carnudos, aquelles, que pódem ser 
falso do que a materia da minha indicação. Sim, melhor, e mais a miudo tosados, e os carneiros 
Sr. presidente, agora veremos, se com effeito foifalsa, fracos, os velhos, os que têm pouca-lã, são despre
ou verdadeira a noticia que eu recebi, e ~ue immedia- zados, são -lançados para as montanhas, onde ficão 
tamente communiquei a esta camara. Eu'não fui il- expostos aos insultos das onças, e dos Guarás. 
ludido, como quer o tenente ·general, o aconteci- ( Apoiado) Taes considero eu os tristes soldados, 
mento não teve lugar na imaginação do inventor, que marchãrão de Bambuhy, et·ão fracos, tinhão 
elle foi praticado em came e osso sobre os pobres pouca lã, exposerão-os ás injurias 'do tempo, e forão. 
soldados de S.' João de El-Rei, no Sabará e em por mil maneiras maltratados. 
outros lugares. Elles forão enganados, surprehen- Eis aqui o motivo porque houveaqueila terrível 
didos, prezos, e remettidos para esta côrte, forão deserção. Se o pezo do servico recahisse em todos, 
enganados dizendo-se-lhes, que erão necessarios se se observassem religiosamêute as promessas, que 
para a festa.do Corpo de Deus, forão surprehendidos se lhes fizerão, quando forão avisados para marchar, 
quando se acabou a festividade, forão preios pela nem elles, nem outros terião desertado. O governo 
tropa, que se achava em cilada para cercar as portas fica assim compromettido, e a nacão exposta ao 
do quartel, e forão remettidos para esta côrte risco mais evidente. Nós estamos em guerra~ é pre
sem arranjarem os negocios de suas casas, sem co- ciso que se falle ao soldado com franqueza, e in
nhecímento de suas familias, sem roupas, sem genuidade, diga-se·lhes, soldados a pa1ria chama
meios de subsistencia, como fossem criminosos!.. • vos ao campo da honra, vindtl imitar a vossos pais, 
Sr. presidente, este facto horroroso, e unico na bis- defendei as vossas bandeiras, salvai a "ossa pro
toria militar do Brazil compromette os interesses priedade l Não os enganem, não os snrprehendão, 
da nacão, o decoro do throno, e a honra nacional, não os fação marehar como bestas ·de carga. 
o govêrno tem sido providente, a ordem de 13 de Prosegue o general o seu omcio, dizendo, que as
Junho de 1824: é bem clara, é bem terminante, mas paçaraocumprimento da ordem até o dia de Corpo de 
essa ordem foi desprezada, o govemo manda que os Deus, para então fazer a escolha entre aquelles,-que 
soldados sejão alisados com precedencia ao tempo comparecessem l Ha maior iniquidade l Ha maior 
da marcha, que lhes sejão abonados 3 mezes de injustiça! Os gue comparecessem, os111ais promptos 

, soldo adiantado, qúe se lhes passem todos .. os soe- os melhores soldados são os que soffrem o rigor do 
corras, e não ordena, que elles sejão arrebatados serviço ll E os ricos, os que nunca se apresentão 
com aleivosia, e atrocidade. nas paradas, são dispensados de marchar!•Não ha-

Diz o general, que havendo recebido o aviso de· ~erá detalhes nos regimentos da 2•linha ~e Minas 
4 de Fevereiro para fazer marchar um batalhão para Geraes? A informação do tenente general assim o 
render a tropa destacada no Rio de Janeiro, elle !DOst~a, por que nella se observa que foi· escolhido, 
não podet·a dar execução ao que se lhe determinou, 1s~o e, prezo aquelle,_que' compareceu, aquelle, que 
pela repugnancia, escusa, e total aversão, que de- foi prompto, aquelle, que não faltou á chan\ada ! 
claradamente mostrão todos os indivíduos da 2• linha, E esperão que os bons soldados tornem a compa
e com particularidade os que compoem os batalhões. recer, quando forem avisados'? ••• Continúa mais a 
Sr. presidente, dã-se maior aleivosia? Dá-se maior dizer, que para ter lugar, a execucão da ordem da 
injustiça? Dá-se maior calumnia 'l Dá-se maior fal- marcha, não · mandára publicar nó Diario o aviso, 
sidade 'l Póde negar-se com mais descarada impu- que recebera para a remessa da tropa, em bom por
dencia a verdade do que temos ouvido, a verdade tuguez quer isto dizer, que. pam armar a cilada, 
do que temos presenciado 'l Não existe aqui um ba- silrpr.ehender e arrebatar os soldados, guardou pro
talhão da 2a linha (apoiado) de Minas Geraes'l Não fundo silencio l 
existe outro na Bahia 'l (apoiado ) Não forão 3 com-" Certamente ninguem poderá-. louvar semelhante 

fanhias á comarca do sertão de Pernambuco? arbitrariedade, e muito menos qe.e ella se praticasse · 
_apoiado) Çomo _pois se atreve~ a ~azer uma injuria no dia de Corpo .de Deus, a titulo- de uma festividade 

·~ao atroz as briOsas. tropas mme1ras_l (apoiado) religiosa, profanando-se assim a santidade do .culto 
aquellas tropas, a CUJOS esforços, a CUJa valentia, a divino, .e faz~ndo. cqm que os fieis evitem a con
cujo patriotismo :tanto deve o imperio do Brazil l currencia aos templos, morada do Deus da paz, para 
Sou eu, Sr. presidente, sou eu que falto á verdade, não soffrerem surpreza mais infame, do que a mais 
ou foi esse miseravel, que abusou da fraqueza, õu cr~e~, ,,e atroz gu~rra~- A,crescenta, que o silencio do 
bo.nhomia do tenente general, que lanca um negro, mmistro ao offici_o. que lhe dirigira, era signal de 
um injusto, . um vil ferrete nos valorôsos soldados approvação do acto intentado, póde haver ruaiorab
milicíanos de Minas Geraés? (apoiado ) Sr. 'presi- 'surdo! Eu nunca assim o entendi. Tamberu fui go
~e!lte, ·se o general attr!bue a má vontade dos mi- vernador de a~ mas, e. quando não rec~b!a resposta 
hmanos ao fatal a~ontectmento de Bam~uh_ y, que!-~ aos D}._eus offic10s, suppunh_a1 qn_e o mmtste_rio ·não 
xe-se de s1, que1xe-se de seus offictaes, que1- approva;va a mesma pretençao. · · . · 

. xe:-s~ daq~elles regulos! que_ faltos de brio, e honra _Agor~ cheg~~: ? mais sub_ s~ancial do ~~cio, e ~ 
;Uld!lo mats nos s~us m~r~sse~. do que. do bem e -dizer-se que foi unpostura mmba a noticia da r~
,lf)na de .sua patr1a. ( Apotado) Desculpe V. Ex., ~essa da gente acorrentada, pois que vierão . só 
q~e eu sattmdo j)Or um moment~ fóra do fio do meu c~nc~ homens, _ e cinco. homens não são gente 1 Não 
discurso, apresei! te uma .reflexa o, __ que me pai":~' ~era o de M!nas • Gera:~s? N~o passárão· atràvez da 
q~e se póde-applicar ao caso de que se trata. O lnl- Cidade do .. Rio de Jane1rol ~ãoos vi eu na rua di-_ 
mtta'\lel . Cervar.tes figurou o s~u heróa metamor!o:- l reita ~o meio de uma escolta de cavallaria. com gar
seando u~ rebanho de carneuos em um aguerndo galherras a~ pescoço! Não os virão muitos milhares 
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d~ habitantes .de_:; ta ~apital 't Como .se diz pois que 
foi uma solemmss1mn 1m postura a mmba noticia da 
remessa de tal gente, apontando o general que 
vierão só 5 homens acorrentados, e declara fria
mente que dous delles forão entregues pelo seu coro
nel como perturbadores, e revoltosos!!! .•• Grande 
De!.!s ! ~onde vamos parar 't E' possível que assim 
se IDJUriem CIS homens á face das leis ! Não ha'verá 
regulamentos, e leis miJitares, e civis nas Minas 
Geraes? Onde está marcada a autoridade do co
ronel para carregar de correntes os seus soldados 
e remettel-os para fóra da província como revoltoso~ 
e perturbadores? O decreto de 23 de 1\laio de 1821 
e .as instrucçõe~ de lO de J olho de 1822 serião pu: 
bllcadas. em Mm.as Geraes 'l Creio que não, pois a 
terem sido publicadas, não se praticaria o que 
agora se fcz_~-;Dâo-Praticaria aluillo; que eu 
mesmo presenciei no anno de 823 na fa
zenda do Paulo da Varzea, junto ao Rio Parahybuna 
e_ na estrada c~mtigua á fazenda do Patrimonio pro~ 
:nma ao arraial dn S. João Baptista. Eu desejaria 
perguntar ao coronel, se os revoltosos entrão no 
numero dos cabeças de motim : (apoiado) se en
trassem. neste numero dír-lhe-hia a disposição de 
um artigo de guerra, que elle não deve ignorar, o 
qua~ declara que-todo aquelle que fôr cabeca de 
motim ou d~ traição. ou tiver parte ou concorrer 
para este dchcto, ou souber que se urde, e não de
latar a tempo os aggressores, será infallivelmente 
enforcado. 

. Tambem !llostrari~ ao mesmo coronel, que a lei 
diZ- os dehctos maiores, sobre tudo o motim o 
homicídio premeditado, e a traição, terão pena 'de 
morte: O réo passará .Pelas armas, será enf(;rcado, 
ou sotrrerá morte mats severa nos casos extraor
dinariamente atrozes conforme julgar o conselho 
e!". conseq~encia dos artigos militares, ou das lei~ 
cr~~s nos cn!Des p~tramente ~i vis commettidos pelos 
mlli~ares. Ets aqUI, s~. presidente, o que determina 
a lei, mas o coronel dtspf'nsa na mesma lei, e o ge
neral consente que os soldados que deverão soffrer 
a pena de morle como revoltosos, venhão carre. 
gados de grilhões servir nas·fileiras dos defensores 
da patria na província do Rio de Janeiro, que 
bellos modelos, que bellos exemplares de disciplina 
nos remetterão de Minas Geraes I I 

Continúa o general a sua narracão, a qne chama 
pura~ clara, e c.ir~umstanciada, sini, Sr. presidente, 
e pura . em maheta, clara em delictos, e circumstan
ciada em iniquidades perpetradas contra o governo 
de, S. M. I., contra a camara dos deputados contra 
mim, e ~ontra_os pobres soldados, objectos dignos 
de co?Imiseraçao, e que por desgraça têm soffrido 
a~ mais re':oltan~es prepotenciàs, que se podem con
Siderar. • Diz mais que os caracteres terrorizuntes e 
de_:'agrada"!eis, com que reve.:;tirão os · factos, o'ão 
erao nascidos de boa mtenção, nem filhos da intei
reza, e da verdade, e que os factos forão torcidos 
par:a men~scabar os empregados. Tudo isto é um 
t~mdo ~e mvectivas fil~as da" impndencia e incon
Slderaçao desse homem mquieto '{De tanto tem abu
sado da boa fedo tenente generalmformante. 
_Os factos, ~r. presidente, não forão torcidos, fo

rao bem manifestados : torcidos e bem torcidos fo
ri.o os grilhões, com ·que se carregárão os pobres 
soldados que vierão de ~linas-Geraes. · 

. Sr. pr~sidente, eu sei que se querem valer dafalta 
de cad~s ao longo da estrada de Min~ para o Rio 
de 1aneuo~ ·para desculparem a remessa: dos presos 
em ferros. 

Sr. presidente, erremos com â lei na mão · ella diz 
que oão se ponhão os criminosos, e os r~crutas ~ 
ferros : observe-se esta disposição da lei. 

Em Portugal os d~sertores i.ão algemados para os 
seus corpos: se assim o prallcassem no B1·azil du
rante .as marc!1as pelos sertões, alguma desculpa 
ha_ve~Ia, mas Isto é, só com os desertores : com os 
criminosos sentenciados : mas carregar os cidadãos 
de correntes ao pescoço 1 ••• 

Isso é para escravos: as mesmas algemas são re
provadas. 

A, distincção dos S<;Jldados pobres feita pelo gene
r~l e na verdade admi!ave~ 1 }Jor serem pobres, não 
sao lavradores, propr1etanos, e fazendeiros? 

Eu tenho conhecido homens ricos, e pobres desta 
classe : as ordens d~ gover.no_ex.padidas__a_ respeito 
dos .soldados da .2a hnha, Lratão-os de lavradores : 
por 1sso eu acredtto mais nas ordens do governo do 
que na dis~in~ç_ão fei~a pel~ ge~eral. ' 
. A constltUiçao do 1m perto fo1 mettida neste officio 
a cunha, e a malho. 

Onde diz a constituição, que os soldados velhos, 
ou os ~~cru tas sejão carregados de ferros 't Onde diz, 
que seJaO enganados ? Onde diz, que lhes facão ci
lada~ como a lobos 'l Onde diz, que os remetÍão re
pentmamente para lugares mui distantes de suas 
casas? 

Eu não vejo nada disto na constituição: s6 acho 
que o soldado? e o recruta póde ser preso sem culpa 
formada (apotado) eu não vejo ferros, grilhões alue
mas •. tormentos, prepotencias, e arbitrariedad~s, 
(apotado, apoiado). 
.Ulti~amente .pondo eu .de parte o novo sarcasmo, 

e uoma do escnptor da mformação a respeito dos 
magoados corações dos deputados, digo, que conve
nho em que o tenente-general sempre foi homem 
honrado, fiel, zeloso pelo bem do servico publico: 
sei que é um homem temente a Deus, s"egundo me 
informárão; pois que applica grande parte do tem
po e!D devoções.: tambem creio que elle entrou neste 
officio ~omo Ptlatos no Credo, e que o individuo, 
que muitas vezes o aconselha, nem sempre faz uso 
da sua Philosophia para o melhor lado. 

Entretanto não posso deixar de sentir, que um 
homell! de .tão alta graduação, como o general, ata
casse ta_o vwlent.amente _a um deputado, como eu, 
que o nao o~~ndi, qu~ na o fallei no seu nome, e que 
~penas pe~1 mformaçoes. sobre um negocio de muita 
ImportanCia, que ~u~ca. me pareceu obra daquelle 
general, que tem VIVIdo 1mmensos annos debaixo de 
uma severa disciplina, e â testa de uma numerosa 
por~o das mais distincias tropas do Ímperio do 
Braz1l. 

Sr. presidente, eu tive o desgosto de ser atacado 
pelo general Antonio José Dias Coelho; eu fui por 
elle injuriado : a camara dos representantes da na
~o soffreu invectivas, sarcasmos, e ironias ; quize
rao fazer mofa della : entretanto eu continuarei fir
me nos meus princípios; procurarei desempenhar 
os meus deveres com a intrepide:~; propria do ho
mem honrado. Queira Deus, que não haja abusos! 

Eu d.':fenderei o. governo, defE>oderei as leis, de
fend~rei os povos. cquanto em mim couber; e quan
do nao . possa desterrar QS abusos, não deixarei de 
atácal-os. _ · 

O SR. liAu :-Sr. presidente. o facto me obriga 
a. fazer · tambem das fraquezas força. 

Não posso deixar de considerar() caso presente 
como um daquelles, _que .exigem responsabilidade. 

79 
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Não posso deixar de olhar com muita indignação 'os prejuízos, abusos, e actos despoticos, com que 
este officio, de que se trata, não digo pela parte, da se tinha coslumado ao servico militar. 
ousadia, e pouco respeito, com que se tratão os As suas potencias já estãÔ muito enfraquecidas 
membros, e a decisão desta camara; porque mane- pela idade, não dão mais lugar á admissão de dou
jou mui bem este objecto o illuslre deputado, que trinas do systema presente de constituicão, de ga
acabou de fallar. · rantias individuaes, de responsabilidade ·dos empre-

Não fallarei a este respeito, mas sómente do obje- gados publicos. Elle não sabe dar a competente si
cto principal, na parte em que escusa o seu proce- gnificação a estas expressões. 
dimento este com mandante militar. Elle, é verdade, que é um homem honrado, Sr. 

Dizer elle, que não pôde achar outro meio mais presidente; é um bom servidor, não para o tempo 
adequado, para fazer vir a esta côrte os soldados de presente, mas do tempo passado: as .mas intenções 
segunda linha, senão fazendo ajuntar estes corpos são boas, mas segundo o systema, que já não voga. 
para a festividade a mais solemne, qual :t do Corpo Elle não podia deixar de obrar deste modo, porque 
de Deus, para os cercar, e prender 11 este é o seu modo de pensar, é aquelle, com que 

Isto é o que acho mais digno de estranheza. Que- elle se naturalisou: portanto entendo, que aquelle 
rer inculcar, que um commandante militar não ti- comrnandante militar, que tem por mania o systema 
vesse ao seu alcance outros meios, para mandar á antigo, não podia deixar de obrar desta maneira; e 
côrte soldados milicianos para o serviço nacio- que o culpado é quem o conservou naquelle lugar, . 
nal ! ! . . • sabendo que não tinha geito para serviço do tempo 

Poderemos crer que não houvesse outro expe- presente. E' culpado principal o ministeJ'io. 
diente, que não podesse achar meios legaes de fazer O ministro da guerra não devia lel-o conservado; 
vir estes cidadãos milicianos da pmvincia de 1\Hnas- é certo que isto já passou, porque já temos substi-
Geraes ? Não certamente. tuicão. 

Não podemos negar, que todos os brazileiros em Sr. presidente, do que tenho exposto, deduz-se, 
geral, mas os mineiros em particular, são cheios de que o caso é daquelles, em que se deve exigir ares
:patriotismo, e levão-se por outra maneira, e não ponsabilidade ; mas entendo que a responsabilidade 
por meio de ciladas, e armadilhas. deve recahir sobre o ministro da guerra principal-

Não se surprehendem os mineiros como se fos- mente. 
sem animaes ferozes 1 Quando eu vejo, que o ministro da guerra dá pro-

Procurão-se soldados, defensores da nação, ho- vas decisivas do seu crime, não só porque conser
mens honrados ; e principia-se por deshonral-os, a vou silencio sobre a proposta da surpreza que se 
aviltai-os, e reduzil-os á classe de escravos 1 ! preparava, donde 0 com mandante suppoz que elle 

Dá-se-lhes o primeiro exemplo de perfidia, e dava 0 seu consentimento, mas tambem pela prom
má fé! Eu não 0 posso crer, Sr. presidente 1 1 0 comman- ptidão, C91Il_que elle manda louvar, e agradecer o 

seu comportamento, com tanta inconsideração, e 
dantc tambem devia saber, quaes são os meios para falta de delicadeza, antes de mandar a esta camara, 
virem estes homens para o serviço da patria; elles sem saber, qual era 0 seu modo de pensar, a sua 
nunca se escusarão: se os fizesse convidar com toda opinião a tal respeito, não posso deixar de 0 julgar 
a franqueza, dizendo, que os seus servicos erão ne- 1 
cessarias para a defeza da patria, que mineiro recu- responsave • 
saria servir o imperante, e a nação? o s~. !-INO COUTINHO :-A' '!Ísta do parecer das 

Se houvesse mandado proceder. pelos meios pro- commissoes, e do q~e tem d1lo dous dignissimos 
prios de homens honrados, aconteceria 0 mesmo, deputados, pouco mais tenho accrescentar. . _ 
que em 1710, quando uma innumeravel multidão Mas CO':,llO s_ou um dos me.mbro~ das comm1ssoes, 
delles, acompanhados de seus escravos, deixando a q.ue e~ammarao este negoCJo, 1~ao quero .ficar em 
sua mineração, P. lavoura, vierão soccorrer a esta. slle~Cio, quando se trata da sua uuportanc1a, e das 
cidade (len). medidas !1 tomar. . . ·' • 

Já disse um illustre deputado, que a repugnancia O o~ClO deste. commandante militar, Sr. pr«;:SI-
não é tão grande como se annuncia: se ha alguma, dente, e ver~adeuamente um complexo de ousad!as, 
o commandante militar sabe os motivos della; devia abusos, e ,crimes horrorosos, foll!e~tados, autonsa
tel-o feito saber ao ministerio, para se prevenirem dos, e ate. ~con.selhados pelo mtmstro da guef!a, 
as causas; porque se se tivessem desempenhado que eu c~eJo multo firmeme.nte (tenho todas as razoes 
exactamente as promessas, que se lhes tem feito, e a para as~1m o p~nsax: depois dos horrores do Ceará) 
que sempre se lhes tem faltado, se tivessem regres- que esta n~ m1mster1o s~ ~;~ara o fim de dar o gar.~ 
sado ás suas casas, consumido o tempo, que se lhes rote ao ultl.mo dos braz1leuos, emfim para acabar 
assigna de serviço; se se lhes tivesse dado o trata- com o Br~1l. . . 
mento, que merecem os cidadãos brazileiros; se se P~recera talvez baiXo que est~· augusta camara 
não tivesse espalhado pelas minas os máos tratos queua entrar na analyse .. do atreVIment~ deste com
.que se tem feito áquelles, que se tem sujeitado a est~ ~andante. porque parece qJie o supenor deve el!S
serviço ; se tivessem dado os elogios, que elles têm ttgar ous.adias, e nunca an!llysal-as. Porém é prec1so 
justamente merecido em muitas occasiões; não seria que se diga, quaes ellas sao. . . 
de certo necessario lancar mão de um meio tão in- Como, senhores, como um commandante mihtar, 
justo, tão arbitraria, tào barbaro, que para sortir a não estar de costas bem quent~, se animaria a dar 
effeito, foi preciso recommendal-o ao· silencio. . semell~an~e resposta em um offi~Io,. sabendo qu~ ha 

A culpa deve recahir em quem é a verdadeira de subtr a augusta presença do unperador, e desta 
causa: o commandante militar da província de Mi- camara dos deputados? 
nas obrou quasi necessariamente; elle ressuscitou Como se atreveria a dizer, que com grande ~tra:. 
da refórma, que lhe tinha sido dada para vir entrar nheza vio o officio, que se lhe havia remettido sobre 
em um serviço tão importante, e interessante, como os atrozes attentados, que elle mesmo havia perpa. 
.o de commandaotc militar: ressuscitou com todos trado contra a santidade de todas as leis? • 
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Pois o subdito tem linguagem de estrar~he:a para alguma destas claasulas'l (E ~ · .. · ministro da guerra 

com seus superiores'? . • lhe dá louvores 1) Não, Sr. presidente fez-se mão 
Não conhece as regras da subordinacão, ou ao baixa sobre essas victimas. - ' 

menos as da civilidade? • Ell · · es, ctdadãos credulos, honrados, e sinceros 
Não pãra aqui, senhores; neste officio não só se ~ue_ fiados no convite se entregarão improvidos a~ 

em pregão os termos da maior ousadia e atrevimento, mdtgno commandante militar, pagarão bem caro a 
mais ainda se passa a mais: nelle chama-se o ridi- sua promJ:ll_idão, a sua obediencia, a sua boa fé. As 
culo sobre a camara, lança-se mão das ironias as suas fam1has lá ficarão; nem ao menos tiverão a 
mais picantes, e faz-se applicação dos sarcasmos os consolacão ~a desp~dida, do ultimo abraço: as suas ia
mais ferinos, para injuriar os representantes da zendast1caraodebaiXo_dapr?tecçãod3 commandante; 
nação, só porque cumprem com o seu dever, só e as suas pessoas depoiS de Jazerem em uma enxovia 
porque desempenhão as obrigações, para que forão vem por essas estradas, adiante de Deus e todo 0 
chamados de suas casas. · m~ndo, debaixo de f~rte escolta, julgando~se muito 

Depois de nos chamar homens prndentes e sabias, feliz aquell~, que nao trouxe as gargalheiras ao 
diz que nós acreditamos de leve grosseiras impos- P?Scoço. E1s os ~e!e~sores da patria, eis os que 
turas I hao de arrostar o 1ntm1go no campo da gloria. 

Que é isto, senão chamar-nos estupidos e credu-
los '! Que é isto senão uma patente ·zombaria '? E isto é cousa de pouca monta, meus senhores! 

Continuando em sua ironia, _ conclue fatiando do Não é um dos mais atrozes attentados contra as 
coração pio e humano dos illvstres deputados... leis, ~on_tr~ tod~ a na~ão brazileira, contra a sagrada 

Sr. presidente, os membros desta camara não se constJtUiçao do lmperJo, contra a sacrosanta religião 
distinguem pela piedade e humanidade de seus co- dos nossos pats, que é a nossa propria religião! 
rações : elles blasonão de ter um animo justiceiro, Pois 0 ministro da guerra dá louvores por tudo isto I 
de ter um coração firme e constante, para pugnar E 0 que quer este ministro, que pensemos nós, que 
Pelos direitos dos cidadãos, e pela liberdade do Bra- pense todo este povo, todo o mundo civilisado de 

si, e do ministerio do Rio de Janeiro 'l ' zil contra esses horrendos monstros, satelites do S h despot.ismo. . en ores, as instrucções, porque se mandou 
E' t · t d 11 f · t• proceder ao recrutamento, e á .remessa de tropas 

--gloria~es a vu u e que e es azem consis Ir a sua não forão feitas pela assembléa, para que os execu~ 
Emquanto essa legião de algozes da humanidade e tores as tenh_ão e~ odio~ ou desprezo: estas in

da piedade, por isso que senhores . da força, calcão strucções forao feitas antes da convocação desta 
aos pés os fóros do homem e do cidadão, e se van- assembléa, forão feitas pelo proprio governo de 
glorião com uma victoria inteiramente falsa, e in- S. ~- 0 Imperador: como então o governo não faz 
sultão a seu salvo áquelles que ainda ousão fallar aqulllo mesmo. que mandou, sem para isso ser 
em direitos, em lei, em constituic.io, nós fazemos constrangido? 
consistir a nossa primeira honra êm não discrepar- A' vista disto, Sr. presidente, em quem nos 
mos um apice -ª~ linha de conducta, que nos mar- havef!IOS d~ fiar 'l Quando nem a constituição, nem 
cou essa lei, contra a qual se dirigem todos os tiros, as leis antigas, ou modernas, nem a religião, . nem 
em a defendermos na nossa fraqueza; e em acabar- as proprias_ instrucções do governo podem servir de 
mos constantes, vencidos, mas não convencidos, regra aos Cidadãos; quando não valem as promessas 
constrangidos pela forca, mas não comprados. e as con~ições. ~scriptas_, e verbaes; quando no~ 
(Apoiado). • reduzem a co~diçao de pe1xes, dos quaes os maiores 

Passa depois disto a expôr o modo, porque enviou comem os ma1s pequenos: · que será de nós? 
para esta côrte as tropas milicianas. Continuemos : prohibem-se os . ferros ainda aos 

Não repetirei o que já se tem dito, e não precisa criminosos, e muito maior é a prohibicão expressa , 
demonstração. . para O!' empregar nos cidadãos livres, nôs defensores 

Naquelle comportamento hou-,e manifesto atten- da patria. E como é que este satellile do despotismo 
tado á constituição, ás leis civis e militares, ãs or- tem o arrojo de ir contra a lei, e contra as instruc
dens do chefe da nacão, emfim a toda a na cão . bra- cções, remettendo cidadãos brazileiros, mais dignos 
zileh·a. . . - . • do que elle deste nome, presos em gargalheiras'! 'E 

E que direi, se a isto ajuntar a perfidia praticada ainda diz, que muito estranha o nosso espanto H I 
em semelhante acto, e a gravidade e solemnidade E' merecedor de punição, e grande punicão. Quer 
do dia escolhido para se representar a scena? fossem desertores, quer criminosos, sempre é réo 

Senhores, é no dia, em que a igreja celebra a Jesus de atroz delicto. · 
Christo Sacramentado, é na occasião, em que se so- Se são desertores, se são criminosos, faca proce
lemnisão os Sagrados Officios com a maior magni- der legalmente: nunca lhes devia dar trâtos antes 
fic_encia, como mandão expressamente as nossas 'an- de uma. sentença legal. Mas: se são facinorosos, 
tigas leis civis; é finalmente naquelle mesmo acto, não os deve metter entre os heróes defensores da 
para cuja solemnidadeforão estas milícias convoca- nação. Os corpos militares dó Brazilnão são.qua
das, que se perpetra a.maior de todas as perfidias, a · drilhas .de salteadores da Arabia. Que . grande 
mais escan_dalosa de todas as traições dos governao- idéa faz este velho militar dos membros -·da .si.aa 
tes sobre os governados l I classe, enviando Jacinorosos e malvados nára . se 

· Não existe, senhores, um decreto dá Sua Mages- alistarem nos corpos do exercito I ·. · · 
. tade Imperial contendo as instrucções, pelas. quaes Se elle se julga muito honrado em commandar 

devem ser enviadas as tropas milicianas .e recrutas lotes de escravos abjectos, ·e desprezíveis, os verda• 
para o serviço da na~o 'l Então ·. de .. que servem as deiros. militares brazile~os têm · como ponto · de 
ordens do imperante, Já que as leis de nada servem! honra1mperar no animo de cidadãos livres, e de os 
Alli se . determina, que as tropas devem receber tres cond_uzir heroiCl_lment!l . ao . campo da gloria, onde 

,mezes de soldo adiantado; ,alli se marcão os prepa- manife~t~m_o bno nactonal; e fação empallidecer os 
rativos, o itinerario, a marcha, etc; Praticou-se nossos mu~:ngos. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 07/01 /20 15 14:11 - Página 11 de 19 

316 SESSÃO EM 26 DE JULHO .IJE 1826 
Sr. presidente, pela sua propria exposição está o Ainda que houvesse um homem que vivesse tantos 

commandante militar da província de llinas confesso annos como Ntlstor, elle nunca, nunca perderia taes 
réo, e os seus crimes conhecidos, e comprovados; sentimentos e saber, se não houvesse perdido o 
só a prepoten-cia é que o poderá livrar da responsa- juizo e a razão. Não é nova esta doutrina: ella é in
bilidade, e de um exemplar castigo.l\[as qual é a sita e · natural no homem. Ella estava opprimida, 
minha admiração, quando logo depois de se ter estava abafada, porém de certo tempo para cã co
enviado o officio deste homem á camara dos depu- meça a brotar com força. Poderáõ pôr embaraço ao 
tados, sem se esperar pela sua decisão, apparece seu desenvolvimento, porém não anniquillal-a. 
nas gazetas a apotheose d':ste mesmo ~OIJ?-em, pelo Insto portanto, de duas uma: ou está ou não estã 
orgão do governo, e deba1xo do nome mVIolavel de imbecil o homem. Se está, fóra com elle, e seja 
S. M. o Imperador!! castigado quem lá o pôz.e consentio; se não está 

Como é que o ministro da guerra á face de uma seja elle mesmo responsavel por este attentado: e se 
nação inteira, á face do sagrado throno se anima a o ministro não exigir esta responsabilidade, sobre 
escrever a este indigno, e criminoso commandante, elle deve recahir a culpa. 
dizendo-lhe que é um bom servidor, que tem cum- O Sa. VERGUEIRO :-Nada de essencial eu posso 
prido com os seus deveres, que finalmente a sua accrescentar ao que se tem dito, porém sempre 

· honra está·immaculada, e pura! l aventurarei algumas reflexões sobre a materia, que 
Acaso a logica, e a moral dos homens do gowrno na verdade é toda nova e sem exemplo. 

são ditrerentes das dos mais homens sensatos e Eu não me lembro ter visto uem ouvido cousa 
illuminados? Pois na occasião, em que em todos os tão celebre como este offi.cio. Estranha-se ao go
cidadãos honrados desta cidade se descobre a jus- verno! 1 E o governo louva esta reprehensão 1! Um 
tissima indignação de um tal a \tentado: quando subdito estranha ao superior por lhe pedir informa
daqui mesmo se ouvião os clamores de uma povoa- ção e o superior agradece ao subdito esta rcpre
cão inteira, de toda a província de :\linas-Geraes, hensão e lhe dá os louvort>s! Isto é 0 caso mais ex
quando a camara dos deputado!<, a que este negocio traordioario que tenho visto. 
está atrecto, acha-se em espectaciw, e espera os preci- Vamos ao officio do commandante, e desde já de
sos esclarecimentos, para resolver, como entendesse claro, que para mim tão criminoso é elle assignando 
just.o,apparece uma carta de agradecimentos e louvo- de cruz o que escreveu o sAu.secre.tario ou a cópia, 
res, mandada do proposito publicar ... Para que? Para que d'aqui do Rio de Janeiro lhe mandassem para 
fazer calar os honrados membros desta camara?... esse fim. como notando elle mesmo o offi.cio. 
O ministro da guerra allucina-sc, e não conhece a E' responsavel aquelle em cuJ·o nome e por cuja 
forca do verdadeiro patriotismo, que reina na ca- p 1 -
mara dos deputados... (Apoiado geralmente). 0 ordem assignada se praticão os factos. e o propno 

· d é d li N · 11 officio vê-se um general convidando os milicianos 
mimstro a guerra que se eve ca ar. ão e a e e para uma festa religiosa, e depois de reunidos estes 
que compete examinar agora, se estão violadas as homens, alguns dos quaes deixarão as suas casas e 
garantias dos cidadãos, somos nós os juizes em tal famílias a muitas leguas de distancia, sem provi
mataria. Faz publicar esse ollicio de agradecimentos 
e porque não faz publicar os outros officios ante- denciarem á sua subsistencia, pois contavão voltar 
riores, e um milhão de ordens arbitrarias, que tem no mesmo ou no dia seguinte, vê-se este mesmo 
sabido da sua secretaria? general perpetrar o acto da maior perfidia e da mais 

P S ·d -11 · torpe traição, fazendo surprehender estes despreve-
arece-me, r. prest ente, parece-me 1 ustres nidos cidadãos, lançando-os em fortes prisões, e fa-

membros desta augusta camara, que eu não estou zendo-os arrebatadamente conduzir a esta côrte 
no Brazil, que não estou em um paiz consti-
tueional, que eu não estou no centro desta cainara debaixo de escolta e alguns com ferros ao pescoço. 
composta de representantes de uma nacão livre. Eu não posso; Sr. presidente, deixar de sahirpor 
Pois que mais se praticaria em Argel, em Marrocos, um pouco .da materia proposta, para aventurar re
ou em Constantinopla? E' pois necessario, que ou flexões que todavia não são totalmente alheias,antes 
nós ou elles desenganem por uma vez que . nós muito . dignas de attenção da assembléa e do mesmo 
somos os representantes de uma naciio livre, governo. - · . 

. que nesta qualidade nos incumbe velar sobre a Qual é o primeiro effeito que produz em um povo 
constituição, sobre as leis, sobre os foros dos ci- inteiro um semelhante · procedtmento da parte da 
dadãos brazileiros, em uma palavra, que nós somos autoridade? Desacreditar · inteiramente o governo; 
os seus defensores. Portanto sou de parecer, que se pôr em total desconfiança os subditos para com ós 
faça responsavel este homem sem lhe valerem as chefes da autoridade, e qual é o ultimo resultado? 
coarctadas, . que tenho ouvido nesta casa, de , que é A dissolução da ordem, a revoluçã~, a anarehia. 
velho, e. caduco, e que sendo educado no regimen Senhores; quando as leis se executão exactamente 
antigo, não se póde desarraigar em tão provecta o governo; ainda que seja máo, conserva-se e sus
idade. Tem este homem juizo, ou não tem ? tenta-se; porém logo que as leis são insultadas pelas 
. Se tem juizo, é responsavel, por que a doutrina proprias · autoridades encarregadas de sua guarda, 
das garantias da constituição, · não é cousa do outro afrouxa-se, acaba de todo o respeito ás autoridades 
mundo, ·se está pateta, seja castigado quem 0 no-: e por consequéncia n força moral, que é o unico 
·meou, e conservou, porque homens·patetas· nãose apoio dos governos. · 
empregão em serviço do estado. Sr. presidente, E quem é Sr. presidente, neste caso o'revolucio
fallemos claro, se até agora não se fallava em li- nario, o anarchista~ o incendiario 1 Não é aquelle 
herdade dos povos, e em direitos do homem, e do ci- que ·dá o exemplo da insubordinação ás leis, de in:.. 
dadão, é porque uma força ferrea arrolhava a bocca vasão á · propriedade . pessoal é real dos cidadãos, e 

' dos homens e prohibia a emissão de taes verdades; de desprezo aos la~os sociaes? Quando .um governo , 
· mas .nunca porque elles as desconhecessem. Elias por semell!ante modo faz uma guerra aberta 'aos 
<vêm de Deus, que deu ao homem o conhecimento cidadãos pacifiCós e Lianquillos, .que se poderá espe-
daliberdade e da sua razoavel independencia. rar, Sr. presidente! 
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Parecia-me -que factos da natureza deste só se 

havíiio praticado em outro tempo em S. Paulo. (Não · 
me consta que hoje se tenhão repetido) parecia-me 
que só no tempo dos capitães generaes se commet
tião estas perfidias e traições; porém agora me des
engano, que o systema é o mesmo, e que apenas 
houve alguma suspensão. E ainda se atreve esse 
general a infamar o nom"' brazileiro, dizendo que 
de outra sorte nunca poderia remetter milicianos de 
Minas a esta côrte? 

Pois qual ha de ser o miliciano que obedeça sendo 
chamado p:!ra o serviço. quando vê o tratamento 
que o espera, e estã firmemente convencido de que 
o governo o atraiçôa, e que ainda não cumprio uma 
só vez as promessas e as condições com que o con
vida'! Os sub ditos estão obrigados para com o go
verno, e o governo não estará obrigado para com 
os subditos? · 

Foi escolhido o dia de Corpo de Deus para se re
presentar este ras~;o de politica, esta facanha mili
tar, esta gloriosa v1ctoria. Parece, senhÔres, que os 
despotas e seus satellites por garbo e ufania esco
lhE:'m de proposito dias de grande solemnídade para 
alardearem e mostrarem o seu poder, fazendo exe
cutar arbitrariedades. 

Foi tambem o dia de Corpo de Deus aquelle em 
que se fez igual traição a esses milicianos de S. Paulo 
que ainda se achão se·rvindo no sul depois de tantos 
annol', não se tendo cumprido uma só das promes
sas que lhes fizerão. Onde está a fé publica'? Quem 
se poderá dar por seguro '? 

Tornando á materia do officio direi que nelle está 
o corpo de delicto do general, e que se as leis valem 
alguma cousa deve ser exemplarmente punido. To
davia eu quizera que se marchasse sempre com a 
maior ordem não só a respeito dE:'ste, mas de todos 
os outros negocios. -

O corpo legislativo deve sempre e sempre obrar 
com circumspecção e escrupulo e com toda a regu
laridade: deixemos a esses coriféos do mando abso
luto a gloria de pizar aos pés as leis, os direitos e a 
propria religião: a nossa divisa deve ser a consti
tuicão e a lei. 

Êu acho que se não póde formar uma perfeita 
idéa deste negocio sem termos presente a corres
pondencia entre este ~eneral e o ministro da guerra, 
que me parece .ter mms parte nesta façanha, muito 
principal~ente pela presteza, comque prodigalizou 
os seus louvores, e agradecimentos, pelo bom des
empenho talvez das suas ordens occultas. 

Por isso eu requeiro que antes de se tomar reso
lução alguma, se peça uma copia das ordens, que se 
expedirão ao general para a remessa das milícias, e 
da resposta, que elle no seu officio diz que dera á 
secretaria de estado. Por ella teremos mais conhe
cimento destas manobras. 

!São é menos digna de observacão a coarciada, 
que dá o general, dizendo, que, se' mandou- lançar 
ferros a esse~ homens, é porque está pará isso auto
risado pela ordenação militar. 

Eu queria, Sr presidente, que se me mostrasse 
essa ordenação militar, que manda carregar de fer
ros os cidadãos milicianos. Não ha maior impu
deticia! Entretanto o ministro o elogia ! · Será por-: 
que procedeu conforme a ordenação militar! 

SenhOres, ainda me não chegou á noticia a exis
tencia dessa ordenação militar, que. manda tratar os 
cidadãos como cães, ou lobos. · 
· Portanto eu éntendo p-or ordenação militar a ar

bitrariedade militar, o despotismo militar; e é essa. 

a ordenação militar que o ministro da guerra appro
va_, e quer que se siga: e quando manda publicar no 
Dtario esse panegírico ao general. é para que a ca
mara dos deputados, e todo o Brazil se deseno-ane 
por .uma vez, qual é a sua lei, qual é a sua o~de
naçao. 

Está patente, senhores, nem os implicadoE neste 
escandaloso atten?do tratão de. negar, que se per
petrou um dos ma1s atrozes dehcLos, que se podem 
commet.tet· em um governo constitucional. 

As le1s e a nação achão-se offendidas na sua san
tida~e : não póde portanto haver duvida sobre a ne
cessidade do reparo do damno, e do justo castirro 
pelo delicto. o 

Porém eu não me posso conformar com a conclu
são do parecer da commissão. 

Julgo muito n~cessario que se tenh~ nres~nte a 
correspondencia, que o general diz que tivera com o
~overno ácerca da remessa destas milícias ; e p.or 
Isso voto que se sobresteja nesta decisão, e que 
entre.tanto se peça uma copia dessa correspon
denCia. 

O SR. CusTODIO DIAs :-Sr. presidente, quizera 
fallar com todo o sangue frio, com toda aquella mo
deração, .que .convém a um deputado da assembléa 
geral legislativa, a um representante da nacão bra-
zileira. • 

Até quizera, se possível fosse, esquecer por um 
pouco o amor, que tenho aos meus concidadãos 
brazileiros, e a predil('cção, com que- olho para os 
meus patrícios da província de Minas-Geraes. 

Porém, Sr. presidente, eu não posso deixar de in-
flamar-me. · 

Estes verdugos dos brazileiros, parece, que que
rem pôr a toda a prova a nossa paciencia, ou a nossa 
indifferença. 

Pois é possível que ousem vangloriar-se dos seus 
proprios crimes, e das traições, com que vão levan
do esta infeliz nação ás bordas do preci}Jicio I 

Eu não quero que a culpa recaia sómente sobre o 
moribundo gene1·al: é escravo e despota, e l1a de 
acabar escravo e despota : eu o conheço muito bem. 
Actualmente não é comedor; já não come, porque 
tem comido bastante _: agora anda com as contas 
na mão, e deixa comer os outros. . 

Porém por isso mesmo que anda com umas con
tas mm grossas sempre na mão, eu não o acredito, e 
tenho grande medo da sua santidade. 

Santos, Sr. presidente! Santos! Nós não vimos-
o que fizerão os santos em Laibak '? Hoje chamão-se · 
santos os tyrannos do mundo? os algozes coroados. 
Como é pois que eu hei de attribuir philantropia a 
esses homens santos'? Eu não quero palavras, que
ro acções. 

E' preciso dizer um dia a verdade, Sr. presidente, 
e seja qita sem rebuço, pois assim convém á salva
cão d;( patria, que se vai abysmando, e cahindo na 
aisso1ucão. 

A tndignação dos povos pelas injustiças, e iniqui
dades, com que são tratados, tem-se manifestado de 
um a ~utro canto do imperio. 
. A guerra de exterminio está declarada a todos os 

cidadãos, principalmente áquelles, queamão a Deus, 
e á lei... (Rumor ._fW salão)~ .. · 

· Este ministro da guerra, e todos os outros estão 
fazendo ataques directos, ~erra aberta ao syste
ma ••• Em tempo o mostrarei •• •. 

· Não terei receio : fallarei com coragem propria da 
dignidade de um representante da nação. 

80 
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Então eu perguntarei, com que direito se tem de- Isto não tem replica: o ministro é réo, e a com-

portado homens. . . missão não podia dar outro parecer, senão o de o 
Awuxs Sns. DEPUTADOS :-A' ordem, á ordem, á fazer res~onsavel, se a responsabilidade se póde le-

ordeUI. var a effe1to. 
Ournos Sas. DEPUTADOS :-Falle, continue a fal- Ou temos constituição, ou não temos constitui-

lar: está na ordem. ção: desenganemo-nos, meus senhores; e desen-
0 SR. PRESIDENTE :-0 illustre deputado está na ganemo-nos desde já-
d Ód . d Vou-me para minha casa, onde ao menos não ser-

or em: P e contmuar, queren °· virei de ludibrio do commandante das armas da 
O Sn. Cusromo Das :-Eu só não fallarei, quan- província de Minas, nem do ministro da guerra. 

do estivêr fóra desta casa. Aqui hei de dizer tudo Se temos constituição, se temos camaras de re-
quanto entender a hem da minha nação. presentantes, então nada de palliativos, nada de 

Se não querem que eu falle, dissolva-se embora a illusões: são pouco honrosas áquelles, que têm por 
camara; mandem-me para uma fortaleza, carre- timbre a defeza da honra nacional. 
guem-me tambem de ferros, como fizerão aos meus E' preciso acabar com tantas incertezas, e des-
patricios. enganarmo-nos por uma vez. 

Não será a primeira vez que os cidadãos desta Já ba_stantes prov~s s~ tem dado, de que se não 
cidade vejão arrancarem-se desta casa os eleitos do quer lei, nem constitUição, nem camara de depu-
povo do BraziL tados • 
. Porém digo, e affirmo, que, emquanto aqui esti- p , 1 ver, não arredarei um só ponto do meu dever, e da orem que cu pa temos nós, que culpa tem a na-

minha regra de conducta. ção, para ser tão atrozmente injuriada por um mi-
p · · · 1 1 • h seravel agente, ou escravo? Que se pretende? 

01s c possive .' sen Jores, que_ n<~o con eçamos, Que reunidos, vamos legitimando a escravidão 
.que estamos atraiçoados 1 Os cr1mes do governo do povo, os ferros da nacão? 
estão manifestos : logo não dc\'ll só ser punido esse Não, senhores, nunca; nunca atroicoemos os nos-
velho militar, que quando muito, é um fraeo agente sos concidadãos. • 
do gorerno. 

A responsabilidade deve recahir sobre esses agen- Se os eleitos da nação não têm força, não têm um 
tes maiores. gov~mo, para pug~a: pelos seus direitos, pela sua 

E se não ha poder ou força contra elles, então os glona, pela sua felicidade; ao menos não tenhão a 
seus mandatarios não hão de soffrer o rigor, que fraqueza, a cobardia, a perfidia de justificar os 
deve sómente recahir nos mandantes, e poderosos actos tendentes a escravisal-a. 
origem de todo 0 mal. Est~s ~ão os princip~os, por que me guio nesta 

Para que mandaria o ministro publicar a sua carLa commissao, de que fm encarregado : Este é o meu 
de gmças ao governador de Minas'? Para alardear dogma político. (Apoiado)· 
do odio, e do desprezo, com que encara a constitui- Tornando ã m~teria... (Leu.o officio do gover-
ção, e a camara dos deputados 'I nador). 

Não era preciso: elle está á muito reconhecido _qra, ninguem póde negar que este commandante 
por suas obra.s como um inimigo do sangue brazi- militar tem attentado contra as leis, e instruccões 
leiro militares, contra a constituicão, e até contra a JÍon-

0 Cearã o diga. Seria para prevenir esta camara ra nacional. · 
sobre a resolução, que devia tomar'? Ninguem deixa de conhecer, que neste officio ata-

Enganou-se: os membros desta camara não se ca-se mui directa e atrozmente a representacão na-
reunirão para legitimar actos despoticos. cional, ridicularisando-a, e escarnecendo-a.· 

Ao menos eu estou bem longe de contribuir com Porém este officio é presente ao ministro da guer-
o meu voto para dar Amens ao governo. ra, e o ministro diz : fez muito bem, é o melhor 

Portanto, senhores, eu quizera que a responsabili- servidor possível :.logo que temos nós com o velho 
dade recahisse naquelles, de quem procede o crime. commandante 'l 
Os mandatarios são meros executores, que fazem o Ou se infringirão, ou não se infringirão as leis : 
que se lhes manda. - se não se infringirão, está o negocio acabado, e o 

O SR. SouzA FRA}"ÇA :-Eu voto, senhores, contra general merece na realidade os elogios; porém se 
o parecer da commissão. . . . houve violação de lei, o ministro, que approvou, é 

Se acaso este parecer fôr approvado tal qual, o que deve ser responsavel. E como é que se vai cha
que necessariamente se deve concluir, é que a ca- mar ã responsabilidade um agente secundaria, um. 
mara dos deputados deixa de fazer castigar uma pes- mero executor das portarias do govflrno, cumpridas 
soa poderosa, contentando-se de fazer recahir 0 tão exactamente, que mereceu, e teve encomios do 
ódio sobre um agente secundaria, para dar uma mesmo governo 't . 
satisfação ao povo brazileiro. Eu não entendo assim; e voto que o parecer volte 

Estas tergiversações nunca eu poderei apoiar ã commissão, para que ~roponha os meios de tor..; 
éomo representante da nação. nar effectiva a responsabilidade do ministro, reser-, 

Sr. presidente, se não tivesse apparecido um avi- vando-se o conhecimento final deste negocio para a· 
so do governo, elogiando estefacto do commandante sessão do anno seguinte. . 
militar, eu votaria pelo parecer da commissão: po- Eu penso por esta maneira; e nunca darei o meu 
rém depois que o governo approvou aquelle facto, voto, para que' se attribua o crime só ao governa
dizendo que o commandante se comportãra digna- dor de Minas,. quando tudo está provando, que o. 
mente, já é cumplice. chefe de toda esta trama é o ministro da guerra~ 
- Approva o facto : logo é porque o havia ordena- O Sa. LlNO CoUTINhO ~-E' necessario declarar que 
do, ou ao menos consentido : louva os insultos feitos este parecer foi justamente feito no dia em que sahio 
& e~ta ca~ara : logo elle mesmo insulta a represen- ãluz a resposta do ministro, e por isso não o teve 
taçao nac10nal. . presente a commissão. 
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O Sn. SouzA FRÁNÇA :-Com dobrada razão pois 

não deve passar o parecer ; pois é feito, sem o . co
nhecimento dos passos do governo a este res-
peito. .. 

Porém seja o que fôr : a minha opinião é que de
pois que o procedimento deste commandante foi 
approvado, e até elogiado pelo governo, é ao gover
no que se devem pedir contas, é ao governo que se 
deve perguntar a razão, porque approvou, e louvou o 
procedimento do governador da província de Minas. 
Pois como posso eu acreditar. que este governador 
deixou ele executar á risca as ordens do governo, e 
caminhar muito nas suas vistas, depois dos louvores, 
que se lhe prodigalizão? 

Senhores, acaso sabemos nós, quaes são as or
dens secretas, que se emittem diariamente aos pre
sidentes, e aos commandantes das armas das pro
víncias 'l 

Ainda que quizessemos levar a nossa boa fé ao 
excesso de qne todas essas ordens são conformP.s com 
as leis, e com a constituição, o caso presente nos 
está provando o contrario. 

Portanto estou firme no meu voto. Volte o pare
cer á commissão : trate-se o negocio assim como 
manda a constituição, da qual nos não devemos 
arredat· um só passo. 

O Sn. TEIXEIRA. DE GouvtA :-A commissão obrou 
em regra, c está o parecer em regra. Sobre que deu 
a com missão o seu parecer? Sobre a indic11cão do 
Sr. Cunha Mattos, e sobre o officio do ministrõ, que 
foi enviado em resposta. 

Por consequencia não se podia tirar desta linha 
de conducta ; porque não é negocio, em que en
trasse espontaneamente, mas por deliberação da 
camara. O que achou a cornmissão nos papeis, que 
lhe íorão presentes? 

J\chou que era um subalterno, que tinha violado 
a lei, e as garantias individuaes do cidadão: e qual 
era a marcha a seguir? 

Era dizer que se responsabilisasse este subalterno. 
Se entender a · camara que o ministro tarnbem é 
cumplice, deve-se tratar em separado deste outro 
negocio ; m·as de maneira nenhuma devemos deixar 
de responsabilisar a este commandanle militar. 

A cumplicidade do ministro não tem nada com a 
do outro empregado subalterno ; são objectos muito 
differentes. . 

Se se julgar que deve sómente ser responsavel o 
governador das armas, approvando-se o parecer 
nada mais ha a fazer ulteriormente, mas se se julgar 
que . deve ser tambem responsavel o ministro, então 
trate-se dessa segunda · questão, mas em separado : 
esta é a regra. . · 

Eu entendo que elle violou a lei pela preCipita
tação, com que respondeu ao commandante das 
armas. 

Approvar. e elogiar procedimentos criminosos de 
um homem, que acabava de violar a lei 11 . 

Isto porém é uma questão muito ditrerente, não 
tem nada com o parecer da commissão. E' objecto 
de fiscalisacão de qualquer Sr. deputado, que póde 
propor a indicação, para se formar a a~cusação do 
ministro. Eu nada mais direi sobre o principal 
objecto, . porque está perfeitamente analysado. 
Refutarei sómente a maior de todas as falsidades e 
calumnias

1 
de que está · recheado este · officio, 

quando diZ que . tem havido' uma muito grande 
repugnancia mos corpos de · 2• linha em · fazer o 
servico, .a · ponto de ser necessario pôr ea). pratica 
seme1bante medida. ~or ve_ntura muitos corpos, ~ue 

têm aqui vindo da província de Minas, não 
marcharão por sua livre vontade? Estiverão cer-
cadós? - ~ 

Pernambuco e Bahia não tem em seu seio um corpo 
de tropas milicianas ? Aqui não existem 2 batalhões 
de tropas milicianas vindas d(• Minas 'l Poi.; agora é 
que foi preciso usar destas pedidías, quando nunca 
isto foi necessarío? E' preciso agora que o gover
nador de 1\linas arme ciladas e surprezas aos 
milicianos, assim como se cacão as féras dcs 
bosques 'l Deus nos livre, Sr. présidente, Deus nos 
livre, que passe tal id~a : Deus nos livre, Sr. pre
sidente, que seja impune semelhante governador 
das armas. Além dos crimes atrozes por elle 
commettidos, ainda não contente, accumula a elles 
a mais atroz injuria, a calumnia a mais revoltante 
aos honrados cidadãos de uma província inteira r 
Que me importa que esse governador das armas 
tenha 90, ou 100 annos ? 

Se não estava capaz de exercer as suas funccões 
dimillisse-se : mas uma vez que delinquio, deve 
soffrer a reprovação, deve soffrer o castigo que 
merecem taes crimes. Pouco me importa que se 
occupe em rezar, talvez por isso mesmo não era capaz 
de ser admittido a um lugar tão importante. Em 
uma palavra deve passar o parecer da commissão. 
Se ella entender que tambem o ministro deve ser 
responsavel, terá a coragem de cmittir franca
mente o seu parecer. Nem ueve deixar de passar 
este parecer, até por outro principio ; porque seo 
ministro não proceder contra o general, aggravas
se-lhe o delicto. Portanto não tem nada a respon
sabilidade do subalterno com a do ministt·o. e deve 
passar o parecer da commissão, porque não tira a 
responsabilidade do ministro a responsabilidade do 
seu agente. Voto que se approve o parecer da 
com missão. 

O Sa. CuNHA MATTOs :-0 Sr. Gouvêa acaba de 
dizer o que se devia dizer. O parecer da commissão 
devia limitar-se a respeito do oftlcio e papeis, que 
lhe forão enviados, e nunca tratar do officio, que 
foi publicado no Diario. Eu tambem reconheço, que 
foi muito accelerada a resposta do ministro, não 
havendo ainda critica necessaria, para ver, se com 
effeito tinha o commandante militar violado as 
garantias do cidadão. Eu acho muito conveniente, 
que se mandem pedir as copias das ordens, dadas 
ao tenente general, em virtude das quaes fez a 
reunião da gente miliciana : ·· quando se tratar do 
officio do ministro, acho muito necessario, que se 
tenhão presentes estas ordens, . porque sobre ellas 
é que se ha de julgar, se contém criminalidade, ou 
se o general obrou porseu mero arbitrio, · 

·· E' necessario _que appareção estas ordens, e 
correspondencia. ·De nenhuma . maneira pois podia 
o parecer da commissão versar sobre o officio do 
ministro de estado,emquanto não viesse a copia 
desta correspondencia. Quando apparecer, estou 
bem certo que todos os Srs. membros da commissão 
saberãõ, por onde deveráõ caminhar, porque são 
tantos os pontos notaveis, que podemos estar · um 
dia inteiro a discorrer. 

o certo é que hão de ser necessarios os docu
mentos, que devem mostrar,. quaes forão as provi
den«<ias do tenente general . a . respeito do negocio 
de que se trata •. ·Quando avparecerem .estes 
documentos, a commissão cumprirá com o . seu 
dever, sem attenção ás '{lCSSQas • . po~que não . tem 
attenção senão ã lei. ao menos da minha parte, 
p_o.rque tenho ' da.d~ todas . as ' provas de . poder 
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arrostar-me com todos os perigos em defeza da 
!~:. 

O Sa. CosTA AGUIAR :-Sr. presidente: PostO 
que a materia tenha sido nobremente discutida 
pelos illustres preopinantes, que me precederão 
com par·ticularidadc pelo primeiro honrado membro: 
que abrio a discussão, comtudo tal é a gravidade 
do negocio, que eu sou forcado a emitt.ir a minha 
maneira de pensar, afim ·de mostrar com a fran
queza, que me é propria, a triste e dolorosa 
impressão, que sobre mim fizerão os factos, de que 
se trata. Eu f~ltaria cer~mente a um dever sagrado, 
se em tnes circumstanCias me conser,·asse mudo e 
surdo ás vozes da humanidade, e ás queixas de 
nossos concidadãos : o nobre officio de deputado, 
e tambem a consideração de apartar para sempre 
de nós a repetição de semelhantes males, urgem 
que eu eleve minha debil voz, e que una meus senti
mentos aos _dos meus dignos collegas, que têm 
tomado a peito· a defeza desta camara, e a justiça 
da causa, que se defende. 
.· Como é possível, senhores, como é consentaneo á 

dignidade desta camara deixar em silencio proce
dimento tão criminoso? Que diria o mundo, que 
dirião nossos constituintes, se entre nós houvesse 
um só, que cedendo a relações particulares, ou á 
influencia de circumstancias peculiares, deixasse 
de pronunciar-se á favor de negocio de tanta 
monta'? Não, Sr. presidente, cumpre, que quanto 
em nós cabe, cortemos a repetição de tão escan
dalosos factos, g:ue se tornão amda mais aggra van tes, 
por serem pratJcadosem um tempo em que se sabia 
que no:. acha,•amos z·eunidos neste augusto recinto, 
para sustentar as garantias, e as liberdades da 
nação. 

Eu deixo de fazer a este respeito todas aquellas 
reflex~es, q~e a mate_ria pede, porque muitas dellas 
tem s1do Ja produzidas pelos honrados membros, 
que . m_e precederão ; más seja-me ao menos 
permlltido declarar, que se este negocio ficar 
Impune, a. experiencia nos mostrará quaes as 
consequ~nCias ! ! 9ue· por uma vez por todas se 
persuadao as autoridades subalternas, que passarão 
~sses tenebrosos tempos, em que livremente podião 
a seu salvo atropellar os mais sagrados direitos dos 
povos em geral, e de cada um dos cidadãos em 
~artiCldar. Responsabilidade e mais responsabi,. 
hdade : . sem ella, senhores, tudo é perdido, nada 
faremos. 

A mi!lha divisa é à de la_ Fontaine-Jl faut faire 
a·u~ m-echants guerr~ contmuelle ; de quoi sert ·za 
patX a"!e_c des ~nne·m!S sans foi ?-Convém pois que 
este m1htar seJa pumdo, a sua longa idade não o 
póde salvar, ao contrario é mais uma razão para 
dever saber entender a constituicão e se elle está 
incapaz de sel"!ir,_ s~ja demittido. ·Applicando agora 
todos estes prmc1p10s ao caso em questão, e ao 
pare~er da commissão, eu digo que elle deve ser 
approvado. A commissão procedeu em fórma · ella 
opin_a, que o governo mande já responsabilisa~ este 
offic1al general, que serve de commandante militar 
em Minas. Eu faço justiça ao ministerio · de 
S. M. Imperial : não é crivei que o ministro da 
guerra deiXe d~ cumprir com o seu dever, elle deve 
fazer etrectiva a responsabilidade, e quando desgra~ 
çadaJ?ente aconteça (o que não espero), que seja 
lllud1da a nossa · expectaçào, cumpre então . que 
contra ello -procedamos. 

Então póde ter lugar a accusaçào, de que aqui já 
se tem lembrado alguns illustres membros, por :ora 

é prematura. Vejamos pois o resultado . deste 
negocio, e qualquer que elle seja, a caroara dos 
deputados tem de _,çerto cumprido com o seu im
portante e muito digno officio. Taes são as razões 
pelas quacs eu voto pelo parecer da commissão, ~ 
que se offi.cie ao governo em conformidade do 
mesmo. 

O SR. MAu :-Eu não me persuadia que se 
en:tel}desse q~e ~u era contra o parecer da com
missao. Eu nao d1sse que o general não fosse punido 
por estar isento de culpa, mas procurei demons~ 
trar que grande parte desta 1·esponsabilidade devia 
rec~hir ~obre o ~inistro, porque elle approvou este 
arb1trar10 procedunento. Portanto não fui contra o 
parecer da commissào. 

O SR. CosTA AGuiAR :-Como o honrado membro 
e meu caro amigo, fez esta declaracão depois do 
meu discurso, devo dizer, que também nunca me 
passou pela idéa, que elle houvesse de desculpar o 
generaL Eu fallei a respeito de uma · opinião do 
S~. _Fran~, que não. approva o parecer da com
miSsao. E neste sentidO que fallei, e não como 
entendeu o Sr. Maia. 

O SR. SouzA FaA.NCA :-Eu sou de opinião que o 
general é culpado, pÓrém votei contra o parecer da 
CO!Jlmissão, pelas razões que ponderei, deduzidas do 
aVIso que foi publicado no Diario Fluminense. 
Pergunto . eu : ainda que o ministro da guerra 
responsabilise este homem, por ventura não será 
elle mesmo responsavel, porque deu a sua appro
vação aos actos praticados contra a lei 'l Por isso 
louvo-.m~ muito em me ter opposlo ao parecerda 
comm1ssao. 

Tendo cessado a discussão por se julgar s ufficien te 
procedeu o Sr. presidente á votação, ria qual foi 
approvado o parecer. 
En~o deu. parte o Sr. secretario Costa Aguiar de 

ter vmdo a meza o requerimento de Antonio 
Saturnino, pedindo augmento de soldo, alle~ando 
exemplos. Foi remettido á commissão de petiCões. 

Entrou-se na 48 e ultima parte da ordem dÓ dia, 
que era a leitura de projectos e indicações, e logo 
o . Sr. 1 o secretario fez . a 2• leitura do projecto de 
le1 do Sr. Marcos Antomo para a creacão . de duas 
cadeiras de direito nesta côrte, aprésentado na 
sessão de 17 de Julho. 

Foi julgado objecto de deliberacão, e remmettido 
á commissão de instrucção publicã. . . . 

Teve igualmente 2• leitura a . indicação do Sr. 
Vasconcellos, para que se nã.o discutissem as 
epigraphes das leis. senão depois que ellas fossem 
aprese~tadas afinal pela commissào da re!Jacção, 
otfereCida na . sessão de 6 do mesmo mez, e foi 
'dirigida á commissão do regimento interno. 

Entrou em discussão outra indicacão do dito 
senhor, apresentada em sessão de 12· deste mez 
para que se approvasse provisoriamente o regimento 
do senado na parte relativa á reunião das duas 
camaras, e por votounanime foi mandada á mesma 
commissão · doregimento interno. 

Leu-se depois a seguinte 

cc INDICAÇÃO 

« Para fazer fundadamente algumas in4icações 
sobre r~for~as de abusos na administ.raÇão da 
fazenda, ]UStlça, e governo na província Cisplatina : 

« Proponho, que se peção ao governo 
. c ·1. ~ As · actas da_ incorporação da · provincia 

Cisplatma á monarch1a portugueza constllucig_nal.. 
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a 2; o As actas da incorporação da mesma pro

víncia ao imperio do Brazil; 
« 3.0 As actas da acceitação, e juramento da 

carta constitucional . deste imperio pela mesma 
província. · 

« 4. o As actas do collegio eleitoral de Montevidéo. 
« 5.0 As representações, e reclamaçõe~ dos 

tribunaes, cabidos, e quaesquer outras autondades 
da província Cisplatina, contra os abusos da 
administração em todos os seus ramos, e abusos de 
poder : suas petições para diminuição de direitos, 
arranjo de officinas publicas, organisação de uma 
polícia de C3lmpanha, c obse~va!'cia das condições da 
incorporaçao daquella provmc1a, e todas as que a 
este respe1to fez nos annos anteriores o seu procu
rador, como representante d'aquelles povos, e como 
fiscal da fazenda nacional. 

· « 6.0 Os decretos, e ordens imperiaes, que tratão 
da creação naquella província de duas commissões 
militares, sua Jurisdicção, competencia, e fórma de 
proceder. c 

« Paço da camara dos deputados, 7 de J olho 
de 1826.,..-Nicolas Herrera. » 

Pedida, e approvada a urgencia passoupor2•1ei
tura, e foi remettida á commissão de constituição. 

V Pio finalmcn te á mesa, e teve 1 • leitura o 
seguinte 

« PROlECTO DE LEI 

« A assembléa geral legislativa decreta : 
« Art. 1. o O quinto dos couros, que até agora se 

tem cobrado em especie, para a fazenda publica na 
província .de S. · Pedro i:lo Rio-Grand~ do Sul, 
pagar-se-ha em dinheiro da publicação desta lei em 
diante, segundo o seu valor corrente nas praças da 
cidade de Porto Alegre e Rio-Grande, para o que 
apparecerão mensalmente nas aUandegas pautas 
feitas por dous negociantes de notoria probidade, 
perante o juiz, ou quem suas vezes fizer. 

« Art. 2.0 Ajunta da fazenda nacional daquella 
província . nomeará os administradores . para as al
fandegas, : para estes finali'larem as partidas dos 

· couros que se houverem !fe quintar, para marcai-os 
com ~ a marca. dafazenda publica e do proprietari~, 
e .para . dar · conta do resUltado á respectiva autori
dade. 

« Art. 3. o Os . proprietarios não . poderáõ · nave
gar , os·· couros já . qu~ntados, sem que primeiro mos
trem .. documento authentico da alfandega, ·de 
haverem pago os direitos correspondentes ao quinto 
para, · á vista delle~ lhe passar ' o administrador a 
competente guia, que deve acompanhar os couros 
quintados, pela qual nenhum emolumento ou gra
tificação levará. 

«Art. 4.0 . Es~ :pagamento poderá ser feito como 
o ·dos outros diie1tos da alfandega, com as com
petentes fianças. 

«.Art. 5. o , Fi cão abrogadas quaesquer leis, o r~ 
dens oiúegimeóto. . . · .. . .-

dega da província da Parahyba do Norte, o qual se diz 
nas informações juntas ao mesmo requerimento, e . 
com que este veio instruido da parte do goveruo, 
que nunca fõra provido em nenhuma pessoa por 
titulo e sempre servido por nomeacões interinas 
em pessoas particulares com o vencímento de e40 
réis nos dias utcis. 

« O presidente da província diz em sua informa
ção de 18 de Novembro do anno passado, que julga 
necessario o officio; e a commissão lambem en
tende que, segundo o systema da arrecadação dos 
direitos das nossas alfandegas, é o mesmo officio 
um dos essenciaes; porém, não julga a proposito 
que se crêem officios a requerimento de particu
lares, cumprindo sómente ao governo indicar e mo
tivar ao corpo legislativo a necessidade delles, se
gundo as occurrencias da administração publica o 
exigirem, para em competente lei se crearem, com 
as attribuições, que lhes hajão de respeitar; e que 
por esta razão não ha que deferir ao requerimento 
do supplicante por esta camara, a que veio dirigido 
o mesmo requerimento com simples remissão do 
ministro da fazenda. 

11 Paço da camara dos deputados, em 22 de Julho 
de 1826.-Nicolas Herrera.-Joaquirn Gonçalves 
Ledo.-Jl/anoel José de Souza França.-Jiat·cos 
Antonio Bricio.-João Braulio Moniz.-José de 
Rezende Costa. 11 

Posto este parecer em discussão, objectou nestes 
termos 

O Sa.l'tiAacos ANTONIO :-Sr. presidente, parece
me conveniente que antes de se resolver sobre este 
objecto se pedissem informações ao ministro da 
fazenda . . Com ellas creio que a commissão daria o 
seu parecer com mais conhecimento de causa. 

O Sa. SouzA FRANCA :-A commissão tem todos · 
os bons fundamentos para pensar por este modo. 
O governo enviou este requerimento, e se enten
desse necessaria a creação daquelle officio, o devia 
declarar á camara nesse aviso de remessa. Porém, 
o governo nada diz a semelhante respeito. 

Ora, officios não se creão a requerimento de par~ 
ticulares, nem por interesse particular.: os officios 
que se julgão necessarios, creão-se pelas .· propostas 
do . governo, e não pelos requerimentos dos inte-
ressados e informações dos presidentes das provín
cias. Portant5>, escusa-se pedir informação alguma 
sobre esto obJecto. 

O Sa. MARcos ANTONIO :-:--;Talvez na informação 
do presidente se mostre a necessidade da creaçãõ 
do officio. O ministro que remet~e essa informação 
é porque reconhece ser necessana. 

. O Sa. SouzA FRANÇA :-Eis . aqUi a informa cão do 
presidente ..• (Leu-a.) Por~m, é por esta in!o~ina
ção que a cama r a ha ele dehberar '1 Se o m1mstro 
reconhecesse a , necessidade n~o se havia de callar; 
havia de dizer no seu officio ,que lhe parecia que 
para a boa anccadação da fazenda era util a crea-
ç~o de um tal officio. 

O illustre · deputado tira do silencio do ministro 
,.«Paço .da .camara dos deputados, 5 de J.ulho de 

1826.~ deputado, Xavier Ferreira. » . 
Ficou ,para a 28IC:itura~ , 
Teve ; então. a palavra o Sr. Souza França, que 

por parte 'da commis:são • de fazenda, leu este 

« ·PAJIEtBR · 

« 'A ·commissão -de· faz~nda . examinou o requeri
mento ju_nto de ··.João Go~es de Leiros~ · em _qu~ ~de 
a- :t:~omeaçã·o para o offic1o ·de . guarda-mór da alfan-

um argumento inteiramente contrario ao meu. -Eu 
penso que sendo . elle o fiscal da fazenda, no caso 
de julgar procedente a informação.do. presidente~ 
diria isso mesmo á camara. 

Demais, senhores, officios não se creão a rell.ue
rimento de partes: omcios • não são beneficiOs. 
Quando o governo os julgar necessarios, propo
nha-os á camara. Assim evitão-se tantos requeri-

SI 
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menlos importunos de pessoas que só olhão para os 
propriosioteresses, sem attençàoao estado da nação. 

O Sn. CusTomo Dus :-A creacão de officior. é 
objecto de lei. As leis não se fazem para um homem 
só, são para toda a sociedade : portanto1 não tem 
logar a creação deste officio indicada por tal ma
neira. Se a parte tem merecimento peca algum em
prego, que não dependa de lei nova: e o governo 
deferirá como entender justo. Porém, crear-se um 
officio só para o an·anjar ! Não lembra a ninguem. 
E ' preciso só acabar com o systema antigo de crear 
empregos para os homens e não homens para os 
empregos. Portanto, approvo o parecer da com
missão_ 

Dando-se por discutida a materia, foi o parecer 
approvado. 

Leu o mesmo Sr. França este outro 

<<PARECER 

rimentos das viuvas D. Bernarda Candida.Perpetua 
da Fonseca, D. llaria Regimilda dfl Nascimento e 
D. Anna Thereza Angelica de Castro, em que pe
dem a esta cama r a met-ade ·do soldo das patentes 
de seus respectivos maridos fallecidos : e é de pa
recer, que as supplican tes devem esperar pelo re
sultado da lei, que a este respeito se acha em dis
cussão, segundo a qual se tem proposto uma pro
videncia geral. 

« Paço da camara dos deputados, 22 de Julho de 
1826.-Com as assignaturas acima transcriptas. » 

Foi approvado sem objecção. 
Deu depois disto parte de haver recebido, e leu 

o seguinte 
OFFICIO 

« Illm. e Exm. Sr.-Em solução aos primeiros 
dous quesitos do officio, que coru data de 26 de 
Julho proximo passado V. Ex. me dirigio da parte 

<< A commissão de fazenda examinou o requeri- da camara dos deputados, tenho de remetter a 
met1to de José Antonio Pereira de Sá, em que pede V. Ex-, para serem presentes á mesma eamara, as 
ser provido no emprego de despachante dos navios inclusas relações n. 1 dos officiaes assim emprega
de commercio da província de Pernambuco, em re- dos, como por empregar, que constituem o estado 
muneração de serviços que alli fez, e entende não maior do exercito; n. 2, de todas as praças, for
haver nisso que se lhe deferir; porquanto, a respeito talezas e reductos desta capital, bocas de fogo que 
da remuneração de serviços, ao governo é que montão, seus commandantes e respectivas guaroi
compete deferir-lhe nos termos da lei ; e quanto á ções: havendo já pelo meu anterior officio de lO 
creação do emprego, porque entende se não devem de Julho corrente satisfeito á indicacão dos outros 
crear sem conhecida utilidade publica, a qual se dous quesitos; porquanto, do mappa geral com 
não verifica no caso. elle remettido da força da l• e 2• linha, teria de 

« Paco da camara dos deputados, em 24 de Julho ver a camara, quaes os corpos da côrte fôra della 
de 182t>.-Com as mesmas assignaturas. >> destacados, e quaes os das províncias aqui em ser-

Foi approvado sem impugnação. viço. 
Leu em seguida o Sr. secretario Costa Aguiar o cc E posto que por exJllicita e muito terminante 

parecer da com missão de policia, apresentado na circular de 16 do citado Junho, excitando a obser
sessão de 20 deste mez, sobre o requerimento do vancia da outra antecedente de 31 de Outubro de 
ajudante do porteiro e contínuos da camara para 1825, dirigida a todos os commandantes das armas 
augmento do seu ordenado. das províncias, houvesse exigido os mais positivos 

Posto em discussão, disse esclarecimentos sobre todos os ramos do serviço 
O SR. CusTomo Das :-Eu approvo o parecer militar em cada uma das mesmas províncias, posso 

com a clausula, porém de serem esses homens obri- emquanto não chegão taes informacões, antecipar 
gados a tratar _do a ceio desta ~asa, e da conservação o seu conhecimento, quanto · ã 1• força de linha: na 
das suas nlfa1as durante o mtervallo dassessões. província daParahyba,edo Pará,participandoâca
Os reposteiros e os pannos das mesas muito soffrerão mara a respeito da 1 • que a sua força é de 1 batalhão 
por estar esta casa fechada tanto tempo: as cor- de caçadores da I• de 4 companhias, e de 1 corpo de 
tinas da sala da en Irada estão inteiramente per- . artilharia de posição de uma companhia, e sol>re a 
didas, e todas cortadas pela traça. 2• que ha nella 2 batalhões de caçadores de !•linha 

Portanto, é de absoluta necessidade que pelo de 6 companhias cada um, l corpo · de artilharia de 
menos um fique encarregado de prover ã limpeza, posição de4 companhias, e !esquadrão de cavallaria 
e conservação destes trastes, que custarão o di- ficando para a chegada dos mappas exigidos · o 
nhciro do estado. exacto conhecimento do.s corpos de 2• linha em 

O SR. CosTA AGUIAR :-Sr. presidente, o que ambas as províncias. 
propõe o illustre deputado é muito justo, porém, « Inclusa igualmente achará a camara a relação, 
não é motivo para se sobrestar na decisão deste que requisita dos officiaE's do corpo de engenheiros; 
parecer. · - . · e além della o mappa geral de artilharia, munições 

Na verdade, é indispensavel que alguem fique e pet~echos de guerra existentes nos arsenaes ·do 
incumbido da guarda deste edificio e de seus mo- exercito e outros parciaes de iguaes artigos na casa 
veis ; e a estes homens é que compete isso; po- de armas e fortalezas da COJ!Ceição, com as relações 
rém, ·não é agora a occasião propria. Estas e outras dos empregado_s tanto nas dlfferentes repartições do 
medidas ·. b.ão de se tomar qu.ando estiver proximo I ars~nal, c_om~ na casa. de armas, que ago. ra me 
o encerramento da camara. forao enVIadas ; ficando agora preenchida quanto 
· . Como ningu_em ·mais ·. fallasse, julgou-se finda a a es~ província a _indicação ·· d~ segundo dos sete 
diSCUSSãO, e fOI approvado O parecer. ques1t~s da tabella JUn~ · · aO ofi!ClO de y_- Ex~ -de 22 

Produzi o o mesmo Sr. secretario 0 seguinte de Ma1o : «: logo .ctue a J '.;l!lta d1recto,ra dos estudos 
. da academia mihtar haJa· de apresentar os seus 

«. PARECER . ·. trab~lhos . sobre" o melhoramento ao plano_· dos res-. . . I pechvos estudos, .me não demorarei em os levar. ao · 
« ·A commissão de fazenda examin~u os reque- . coohElcirpeiato dll. . camara, ,b.e1n _COIJlO, tC)das_as:i!l-
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formações que forem chegando das províncias sobre 
objectos da secretaria militar. 

« Deus guarde a V. Ex. Paço, 26 de Julho de 
1826.- Barão de Lages.- Sr. José Ricardo da 
Costa Aguiar de Andrada. >> 

Foi remettido á commissão de guerra. 
Então o Sr. presidente lembrou á camara, que 

se devia resolver sobre a preferencia entre o pro
jacto do Sr. Seixas apresentado na sessão de 12 de 
Junho, para a creação de companhias que se encar
regassem de facilitar a navegação dos rios do im
perio, c o que a commissão de ~ommercio havia 
offerecido em sessão de 27 do mesmo mez, am
pliando esta providencia para aberturade canaes e 
estradas, e construccão de pontes e calcadas. 

E offerecendo esta inateria á considerâção da ca
mara, tivcrão logar algumas breves reflexões sobre 
a ordem dos trabalhos, e logo obtendo a palavra, 
orou pel6s termo.s seguintes _ 

O SR. CLEMENTE PEREIRA :-Sr. presidente, eu 
acho tão necessaria a materia destes projectos que 
pediria a urgencia, e invocaria já já a attencão da 
camara sobre este objecto, se não soubesse que 
muitos outros de igual ou ainda maior importancia 
occupão os animos dos seus dignos membros. 

Nem a policia, nem qualquer outra repa•ticão, 
que tenha a seu cargo as obras publicas póde fâzer 
cousa alguma de effectivo interesse, sem que haja 
um systema, pelo qual se dirijão essas obras, sem 
que haja emfim um plano uniforme, que contenha 
a m!lrcha que se deve seguir na sua empreza e exe
cução. 

E' tempo de se perguntar ao Brazil, que sommas 
tem contribuído para se applicarem a essas obras 
de commum interesse, quaes são as repartições e 
autoridades que as têm recebido e a cargo de quem 
ellas estão, e quaes sii.o, finalmente, as obras que 
se.tem feito, as obras que apparecem. 

ordens, de tantas contribuícões, de tantas violen
~ias, póde-se dizer que nadá se tem feito neste ob
J6Cto 'l_ Eu. d~scubro duas :pri~cipaes: 1•, porque se 
te~ e~traviado estas contribUições para outras ap
phcaçoes; 2•, porque não tem havido, nem ha sys
tema algum nestas operações e tudo se faz sem 
methodo e sem ordem. 

A p~nte de S. João de Mirity, uma das de maior 
necessidade, pela frequencia dos passageiros, está 
de ~orte, que mette horror. Tem-se alli perdido 
m•Jitas besta~ e cargas co.m grande prejuízo de seus 
donos; e ass1m. como esta esta ponte, estão muitas 
outras, que maiS servem de damno do que se não 
existisse~. A ponte do Brejo entra neste numero. 

Este obJecto ~e. obras publicas pertence exclusi
vamente ao m1mstro dos negocias do imperio· 
porém, qual é o ministro qua quer saber de estrad~ 
nem de pontes, nem do commodidades publicas 'l 

Não é falta de dinheiro,- Sr. presidente, ha di
nheiro, ha tambem pessoas, que de boa vontade 
contribuirião,se acaso não faltasse a boa direccão a 
boa applicacão e methodo, e sobretudo a boa "fé ~o 
cumprimenio das promessas. Porém, que ha de 
ser, se faltão estas circumstancias, quH são tudo 
para o bom exito de qualquer empreza 'l ' 

Eu faltaria ao meu dever, se, como deputado da 
assembléa, não chamasse a attencão dos senhores 
a este objecto de tanto interesse.· ' 

A estrada de 1\linas é intransitavel em certas es
taç?es: e na ,·erdade, só a necessidade obrigará um 
viaJante a atirontar os perigos e incommodos, que 
se experimentão nos caminhos, ainda naquellcs que 
estão proximos a esta côrte. 

E, pergunto eu: em que se empregão tantos mil 
cruzados, que se cobrão nesta estrada ? Pois os mi-: 
neiros, que pagão constantemente, para se conser.:: 
var esta estrada transitavel, não merecem tirar o 
fructo do seu dinheiro 'l Pois hão de se cobrar exa
ctamente estes impostos para as obras da estrada e 
ha de se dizer aos fazendeiros, que a vão fazer á sua 
custa? 

Certamente, se se comparassem as enormes som
mas, que os povos têm pago para estas despezas e o 
resultado que dellas apparece, ficaria patente a to
das as luzes o escandaloso extravio que se tem feito Isto, senhores, é summamente barbaro. Quando 
de taes sommas, que se não sabe em que se tem os povos pagão para as suas commodidades, têm 
empregado: e entretanto os povos, que têm contri- todo o direito a exigir essas commodidades. 
buido e contribuem com o seu dinheiro para parti- .Nem se diga que as autoridades, ·a que incumbe 
cipar dos commodos, de que tanto necessitão, este objecto, ignorão o estado em,,que se achão es
achão-se enganados na ~ua expectação e só conhe- sas estradas. Os clamores são de -todas as partes. 
cem que ha obras pubhcas, pela exacção com que P~ra que mais ? Basta -vêr as lamas que se conser
se cobrão os tributos para esse fim. , vao sempre !la~ rua~; basta _vêr o estado das calça
- Além destas som mas que desapparecem, sem se I das; e que direi da mun4açao, que a cobre sempre 
~aber em que, commettem-se todas as violencias e. que ha alguma chuva mais a~undante? Isto não é 
arbitrariedades, obrigando-se os proprietarios e fa-1 o~servado P.or todas as auton.dades? E quanto pa
zendeiros a contribuir. com madeiras carros e· es-1 gao os habitantes desta capital para concerto das 
cravos, e entretanto as estradas e as p~ntes cons_er-~ ruas? Quanto rec~be a cam~ra e a policia para tra-
vão-se na mesma fórma. tar das ruas do R10 de Jane1ro? 

Senhores, depois de estarem estabelecidas as · . Eu já não fallo da consideravel somma de cante
rendas para se applicarem a essas despezas, cessou I nas de contos de réis, a que sóbe annualmente a 
inteiramente esse· arbítrio de exigir serviços dos I importancia da decima das casas .. · Fallo sómente 
pr.oprietarios e lavradores, arbítrio que se fundava I dos impostos para obras publicas; acaso não chega-
na clausula com que forão concedidas as sesmarias. ráõ para estas despezas 'l• · ·· , -
Isto só tinha lugar quando o Brazil estava inteira- l · Eu ignoro inteiramente em que se emprega esse 
mente livre de tributos, pois, além do dizimo, não l dinheiro; o que sei é, que ao objecto a que está des-, 
se contava outro algum imposto. I tinado, elle não _é applicado. 

Porém, agora já estamos em circumstancias bem ! . E h a· de· então • o almotacel condelllnar os mora
diytJrsas: os.· povos estão h~je so~Jrecarreg!ldo.s _de! dorJs, ·por ter Jama _e agna nas J:'Uas, quando estes 
tnbutos e a lavoura paga hoJe mwtas contnbmçoe~ i homens pagão tanto- para que: as aütoridades ·pu
para as obras da~ estra~as e pontes; e portanto está ; blicas tratem da limpeza das ruas 'l Quem deve ser 
exonerada•de·maiS_serVIços. _ -_ .· · 1 condemnado é. o funccionario;- a ··quem incumbe, e 
Q~al será ,~ois ·a· ca:usa de que, apezar de tantas não· o morador que . para ~sso paga ·e paga bastante. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 14:11 - Página 19 de 19 

:5E~~AU Elu ·· :26 ·. b.E--:JULHO DE 1826 
Muitos outros abusos me occorre-m agora para 

mencionar~ se acaso eu não fosse inimigo de sahir 
da materia da ordem. lluitos abusos escandalosos 
tem praticado o senado da camara desta cidade, 
tanto a respeito da arrecadação, como da applica
ção' das rendas do conselho, que não são tão insi
gnificantes, que não cheguem para as despezas a 
cargo da mesma camara. 

á votação e foi resolvido, que o projecto do Sr. Sei
xas entrasse em discussão como o principal e que o 
da commissão de commercio lhe servisse de addita
mento.l 

Eu, amanhã, apresentarei u1na indicação a esse 
respeito, e, em sendo occasião, mostrarei a dissi
pação que tem havido nas rendas do conselho, dis
sipacão e abusos, que se não podem ouvir sem 'ma· 
goa ê indignação. 

Basta dizer por agora quo a impunidade de factos 
desta natureza, foi a primordial cam:a da resolução 
de 1821. 

O povo ''e estes abusos das autoridades e quando 
perde a esperança do remedio, procura fazer-~us
tica, e eis aqui o principio de todas as revolucões. 

·Quando a autoridade despreza a lei, os povos 
desprezão as autoridades ; e por isso, para haver 
ordem é preciso que aquelles que devem velar pela 
guarda das leis, dêm o primeiro exemplo de obe
diencia e respeito. 

Concluindo, digo, qne a materia destes project.os 
é de toda a consideração c que de,·e merecer a at
tencão da camara, como um dos objectos dos seus 
primeiros cuidados. 

O SR. TEIXEIRA DE GouvEA :- Sr. presidente, 
não se póde fazer idéa do máo estado dos caminhos 
que YáO desta corte para Minas-Geraes. Eu não 
fallo só <la parte que está pertencendo áquella pro
víncia, porém, refiro-me principalmente ao espaco 
que l'ai até a serra da Estrella, que está · proximo· a 
!'lSta capital. 

E' lamentavel, que pagando os mineiros ha tan
tos annos sommas consideraveis para a manuten
ção desta . estrada, não tenhão os viandantes os 
commodos e a segurança que têm direito de espe
rar, pois, pagão com o seu dinheiro. 

Eu não sei por que razão só os mineiros são obri
gados a este imposto e não os moradores desta pro
v.incia do Rio de Janeiro, que tirão deste caminho 
iguaes ou . superiores interesses. Certamente esta 
exclusão é odiosa! O tributo para a serra da Es
trella já existia em 1804 e até hoje tem sido cobra
do, posto que a obra está por concluir e em muitas 
partes em total ruína. 

Por isso eu me conformo com o illustre deputado, 
para que ·este objecto occupe um distincto lugar 
entre os trabalhos da assembléa. 
· Agora · offerece-se occasião opportuna, para ,eu 

chamar a attenção da camara sobre um objecto que 
tem muita relação com o que agora se trata. 

Eu vou apresentar uma indicação, para que ·se 
peção ao governo noçõ.es .certas. ácerca deste im
posto, que •. piigào os mmeuos, para .a. estrada da 
serra :da Estrella. Estas noções ,hão·de servir. de 
muito, quando .se discutir .o .. projecto para essas 
companhias; e então eu terei occasião de propôr al
gumas .medidas, que necessariamente hão de ll,lere-
cer a approvacão da camara. . · 

Não é justo· que este iml_)osto recaia sómente so
bre os habitantes da província de Minas: elle deve 
pesar tanto. ,aos 'de cá, como aos de lã . . Sobretudo 
é suminamente duro, extorquir dinheiro aos povos 
para certos ~ns e (lpplical-o ~outros, ou dissipai-o. 

Eu:já mando .u~aindicação á; mesa. ,. .. 
Termióada a discussão, procedeu .O s-r~ ,presidente 

(i Terminado este] acto, levantou-se e disse 

O Sa. SouzA FRANÇA :-Lembro tambem, que ha 
annos se estã fazendo uma estrada pela junta- do 
commercio, em que se tem empregado 30 contos 
de réis. Sei que do cofre da junta sabia todos 
os mezes a somma de um conto de réis para aquella 
obra, mas não sei se ella foi ao fim. t)uizera que 
se ampliasfe a indicação que ó nobre deputado quer 
fazer e que se perguntasse tambem pelo estado 
desta obra. 

Veio á mesa e foi lida a seguinte 

« I~DICAÇÃO 

<< Que se peça ao governo informação, por onde 
conste, se já está solvida a despeza feita com a serra 
da Estrella e se ainda se paga o tributo imposto 
para este efl'eito, e se ainda continúa o abuso de . o 
pagarem os mineiros.-Teixeira de Gouvêa.,, 

Pedida, apoiada e approvada a urgencia sem im
pugnação, fcz-sa segunda leitura; e havendo-se 
prorogado a sessão, por ter dado a hora, foi a indi
cacão julgada digna de deliberação, ficando adiada 
a discussão para a approvação da sua materia. 

Quando o Sr. presidente se propunha a designar 
a ordem do dia, pedio a palavra, dizendo · 

O Sa. VASCONCELLOS:- Sr. presidente, eu re
queiro que V. Ex. se lembre para a ordem do dia 
de amanhã, do projecto para o curso jurídico. · 

O Sa. PAULA E SouZA:- Eu antes . propuzera 
como mais urgente a discussão adiada do projecto 
de lei da responsabilidade dos empregados pub1i
cos. Eu acho que sem esta lei, a outra, que é rela
tiva só aos ministros de estado, pouco effeHo póde 
produzir. · -

Além deste, ha outros projectos não menos in te~ 
ressantes, como o da abolição do juizo dos ausentes~ 
desse monstro que tantos males tem feito e está Ja
zendo. Com tudo, não quero · dizer :que o projecto 
para o curso jurídico, · não deva merecer toda a at
tenção. 

}[àis algumas breves reflexões se fizerãosobí:e 
este incidente; e havendo o Sr. ·presidente satis;_ 
feito aos Srs. deputados, promettcndo · tomar em 
consideração as suas reflexões, assignou para a or
dem do dia seguinte: 1 o. discussão do projecto sobr~ 
a abolição do !ôro pessoal,; 2°, continuação da dis
cussão do proJecto para soccorro das viuvas e or
phãs dos militares; 3°, .disc.ussão do ,projectci para 
facilitar a navegação dos rios; 4°, finalmente, dita 
do projecto para o curso juridicq. · . · 

Levantou-se a sessão depois das 3 horas da tarde. 
-José. Ricardo da Costa Aguia.r de Afldrada, se~ 
cretario.-Frattcisco Gomes de ~Campos,. o redigio. 

. RESOLUÇÕES . DA. CAJIARA 

Illm .. e Exm. Sr.~Passo ás mãos de·V •. Ex., a ré
solucào inclus~ . da camara d()s deputados; para: ser 
por .\7~ Ex. apresentada ao senado, co~ ; Q · Proj~to 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 14:11 - Página 1 de 15 

SESS.AO EM 27 DE JULHO DE 1826 325 
que a acompanha, sobre as cartas dos alumnos da 
academia medico-cirurgica. 
. ·. Deus guarde ã V. Ex. Paço da camara dos depu
tados, em 26 de Julho de 1826.-'- José Ricardo da 
Cosla Aguiar de A·ndrada.-Sr. João Antonio Ro
drigues de Carvalho. 

rum. e Exm. Sr.-Accuso a recep~o do oflicio 
de 22 do corrente mez, com o qual v·. Ex., por or
dem de S. l\1. I. remetteu para serem presentes á 
camara dos deputados, as consultas constantes da 
relação que acompanhou o dito officio, relativas.aos 
impostos para o fundo d.> banco do Brazil; e parti
cipo á V. Ex., para ser constante ao mesmo augusto 
senhor, que a camara já tem dado áquellas consul
tas o conveniente destino. 

Deus guarde â V. Ex. Paco da camara dos depu
tados, em 26 de Julho de 1826.-José Ricardo àa 
Costa Aguiar de Andrada.-Sr. Visconde de Bae
pendy. 

Sessão em 2'2' de Julho de •828 

fóro~ priv~legiados, e só admittio como excepção a 
contmuaçao daquelles, que forem necessarios para 
~O!Jhecer ~as ~a usas que por sua natureza devem ter 
JUizes pnvatxvos; e nada ha mais amplo, claro, e 
exacto, do que o methodo de estabelecer a regra 
ger~~;l, e aj~ntar em seguida a excepção. 

E1s aqUI porqu~ eu entendo que se deve seguir o 
methodo contrario a? que adoptou o projecto, isto 
é, que a presente le1 não deve enumerar os fóros 
qu~ _deixão d~ ~xístír, porque . a regra g~ral é qil~ 
deixao de ex1stll' todos, mas sim. os que ficão exis
tindo ; pois sendo esta a excepcão, entende-se que 
só ficão existindo aquelles, de qúe se fizer expressa 
declaração . 

Neste sentido redigi uma emenda; mas como ella 
tem relação com os arts. 2°, 3° e 4°, peco que me 
seja permittido fazer leitura de toda efla porque 
aliás não póde ser bem entendida. Peço licença para 
ler esta emenda (leu.) Todas as causas, que vão 
enumeradas na emenda, que acabo Je ler, devem ter 
por sua natureza juizes particulares: por isso de to
das ellas se deve fazer menção expressa. Se a mi-

. PRESIDENCIA. DO SR. PERJ!IRA. DA NOBREGA. nba emenda f~r admitLida, ~usten_Larei OS seus ~rti-
• · gos, quando tiver lugar a d1scussao sobre elles JUD-

Procedeu-se á chamada ás 10 horas da manhã e ' tamente com os do projecto, a que forem relat.vos. 
acharão-se presentes 65 Srs. deputados, faltan'do O Sa. Cauz FERREIRA : - Eu apresentaria emen
com participação de causa os Sr!!. Araujo Vianna das a cada um dos artigos deste projecto, se para 
Baptista Pereira, Cavalcanti de Albuquerque, Car2 isso achasse lugar; porém eu entendo, que elle está 
reira, Odorico Mendes, Soáres da Rocha, Lobo e muito bem redigido, e que póde ser discutido pela 
Herrera. maneira, em que se acha. Por isso eu prefiro a ar-

Aberta a sessão, foi lida a acta da antecedente dem e methodo esta~elecido no p~ojecto á~ emen.:-
pelo Sr. secretario Feijó, e foi approvada. das que .offerece o 11lustre preupmante. Ne_sta_l~I. 

Não havendo expediente, teve immediatamente que se va~ fazer, trata-s~ ~e e~phcar a consutmçao 
lugar a ordem do dia na primeira parte, que era a q~e aboho todos os P!l':Ilegws pessoaes de fôro : 
discussão do projecto . de lei sobre a abolição dos nao vamos ~azer um direito novo, '!la~ demonstrar 
privilegios de fôro t~essoal. Em · consequencia leu 0 p~r uma ICI re_gu!a~entar aquelle d1re1to estabele
Sr. secretario Costa Aguiar 0 1 o artigo assim con- c1do pela conshtmçao. 
cebido : I Portanto é inutil declarar nesta lei, é até vicioso 

t1 Art. 1.0 Em virtude da constituição tit. so : r~petir n~l~a, que ?S ~ó~os pesso3:es ficão abolidos, 
- art. 179 § 171 tem cessado tanto no civil como no v1sto que Ja a constltUJçao ~s aboho: o que se de!e 

criminal, o privilegio pessoal do fôro dos ecclesias- faze~ e mostrar, quaes erao esses fóro~, que ~cao 
ticos, militares, cavalleiros, desembargadores, moe- a~ohdos e o metbod~, q~e se deve s.egmr da~u1 em 
deiros, rendeiros da fazenda nacional, otliciaes da dlar:tte. Por lal respeito JUlgo prefenvel <? a~t1go do 
saude e da bulia da cruzada vi uvas menores P.rOJecto â emenda, que se J~e ql!er substitUir. Se o 
J)esso~s miseraveis, escrivaes ~ offieiae~ da alfan~ 1llustre memb~o! acha que nao vao apontados todos 
dega da côrte, e das secretarias de estado, officiaes os fóros, addtciont os que lhe lembrarem, para 
e deputados da junta do commercio~ estrangeiros, delles. se fazer mençao. . 
que por tratado existente não tem conservador, e E amda que_ se nao expnma um ou outro, p~rque 
de quaesquer outras pessoas, que por.Iei ou costu- em~m elles sao ta~tos, que pod~m escap~r â mda
me g_ozem deste privilegio. . gaçao, fica remed1a~o qualquer m~onvemente com 
- .ti Tem cessado igualmente os juizes de commis- a clausula posta aqui no fim do !lrt1go-e de quaes
sões especiaes, tanto nas causas civis como nas cri- quer out~a~ pe~soas, que por lei ou costume gozem 
minaes; nem se crearáõ de novo ainda no caso da deste pr1V1leg10. -~ema1s se .o nobre deputado 
suspensão das garantias individu~es. » q~er que s.e menc1oneru os foros exceptuados, e 

R dis - . . . . nao os abohdos, que certeza podem dar de ter eom-
ompeu a cussao com o seg~mte discurso:. , prehendido todos os que assim ficão conservados 'l 

O ~R. CLEHEW!E PEREl~ :-Nao me oppore1 a Por ventura não póde escapar alguma causa exce:
doutrma do artigo do proJecto, porque ella .é con- pt.uada, de que agora nos não lembremos? · 
forme ao art. 179 § 17° da constituicão, que abolio A' vista disto parece-me que os artigos do proje
tados os . fóros privilegiados, ~xcepttiando sómente cto devem ser conservados, podendo os senhores e 
aquelles; que fossem necessanos para conhecer das eu mesmo, se me occorrer a1guma boa razão, offe
caus!ls; que por sul!- natureza pertencem a juizos recer amendàs parciaes a cada um dos paragraphos 
pa_rt1cu\ares: fallare1 poré_ .. m_ ~o. n __ t_ra_ o m __ ethodo, qu_e á proporção, que forem entrando em d_ iseussão. 
o Illustre a'!tor do mesmo proJecto adoptou, fazendo :Então leu o Sr. secretario Costa Aguiar a se-
a enumeraçao dos fóros;, ~e !em acabado: não só guinte _ ·. 
porque esta enumeração nao e exacta por faltarem « EMEl\"DA 
nella alguns outros· fóros privilegiados, como é ..-or 
exemplo a dos soldados da ·guarda imperial de ar
cheiros, pox:ém muito ma~ porque a constituição 
.estabeleceu · em' regra geral; que não haverá mais 

« Proponho que se redija· na fórma seguinte o 
« Art. 1.0 Todas as causas assim civis, como cri

minaes ficão sendo tratadas nos juizos ordinarios 

82 
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dos réos . -Que os arts. 2• 3• e 4•, se redijão na 
fórma do art. 2• exceptuando-se : 

u 1.• As causas criminacs, de que faz menção o 
art. 47 n. ro e 2° da constituicão. 

,, 2.• As causas meramentê ecclesiasticas assim 
civis, como criminaes. 

'' São causas civis meramente ecclesiasticas os 
processos de diligencias, que dizem respeito á ad
ministracão dos sacramentos, e ao conhecimento da 
validade; ou nullidadP- dos mesmos sacramentos, 

'' São causas criminaes meramente ecclesiasti.;. 
ca.s todos os processos, que tiverem por fim conhe
cer dos erros e crimes, que os ecclesiasticos com
mettr!rem no exercício das funccões do seu officio, 
para imposição de p~na mt>raménte _esp~ritual; ou 
dos delictos dos suhd1tos da mesma IgreJa, em que 
possa ter lugar a fulminação de censuras estabele
cidas por decretos -ile concílios, e quaesquer outras 
constituicões ccclesiasticas, que tiverem obtido be
neplacitÕ, na fórma que dispõe a constituição art. 
102 S) 14, com tanto porém que taes censuras sejão 
despidas de elfdtos civis. 

« 3.• As causas criminaes dos militares nos cri
mes meramente militares sómente. 

cc São crimes meramente militares as transgres
sões das leis, ordenanças, artigos de guerra, ou or
dens relati,•as á disciplina e s~rvico militar. 

<c 4.• As causas da fazenda nacional. que prefe
riráó sempre a todas e quae;;quer outras. 

cc 5.0 As C.lusas civis dos orphãos, as quaes ou 
elles sejão autores ou réos continuaráõ a ser julga
das em primeira instancia com juiz e escrivão pri
vath•o. 

« 6.• As causas ciris dos ausentes, que pa!'saráõ 
a ser processadas no juizo dos orphãos.-Julho, Z7 
de 1826.-Clemenle l'ereira. » 

Foi apoiada ua parte relativa ao artigo em dis
cussão, a qual progredindo, teve a palavra 

O SR. VAscoxcELLos:- Sr. presidente, no ar
tigo 1• enumerão-se todos 'os privilegio~. que de
vem cessar (leu o artigo.) Eu julgo que este me
thodo não c bom, e que o melhor é estabelecer a 
regra em geral, como lembrou o Sr. Clemente Pe-
reira, e depois apontar as excep~ões. · 

E11 tinha já redigido esta emenda, (Leu-a) Ella 
parece-me preferível, porque não só estabelece a 
nova legislaçâ'l em regra, mas especifica os generos 
de privilegios lie fõro pessoal, sem comtudo descer 
ás especies. Eu pois ordenaria o artigo assim, pois 
conheço que se nilo póde verificar a suppressão 
desses fóros, sem que dellcs se faço mencão, e se 
substituão as regras a seguir para o futuro; tanto a 
respeito das causas novas como das já processadas. 
Quizera pois que se seguisse este meio, no qual se 
evitão os vícios do laconismo, e da minuciosa e 
expressa especificação de todos os priyilegios. 

Dito isto, enviou á mesa a seguinte 

C< RMEXD.\ AO ARTIGO I 

<( Ficão extinctos todos os privilegios pessoaes de 
fôro em negocios civis ou criminaes, e bem assim 
todos os juizes privativos· com jurisdicção conten..; 
ciosa civil ou criminal. 

(( São exceptuados os privilegios de fôro estipu
lados em tratados ainda subsistentes, ou em con
tractos da fazenda nacional, mas sómente emquanto 
durarem osactuaes contractos ou tratados.- Vas
corlcellos. •> 

Sendo lida . e apoiada, teve lugar na discussão, 
seguindo-se a fallar o Sr. Vergueiro, de cujo longo 
discurso nada colheu o tachigrapho, pela posição, 
em que o proferio o illustre orador. Teve então a 
p~ana · 

O Sa. CuNHA 1\IATTOs:- Sr. presidente, ainda 
que a doutrina deste art. 1 o me parece muito boa, 
eu desejaria que ella fosse mais extf"nsiva, ou para 
melhor dizer, mais explicada. · -

Os soldados em outro tempo gozavão do privile
gio do fôro em quasi todas as r.ausas crimes, e em 
muitas das civis, mas a lei de 21 de Outubro de 
1763, estabelecendo rtê•gras fixas. e invariaveis na 
jurísprudencia militar, excluio unicamente deste 
fôro os crimes de lesa megestade divina e humana. 

Depois desta lei appareceu o alvará de 14 de Fe
vereiro de 1772, que separou da jurisdicção militar 
os crimes de resistencia aos omciaes da fazenda, e 
os dos contrabandos; o alvará de 17 de Setembro 
de 1784 a respeito dos furtos dos generos perten
centes á fazenda publica commettidos fQra dos 
quarteis, armazens, etc. E o decreto de 2 de Outu
bro de 1792, sobre a venda das carnl:'s : todos os 
outros crimes civis e militares pertencem até 
hoje ao conhecimento dos conselhos de guerra. 
Ora os soldados a chão-se expostos a perpetrar deli
ctos tanto no corpo da guarda (cujo districto, assim 
como o das sentincllas, se estendem á 50 passos de 
raio) como no quartel; tanto em uma praça sitiada 
como no acampamento ; tanto em marcha como 
estando de sentinella. 

Se não se distinguirem os tempos, as cirêtimstan
cias, e os lugares, em que os crimes forem coriuriet
tidos pelos soldados, resultará uma confusão tão 
grande que diversas autoridades andaráõ em conti
nuas discordias, querendo cada uma chamar ao seu 
fôro o mesmo individuo, que perante elle é accu-
sado. · · 

As consequencias, que daqui podem resultar, tal-
vez serão em extremo desagradaveis. · · 

Eu não me npponho, a que os crimes civis, per
petrados fóra do serviço pelos militares, sejão jul
gados pelas jusliças ordinarias; mas a bem da dis
ciplina do exercito procurarei que os delictos civis 
commettidos em acção ou durante serviço activo mi
litar em praças de guerra sitiadas ou bloqueadas, em 
corpos de guarda, sentinellas, marchas, acampa
mentos, no recin!o dos quarteis, e outras occasiões 
semelhantes, sejão julgados perante as autoridades 
militares. 

Para esse fim hei de apresentar na mesa em tem
po proprio um artigo additivo; para se evitar o dam
no, que me parece deve. resultar da marcha con
traria. 

O Sa. Cauz FERREIRA :-Senhores, o que acaba 
de ponderar o illustre deputado é fundado em ra-
zão, e confirmado pela experiencia. · 

Porém ainda não é occasião de se tratar dessas 
declarações. 

A' proporção que se forem desenvolvendo os ar
tigos ~~ projecto . se tratará dessa materia, pc;>rque o 
tôro mihtar ha de se conservar por ser fôro de causa, 
bem entendido, o fôro militar, propriamente assim 
chamado, e não pela maneira, em que se acha; . que 
é a instituição mais injusta que póde haver. 

Reserve-se portanto. para enião o desem'olvi
mento da materia ; fação-se e&sas distinccões no 
lugar proprio; pois por ora trata-se .da materia do 
art. lo, onde só se estabelecem disposições geraes. 
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O Sn. CUNHA MAnos :-Sr. presidente, a refle- esseneial, e inteiramente ligados aos cargos por uti
xão, que acabei ha pouco de fazer, nasce da combi- lidade publica. 
nacão da ·: primeira parte do artigo primeiro com a Logo o que deveria mostrar é, que o fôro pessoal 
doÚtrina do terceiro, no que respeita aos crimes dos ecclesiasticos está essencial, e inteiramente li
militares. gado .aos cargos ecclesiasticos por utilidade publica: 

As occasiões, as circumstancias, e os lugares, em e isto é o que não provou, nem jámais o ha. de 
que elles podem ser commettidos, fazem com que provar. . 
eu repute um crime civil, como delicto militar. E' chamado a juizo um ecclesiastico por um crime 

Eu tenho bastante pratica do serviço, para co- civil: pergunto' este crime está ligado ao ministé
nhecer os terríveis inconvenientes, que resultarião rio do ecclesiastico '! Não. 
á disciplina das tropas, de serem julgados pelas au- O ecclesiastico contrahio dividas, e outras obriga
toridades ordinarias todos os crimes civis perpetra- ções por contractos civis, que nada tem com o seu 
dos pelos militares, sem se olhar ao tempo, ás cir- ministerio : pergunto : estas dividas, .e obrigacões 
cumstancias, e aos lugares, em que elles forão pra- estão essencial e inteiramente ligadas ao ·seu 
ticados. cargo ? 

Não : logo como pretende o illustre deputado va-
Sr. presidente, estabeleçamos com madureza um ler-se da intelligencia forçada de um artigo da con

edifficio, que nos dê honra, e não solapemos com stituição, para destruir o que a mesma constituicão 
precipitação aquelle, que se acha bem consolídado. tão sabiamente tem estabelecido. • 
Os regulamentos forão escriptos com grande conhe- Empreguem-se os ecclesiasticos no seu ministerio 
ciment<:' de causa,· e os soldados, quando sejão jul- proprio ; deixem-se de ser fazendeiros, artistas, 
gados no fôro civil, não serão punidos mais severa- negociantes, etc., que não terão occasião de serem 
mentt>, do que perante um tribunal militar. chamados ao foro civil. 

O Sn. 1\l.mcos ANTONIO :-Sr. presidente, a pri- Contenhão-se no circulo das suas obrigações, guar-
meira cousa, que encontro logo na frente da lei é o dem as leis civis, não commettão crimes, não que
fôro dos ecclesiasticos, pois no primeiro artigo deste brantem as leis do estado : e não serão obrigados a 
projecto é abolido o privilegio do fôro ecclesiastico ; comparecer perante juizes leigos. 
porém no meu parecer esta disp.lsição regulamentar Quando as causas forem verdadeiramente eccle
se não deriva do artigo da constituicão, como pre- siasticas, serão tratadas no juizo ecclesiastico; 
tendem os illustres autores do mcsm"o projecto. quando forem civis, hão de ser conhecidas pelos jui-

0 art. 179 n. 16 determina.-Ficão abolidos todos zes civis, e só pelos juizes civis. · 
os privilegias, que não forem essencial, e inteira- Assim é que eu creio que entenderá o artigo da 
mente ligados aos cargos por utilidade publica. constituicão todo o homem de senso commum, com 

Ora, a utilidade publica exige, que se conserve tanto quê esteja desapaixonado, e trate de procurar 
este fôro, e que os ecclesiasticos não compareção a verdade desinteressadamente. 
perante juizes temporaes; porque sendo o clero por O honrado membro recorre á antiguidade deste& 
sua profissão, e estado sujeito ás autoridades eccle- privilegios, e quer com isto firmar direito ; quando 
siasticas, a estas inteirl!mente cQmpete decidir todas este argumento só serve para mostrar a cegueira 
as causas dos seus subditos, á excepção daquellas, em que jazeu a Europa, e o captiveiro, em que os 
que o mesmo bem publico requer, que sejão decidi- padres ti verão os povos por tão dilatados annos! 
das por outras autoridades judiciaes, e que são mar- Na verdade querer se constituir direito do dolo, 
cadas em as leis existentes. do abuso, do escandalo, com que os ecclesiasticos 

Além ·disto desde as primeiras éras da igreja ca- avassalarão por seculos os reis, os povos, a Europa 
tholica têm sido os ecclesiasticos julgados por seus inteira ! 
pares, consentindo os príncipes christãos. Isto eu já não esperava ouvir, principalmente 

Ora, sendo este privilegio estabelecido, e sanccio- dentro deste recinto. 
nado pela longa duração de 15 seculos, como pre- Senhores, se nos lembrarmos dessa desgraçada 
tende a assembléa legislativa do Brazil destruir obra época, seja sómente para lamentarmos tanta ceguei
tão antiga? ra, . seja. pa1a aprendermos dos erros . dos nossos 

Cnmo se projecia abolir esta legislação em um maiores, seja para nos acautelarmos 'das tentativas, 
paiz onde a religião. e 0 respeito consagrado aos que se fação para reduzir-nos ainda ãquelle estado, 

· · • di d - d t d posto que parece que não será facil a em preza. 
seus mlmstros esta ra ca o em o coraçao e o os os O illustre deputado quer uma lei para a sua classe.·, 
seus habitantes ? . 

Logo voto, que seja supprimido 0 artigo, e con- e outra para o resto dos homens, Nósjá não estamos 
servado o pr~vilegio do fôro ecclesiastico. nos seculos XI, e XII. Os tempos das isenções, 

esses tenebrosos tempos já passarão. 
O Sn. VERGUEIRO :-o· illustre dêpútado, que me Porém para que havemos de recorrer a argumen-

precedeu, notou vir logo á frente do artigo a aboli- tos, e divagar sem necessidade 'l 
ção do privilegio dos ecclesiasticos. Temos a nossa constituicão : ella assim o deter-

Se nisto está a duvida, reserve-se-lhe o lugar mina, e contra ella não se â.dmittem razões. 
para o fim. O :(ôro ecclesiastico em causas, que não O fôro pessoal dos cct~lesiasticos está acabado; 
são ecclesiasticas, está abolido pela lei fundamental; porém não o fôro das causas verdadeiramente eccle
já nada póde valer para a sua conservação. siasticas, porque estas estão fóra das leis civis. Não 

Esta lei não vai abolir, nem crear fóros, porque é a assembléa que o cassou, é a constituição. 
já a constituicão delerminou, quaes erão os que de- E se acaso a ordem ecclesiastica. se desgosta com 
vião cessar, qÜaes os que se havião de guardar.; em- esta reforma, tambem a classe militar se deve des
bora _procure o honrado . !~lembro entender esta de- gostar, e todas as mais classes, que ficã<i privadas 
termmacão em um sentido favoravel ã sua classe. de semelhante privilegio odioso, prejudiciâl, e até 

Referi~~e ao art.179 § 16, onde se diz (lendo). elõcandaloso a uma nação il}~eira que qu~r ser livre. 
Ficão abolidos todos os privilegiós~ que não 1orem Nem taes argumentos devenao ser profendos só para 
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sustentar um capricho em pouco respeito á consti
tuicãu. 

mente cidadãos, e depois de ecclesiasticos, não dei
xão de ser cidadãos. 

Õ Sa. LINO CouTJXIIO ;-Eu me levanto, "Sr. pre
sidente, para sustentar, que o illustre autor do pro
jeeto fez muito bem em principiar pelo fôro ecele
siastico. Os · ecclesiasticos, formão um estado no 
estado; portanto é preciso principiar a reforma por 

A lei social manda, que todos os cidadãos sejão 
julgados por juizes de facto, e de direitô,. que todos 
os cidadãos são iguaes na presença da lei, e que to
das as leis são iguaes para todos. 

Logo por que razão querem os ecclesiasticos eva
dir-se a estas tão saudaveis, e razoaveis disposi
ções do nosso pacto fundamental '! 

elles. · 
Diz o illustre deputado, que a abolicão deste fôro, 

é contra a constituição, porque no árt. 179 diz no 
§ 16 ••• {Lett}. 

Pergunto eu, senhores ; que utilidade tira o pu
blico, tira a nação de haver um fôro privilegiado 
para os ecclesiasticos? Eu não sei, onde o nobre 
orador descobre essa utilidade. 

Eu pelo contrario só encontro males, e grandes 
males : só vejo, que assim se estabeleceràõ duas 
classes na sociedade, das quaes uma, além de ou
tros meios, que tem para dominar a outra, goza de 
mais este, para a seu salvo illudir, e zombar das 
leis. 

Diz o illustre deputado : um povo tão religioso, 
como é o brazileiro, não ha de querer deixar que os 
seus padres fiquem sujeitos a serem julgados por 
outra alçada 1 

Desenganemo-nos, senhores: os padres são su
jeitos ás paixões, assim como os mais homens, por
que todos somos filhos de Adão, e Eva : e se com
mettem crimes ;civis, por que não hão de responder 
nos tribunaes cil'is 't 

Qual será a razão por que hão de querer avocar 
para o seu juizo ecclesiãstico ? 

E' porque reconhecem mui bem o partido que 
nelle tem. é porque sabem da chicana, que alli rei
na, é porque o maior castigo, que se lhes impõe, é o 
da suspensão das ordens. 

Eis aqui a igualdade que elles querem nas leis. 
Senhores, acaso não são os ecclesiasticos respei

tados entre nós? 
Pois quando os brazileiros estão sujeitos aos jui

zes, que a lei estabelece, os ecclesiasticos não os hão 
de reconhecer por taes ! 

Quando o ecclesiaslico commetter crime propria
mente ecclesiastico, compareça no tribunal proprio 
do fõro da igreja : porém quando commetter crimes 
civis, e políticos, deve responder nos tribunaes da 
nação; nada tem a igreja com as leis civis, assim 
como nada tem o governo civil com as leis pura
mente ecelesiasticas. 
· Porventura o cidadão, por ser ecclesiastico, deixa 

- de ser subdito do governo, e das leis do estado 'l 
Não. 

Portanto muito bem se praticou em pôr o fôro 
ecclesiastico ã testa da columna, por ser certamente 

Eu assento, que se elles !aliassem de boa fé, se 
pensassem sem paixões, deverião dar-se po~ muito 
satisfeitos; porque em lugar de perder, ganhao com 
esta reforma. 

O fôro dos ecclesiasticos, teve o seu principio nas 
trevas da meia idade, e as concordatas, que o con
firmarão, todos o sabem, forão firmadas pela igno
rancia, e fraqueza de uma parte, e pela astucia, e 
prepotencia da outra. 

Os papas por um lado ameaçavão os reis com a 
desobedtencia dos povos ; os reis por outro lado 
querião conservar o mando absoluto : os direitos 
dos povos, ou não erão conhecidos, ou erão suffo
cados, assim se fizerão essas concordatas, pelas 
quaes o poder ecclesiastico in vadio, e usurpou todos 
os poderes l.emporaes, e a curia romana avassaUou o 
mundo inteiro, decidio de sceptros, e corôas, distri
buio terras, e mares, e finalmente esqueceu-se do 
céo, para dominar na terra. 

HoJe já não ha quem ignore isto : portanto bem 
claro está o peso, que merecem essas concordatas : 
eu ao menos não acredito nellas. 

Passando a outro ponto, sobre que tem versado 
o debate direi, quo não julgo mão, que se enumerem 
todos os fóros que ficão . abolidos, e que se faltar 
algum neste artigo, seja de novo addicionado. 
Ainda que no fim do artigo se declara, que estão 
nelle comprehendidos todos os outros fóros não 
expressados, todavia não faz mal tudo o que serve 
para acclarar as leis. 

Não é este o ponto a que eu me dirijo. Eu quizera 
que se accrescentasse no artigo mais esta clausula, 
que tambem faz muito ao caso, e consta desta 
emenda, que offereço. (Leu a emenda.) 

Se me disserem que não faz bem, responderei, 
que tambem não faz mal. Direi de passagem, que a 
respeito do fôro militar, eu me aparto alguma cousa 
do commum pensar dos honrados membros, que 
tem fallado. 

Sr. presidente, a disciplina militar tem a sua 
ordenação particular, que lhe é muito necessaria. 
Tirar-se de repente póde causar alguma novidade. 
Eu antes quizera deixai-a ficar no pé em que está, 
cortando-se sómente os abusos e excessos, q,ue tem 
havido; E' o que tenho a dizer sobre este artigo. 

Dito isto, passou ao Sr. 1° secret.à.rio a seguinte 
o mais injusto, e escandaloso. ' 

«EMENDA Quando os padres peccarem contra os canones, 
sejão julgados pelos tribunaes da igreja: ~orém pre
tender isentai-os da lei geral do estado 1 ·Nunca. « Incorrem em nullidade insanavel todos os pro
. A constituição é clara, e expressa; e ainda que a: cessos, e sentenças dos-referidos juizos de previ
constituição o não tivesse prevenido, nunca deveria legios.-:-0 deputado, França~ » 
continuar o abuso introduzido pela prepotencia dos Foi apoiada, e entrou em discussão. tendo pedido 
eccltisiasticos sobre os animas dos reis; e dos gover- a palavra o Sr. Vasconcellos, que proferia um longo 
nos antigos • . Nesta parte approvo o artigo. discurso, de que que nada colheu o tachigrapho, 

Quanto aos militares, reconheço a necessidade de que podesse fazer sentido. Seguio-se 
emendas ; p~rém ellas devem ficar guardadas para - · o Sa~ MARcos ANTONIO: -Eu não me propobo 
lugar propno. ' a impugnar os argumentos, que tenho ouvido, em:. 
. O _SR. Souu FRANÇA:~sr.- pr_esident~, os. e~le- . 1 . quanto parece~~! en!lnc?ar; ·. que · tenho "~ustentado 

s1ast1COS antes de ser eccles1ast1cos Corao pnme1ra- não ser todo o c1dadao 1gual a face da le1. · 



SESSAO EM. i'V DE JULHO DE 18!6 329 
Não duvido da ·igualdade da lei a : respeit6 de 

todos os sub di tos do irnperio: Sómcnte tenho pre~ 
tendidoJ propugnar, em reverencia da religião santa 
que professamos, que seus ministros retirados do 
estrepito da sociedade, sejào julgados por·seus pares 

_ou por juizes ecclesiasiicos, aos quacs deve ser per
mittido applicar a lei aos casos occorrentes. 

Segundo a mesma constituição do imperio, todo 
o cidadão póde . ser admittido aos cargos publicas: 
Jogo cs ecclesiasticos não devem ~er excluid_os de 
julgar os que têm a mesma proflssao, os mnnstros 
do altar . Alêm disso o art. 5• da lei fundam ental 
declara ser a religião catholica apoato-lica romana a 
religião do imperio. E como esta não póde existir 
sem templos, sem altares, e sem ministres, ao go
verno cu mpre não só defender seu dogma, moral e 
cutto, mas tudo quanto é essencial á mesma reli
gião ; e concorrer para a sua conservação e ex
plendor, e para ser venerada, e respeitada de todos 
os que existem no territorio do imperio. 

Um illustre depu ta do tem produzido argumentos 
con tra as concordatas fei tas com a Sé apostolira, 
corno se estas não merecessem toda a attencão, 
como regras estabelecidas entre o sacerdocio ·e o 
imperio. 

As concordatas ct>lebradas com a autoridade pon
tificia desde os priméiros seculos da monarchía por
tugueza, de que foi desmembrado o imperio do 
Brazil, não podem ser alteradas sem o consenso do 
pod~r ecclesiastico, que é recebido em todo o chris
tianism ó, e nações, que vivem obedientes á igreja 
catholica. 

A emenda offerecida pelo honrado membro, que 
fallou com tantas luzes de jurisprudencía canonica 
parece ter approvado ·a minha opinião, emquanto 
sustentei que os juízes ecclesiasticos podião julgar 
diversas cansas, que por sua natureza erão da 
competencia do seu juizo. 

Pelo que nunca approvarei as opiniões que neste 
augusto recinto tem sido emittidas em desfavor dos 
ministros da igreja,os quaes por tantos seculos tem 
sido protegidos, e privilegiados pelos princi pes se
culares. 

Espero, que este poder legislativo, lenha ' em 
grande consideração a posse pacifica do fôro, de 
que .POr tantos annos gozão cidadãos consagrados ao 
serviço da igreja, e uteis ao estado, pela moral santa 
que ensinão aos póvos costumados a respeital-os 
como sacerdotes da lei da graça, e ministros do 
altar. 

O Sn . CosTA AGUIAR·:- Sr. presidente, debalde 
pretende o nobre preopínante, que me precedeu, 
inculcar a necessidade da conservação do privilegio 
pessoal do fôro dos ecclesiasticos ; porque nem os 
:~eus argumentos me convenceráõ jámais da sua 
utilidade, nem esta doutrina é consentanea com as 
luzes do seculo. Far-me-hei sómente cargo de res
ponder áquelles dos seus princípios, em que pa
receu querér firmar com preferencia, as bases e 
fundamentos da sua mesma doutrina. 

Principiou avançando, que a utilidade publica 
pedia, e requeria a conservação de semelhante pri
vilegio : e posto' que os honrados membros, que 
antes de mim fallarão, respondessem com valentia á 
esta tão fraca proposição ; com tudo eu direi ainda 
e muito em breve, que além de não poder inferir 
dos§§ 16 e 1'7 do art. 179 da constituição a mesma 
conclusão, que o illustre deputado quer á força de
duzir, accresce qt1e, se esta razão podesse valer, 
ella aproveitaria tambem á11 outras classes até aqui 

privilegiadas; e talvez com muito maior razão aos 
militares, por serem estes os defensores da· nacão e 
do throno, e que como taes devem gozar de todas 
aquellas contemplações, que forem compatíveis 
com o actual estado das cousas. 

Demais disto, como é possí vel que exist~ hoje um 
privilegio concedido nos bellos tempos do christia
nismo, sendo innegavel por outra parte que as cir
cumstancias são outras, e mui diversas ? Ninguem 
certamente poderá duvidar de que nctualment~ os 
Srs. ecclesiasticos se occupão de muitos nego'cios, 
muitos alheios do seu ministerio. 
• Longe de mim a idéa de offensas, ellas são incom

patíveis com o meu caracter, com o meu modo de 
pensar e com a maneira franca e civil com que 
sempre me tenho enunciado aqui, e em outras as
sembléas, de que tenho sido depu~ado. Eu fallo em 
geral e conheço até qu e em todas as ciasses ha bom 
e má o, mas · isto nada tem com os princípios, q·ue 
eitabeleci, que jámais poderáõ ser contestados. 

Disse o honrado membro, que não era possiver 
acabar com um privilegio concedido ha 15 seculos, 
e em voga neste ímperio, onde a religião está tão 
arraigada: que tem , Sr. presidente, a religião com 
este privilegio, e para que lançarmos mão de seme
lhante maneira de argumentar? Não nos illudamos, 
senhores, as luzes d·a crvilisaçãu tem feito .desappa
recer esses tenebrosos tempo~, em que a ignorancia 
de mãos dadas co m a supers tição, inter pretando 
mal os preceitos de uma religião de paz, e de rni
sericordia: insinuavão e pregavão aos homens, que 
para seguirmos as palavras do Divino Mes tre, era 
mister que nos constituissemos inimigos dos outros 
cultos, e que concetlessemos aos ecclesiasticos privi
legias particulares, que nada têm com a santidad e da 
religião 111 Esses tempos voarão, elles não voltaráõ; 
hoje todos conhecem qua~s são cs direitos que lhes 
competem. 

Accrescentou ainda o mesm o illustre preopi
nante, que a derrogução deste privilegio causaria 
nos animas dos póvos toda a impressão desagra
davel : não haja medo, senhores; semelhante receio 
é futil, é mesmo contrario ao estado actual da .civi
lisação. 

Demais disto, como é possível que possa occorrer 
aos povos tão extemporanea lembrança? Fez por 
ventura a impressão desagradavel . nos animos dos 
brazileiros o n. 5 do art. 6• tit. 2• da constituição, 
em qun se declarão cidadãos brazileiros os estran
geiros natur alisados, qualquer que seja a sua reli
gião? Nenhuma cer tamente, antes ao contrario todo 
o mundo louva e louvará sempre es ta deliberação 
que de certo é uma das. melhores da nossa consti
tuição, . e que faz muita honra ás luzes, e idéas dos 
nossos concidadãos, porque só á ignorancia ou a 
superstiçãll poderá quadrar a triste e mesquinha 
idéa, de que a tolerancia em mater1as religiosas é 
um ataque, ou um ultraje á Deus. 

Se ~ois este artigo da constituição tanto satisfez 
aos nossos constituintes, como então poderá desa
gradar o menor? Isto é por si tão claro, que eu não 
preciso de mais outras reflexões. Ultimou o honrado 
membro, se bem me lembro, com o argumento, 
que elle por maneira algumá · queria deduzir dos 
seus princípios, que os ecclesiasticos não fossem 
iguaes perante a lei, e que só sim tivessem esse
privilegio, ã que tinhão direito, pois que pela con
stituição a nação se havia obrigado a sustentar a 
religião cathol i c a, a sua policia, etc. 
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Outra vez se lança mão, Sr. presidente, do prin-1 o honrado deputado, que .continue o privtlegio do 

cipio da religião ; mas que tem ella com este pn- fôro pessoal dos_ eccles1asttcos. . 
vilegio ? Será elle por ventura um dogma_! Ou cor- Esta pretençao é duect~rnente offenstva do 
rerá risco a religião de ir a pique, se ta.o odtoso a~t. 179 § 27 da consttt_mçao que abolto todos os 
privilegio lhes fôr tirado? De1xemos taes tdeas: e !las foros priVIlegiados em razao das pes~oas; e só con
não são proprias do estado actual da soctedadc, e servou os fóros pnv1legtados em razao da natureza 
das luzes da civilisacão. das causas : deve por consequencta ser desprez~da 

O nobre preopinânte di sse que nã? queria fi!- in l,imine corno anti-constituciona_l. 
mar-se nos princípios, que. os eccl~stasttcos nao Da o )llmtnoso_ orador como razao forte da sua 
fossem ig11aes diante da let; mas e 1sto o que se pretençao, que nao ha m convel\len te , em que os ec
deduz do3 seu5 ar"umentos, pois que tal igualdade clesias ticos sejão julgados pelos seus bispos, v1garios 
desappar8ce, um~ vez concedido semelhante pri- g~rae:~• e mais jttizes, e que assim deve. ser porqlle 
vilegio, contra o qual, bl'm como contra outros nao sao s ubd1tos do poder CIVIl. Os eccles1asttcos nao 
desta natureza, me oppor~i sempre com todas as sãosubditos do poder civil? E: possível que tal pr~n
minhas forcas . ctplo se avançasse nesta camara? Taes ex:pressoes 

Até aqui 'eu tenho respondido aos argumentos do sem duvida eu nunca esperei ouvir de um _orador 
honrado membro: direi dgora alguma cousa áce rca tão d1stmcto por se u saber I! I E se elle as nao sus
da ma teria do art. 1 • desta lei : quanto a mim pa- tentar, ficarei convencido que uma expressão tão 
rece-me melhor, que neste artigo se. especifiquem absurda lhe. escapo u involuntariamente n.o calo.r ~o 
todos os privilegias de fôro, e se algum ha que seu dtscurso, po1s que até as leis da IgreJa ~nsmao 
não esteja aqui declarado, faça-se delle expressa mut postt1vamente que os ecclestas ttcos sao sub-

-mencão ; e eu acho isto muis conforme, do que ditos do poder civil... . 
conceber o artigo om termos ge ra es. Resumindo Se acaso os ecclesiasticos não querem ser subdt-
pois minhas idéas voto pela doutrina do artigo. tos do. poder civil, então ~ necessar~o que saião 

Veio entretanto á mesa esta para fora da soc1edade ctvtl .e que nao gozem d.a 
segurança, direttos e garantias que o poder ctvtl 

« E11ENDA liberalisa áquelles que são seus subditos. (Apoiado 
'' Supprimão-se as palavras- da bulia da Sa nta geTalmente.) 

Cruzada.-Rocha F?'l.tnco.', Diz mais o illustre preopinante, que não é deco-
roso tirar os ecd esiasticos dos seus juizes, em at

Foi apoiada, e admittida á discussao, tendo a tenção ao respeito devido ao seu ministerio. 
pal avra O que não é decoroso, Sr. presidente, é que os 

O Sn. CLEMENTE I'EI\EIRA : - Insisto em que a ecclesiasticos dêm occasiito para isso. Deixem elles 
minha emenda é prefenvcl ao projccto: porque do negociar, que assim lh'os prohibem os canones, 
supposto seja ce rto, que se não oppõe directamentc empreguem-se só no serviço da igreja, que este é 
á doutrina deste, é todavia mais a mpla, e offerece o se u officio, não commettão crimes como requer a 
.um methodo n,ais claro, e ma is bem ordenado. Que sua vida, que deve ser exemplar e vi vão certos, que 
temns nós a fazer na presente lei? Declarar, quaes nunca hão de ser tirados de seus juizes ... Mas os 
são os fóros, que fi cão e xtinctos '! Não: porque esta ecclesia~ticos entrão nos negocias civis e commet
declaração já rs tá feita pela constitu ição, quando tem crimes civis: e obrando em tudo assim-como 
diz. que !leão extinctos lodos: dito isto está dito seculares, não querem responder por suas acções 
tudo; nem s.c póde achar proposição mais simples, no juizo dos seculares? 
e ao mesmo tempo mais exacta . Se os ecclesiasticos se limitassem a celebrar seus 

Qual é pois o objecto desta lei? Designar e de- contractos e negociações entre si, se unicamente se 
terminar as causas q11e por sua natureza ficão por- injuriassem, ferissem, matassem ou roubassem um 
tencendo a juizes particulares : logo estas, e não aos outros, de bom grado eu conviria que fossem 
aquelles, é que se devem enumerar, porque aquelles julgados por juizes privativos escolhidos da sua 
estão comprehendidos na proposição geral-todos- classe; mas elles vivem, celebrão contractos, com
e estas formão a cxcepção desta mesma r egra geral merceião e commettem crimes no meio da grande 
-todos, sendo claro que só !leão existindo os juizes sociedade civil, de que tambem são subditos: e se-· 
particulares, de que se fizer expressa m cncào, e ria justo que, sendo os ecclesiasticos uma fracção 
que todos os mais têm inspirado. Isto é por' si tão desta sociedade tão diminuta em numero, que reJa
claro, que não admitte contestação. . tivamente a mais de quatro milhões de habitantes, 

Se porém, não obstante, a evidencia estar pelo quasi se não fat sensível; fosse este todo conside
methodo, que propõe a emen da; se julgar que o ravel obrigado a seguir o juizo particular dessa 
artigo· deve preferir, por nenhuma maneira convirei fraccão diminuta? 
em que se supprimãú as palavras-privilegio pes- AÍ!egou o nobre deputado, que quando se tratou 
soai do fôro ecclesiastico-como exigio um illustre da liberdade da imprensa, tomarão os legisladores 
orador : o foro pessoal dos ecclesiasticos está na de&ta camara em grande consideração a causa da 
razão de todos; e se todos acabão, como se pre- religião, e que é de esperar que agora continuem a 
tende que só este continue? Se eu podesse entender fazer o mesmo. 
que o mesmo nobre orador se con lenta com que Eu fui nessa occasião um desses zelosos defe-n
fique existindo o fôro ecclesiastico nas causas mera- sores da causa da religião de que falia o honrado 
mente ecclesiasticas, como pareceu indicar nas ul- preopinante; .mas por esses mesmos princípios que 
ti mas expressões do Sl'U discurso ; contentando-me então desenvolvi, é que não posso convir, em que 
com as suas conclu~es não me importaria r.om os continúe o privilegio do fóro pessoal ecclesiastico; 
seus principias: mas o theor do seu discurso, mostra porque estou inteiramente convencido, que a causa 
claramente que o !Ilustre preopmant~ quyr defender da religião só irá be_m, quando os seus ministros, 
o pnvdegw do fôro pessoal dos ecclestasttcos; e por reconcentra.dos dentro da orbita do seu mínislcrio 
isso é necessario combater os seus princípios. Quer ; todo ecclesiastico,- deixarem de gozar na sociedade, 



SESSÃO EM 27 DE JULHO · DE 18!6 331 
privilegios que não são inberentes á natureza do seu ·ministerio. Abstenhão-se de dar motivos, logo 
lugar que occupão: privilegios que não têm servido será a lei inutil para elles. 
senão dé inlispôr os ecclesiasticos na opinião pu• Nada mais digo, porque já assaz se tem expen-
blica e de os fazer odiosos. dido e mui sabiamente pelos illustres senhores que 

Argumenta, finalmente, o illustre preopinante, me precederão e ultimamente pelo illustre depu
que o privilegio de fôro foi concedido aos ecclesias- tado o Sr. Clemente Pereira . 
ticos por diversas antigas concordatas-, confirmadas Fallando agora sobre as emendas, digo, que a do 
pela curia de Roma; que subsistem e não pooom 3er mesmo Sr. Clemenle Pereira me parece muito boa. 
alteradas sem audiencia da mesma curia romana. Eu assento, que se não devem enumerar os privile-

Este argumento, Sr. pre•idente, é manifesta- gios que ficão derogados, como ·pretendem alguns 
mente offensivo da constituição, que, como já disse, Srs. deputados, mas que se deveJallar em gera'!. 
acabou com todos os fôros de privilegio de causa; A enumeração e especificação nec~ssariamente 
essas concorda tas, por consequencia, caducarão de- ha de ser defeituosa, pode escapar algum· privilegio 
baixo desta disposição da constituição, sem que aos e causar isto na pratica graves inconver:lientes. 
ecclesiasticos assista o direito de reclamação, nem Basta rã portanto, declarar, que fteão comprehen
á curia. roman~ o de qu.eixa; por ser principio con- didos na lei os privilegias pessoaes do fôro em cau
sagrado em direito publico un iveJ"sal e ecclesias- sas cíveis ou crimRs. Se se não tivesse feito esta 
tico, que toda a jurisdicção temporal, que os mes- especificação, talvez se não tivesse suscitado esta 
mos ecclesiasticos têm exercido, lhes veio por de- questão, sobre, apontar os ecclesiasticos em pri
legação dv poder civil; pois que a igreja nenhuma meiro lugar, tornando-se em odio, aquillo quEJo<se 
tem, que não seja espiritual: e como quem delega fizera talvez em reverencia; pois, sendo ministros 
pôde retirar a sua delegação sempre e quando qui- do altar, devião occupar o primeiro lugar. 
zer e o julgar convenieme, isto é o que fez neste Dirai alguma co usa a respeito da bulia da cru-
caso a constituicão. zada, de que trata a emenda do Sr. Rocha Franco. 

Nem se diga quP a posse adquirida, por ser an- Todos os escript.ores dizem que esta bulla foi con
tiga, confere aos ecclesiasticos um direito, porque cedida aos reis de Portugal para a co nservação da 
em materia de jurisdicção não corre prescripção, praça de Mazagão e para debellar os infleis. 
por ser um direito inherente ã soberania do poder O mesmo La Raga, que não pôde ser suspeito na 
temporal, e por co nsequenci a, como todos os ou- materia, accrescenta que não tem sido confirmada, 
tros, inalienavel. senão para esta corôa e qne precisa de confirmação 

Além disto, cumpre saber, que todas ou ao me- de todos os papas que sobem ao pontificado. Se 
nos a maior parte dessas concordatas forã o violen- bem me lembro, esta é a opinião de La Raga. 
tas ou dolosas extorcões dos ecclesiasticos, obtidas Que tem pois o Brazil com esta praça d' A f rica 1 
nos calamitosos tempos de ignorancia e fraqueza Acaso deveráõ os brazileiros ir debellar os iufieis 
do governo de Portugal, nos reinados do cardeal com espada, polvora e balla? Não é este o lugar 
D. Henrique, D. Sebastião e Filippes; bastaria a\- proprio para se tratar de semelhante assumpto, se
legar esta viciosa origem, para concluir da nulli- não eu desenvolveria o modo, porq ue infelizmente 
dade de taes concordatas. ainda subsiste a bulia da cruzada no Brazil. Em 

Conclue o illustre orador o seu discurso, notando summa, é um abuso e um abuso que carece de 
que os ecclesiasticos sejão os primeiros que appa- correcção severa. Esta bulia do santo j)l!dre, não 
recem á testa da columna dos fôros privilegiados, tem hoje lugar algum no Brazil, nem -pôde str exe
que se querem abolir. Se nisto es tá a dvuida, eu cutada. 
convirei em que passem para o centro e que ve- Nós não temos nada com os pagãos da Africa, e 
nhão os desembargadores para a frente; mas parece aquelles que estão no Brazil não hão de ser catechi
que o nobre deputado não tem razão de queixa, por sado~ com expedicões de gente armada. · 
ser justo que se colloqne na cabeceira aqu e\le foro, Em uma palavra, se estlt bulia se conserva ainda 
que na urdem dos privilegiados sempre foi o pri- hoje, é só para ir colhendo algum dinheiro do povo 
meiro. rude e ignorante. 

Concluirei, votando pela minha emenda ; mas, no Não fallarei mais sobre o que se tem ~xpendido: 
caso desta não merecer preferencia, por nenhuma só direi que, a não passar a emenda do Sr. Cle
fórma convirei na continuação que se pretende, do mente Pereira, então devtl o artigo ir á commissão 
privilegio do fôro pessoal ecclesiastico. para especificar todos os fôros privilegiados, de 

O Sn. VASCONCELLOS :-Eu só direi mui pouco, sorte que não falte um só. Ella deve apresentar esse 
porque já está a · materia bastantemente elucidada. regimento, ou para melhor dizer, es~e exercito de 

Sr. presidente, é bem claro qu P. convém , ainda classes privilegiadas. A commissão tambem terá 
mesm o aos ecclesiasticos, a extincção do privilegio em vista as razões que expoz o Sr. Cunha Mattos, 
do fôro; porque sendo muitos os casos em que elles que são de toda a ponderação. · 
incorrem effect.ivamente em crime, nunca são pu- O SR . CuNHA MATTOS :--Os militares, Sr. presi
nidos; donde resulta que, apezar de muitos serem dente, não querem mais privilegios, do que os OU· 
innocentes e virtuosos, sempre contra elles se de- tros pidadãos. Elles são o sustentac11lo da religião, 
clara a opinião publiCa. Confundem-se por isso os do tl\rono e da liberdade dos povos; ·não querem 
innocentes com. os culpados, visto que o juizo que mais do que os outros cidadãos. Elles hoje têm me
os absolve ou condemna, não goza de conceito . Da- nos privilegias' dQ qué em outro tempo. 
qui nasce que faz mais mal do que bem o seu juizo Em 1763 tinhão privilegio de fôro em causas ci~ 
privilegiado; e ex tine to elle, melhora a class!l' dos veis e crimes: foi-se-lhes tirando pouco e pouco, e 
ecclesiasticos na opinião geral. nem por isso se derão por sentidos. Os conselhos 

Demais, senhores, os ecclesiasticos têm um · ex- de guerra são ás vezes de demasiado rigor e muitas 
cellente meio para se evadirem a esta nova lei e é; vezes são absolvidos aquelles, que talvez devessem 
não commetterem delictos, não contractarem com ' ser punidos. 
pessoa alguma, consignarem-se inteiramente, ao Os militares perderão alguns dos privilegias, que 
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lhes concedião as leis anteriores á de 20 de outubro E', logo, gratuita a accusação de impunidade con• 
de 17G3: depois determinou-se que perdessem os tra os tribunaes ecclesiasticos, e inconcludente o 
privilegias de fóro em todos os furtos á fazenda na- argumento, que della se pretendeu deduzir, para 
cional; determinou-se que perdessem os privilegies combater o illustre deputado, qu e advogára a causa 
de foro em crimes de contrabando, no contracto do da immunidade dos clerigos. 
tabaco, nas carnes verdes e apezar disto, não fica - Recorre-se com muita co nfiança á pratica e dis
mos menos submissos ó.s leis; c se os legisladores cip li na da primitiva igreja; oxalá, Sr. presidente, 
no dia de hoje entend erem que os mil itares de- qui' víssemos reproduzilios estes bellos e felizes 
y erú ser coarctados nos privilegias, não ba homens tempos e que n~o só os padres (como parece entcn
mais submissos á lei; estamos promptos a fazer der-se) , mas todos os christãos procurassem ani
tudn quanto quer a lei; não estamos a rgumentando mar-se do espírito da fé e da caridade, que distin
com os nossos avós, não, Sr. presidente, o que pas- guio estes dias de triumpho e tle gloria . 
sou, .pas~ou. Os bispos erão então os arbitras, e como os 

Estes privilegias erão tios tempos barbaros; no juizes de paz, que julga vão .de todas as causas, ou 
dia de hoje conhecemos que não nos compete outro differencas suscitad a~ en tre os individuas da se
privilegio, senão sermos todos iguaes perante a lei; ciedade ·christã, e !.tem que não tivessem juri~dicção 
hav~ndo unicamente differença no modo de julgar contenciosa, nem estrepito roreosr, havia comtudo 
nos casos puramente militares e nos crimes civis , nes te juizo um certo apparato edificante , e digno da 
qu ando es ti ve r o exerci to em campanha, ou blo - magestade da religião. Sentados no meio de seu 
queada a praça e sit.iada. presbiterio, ou do co nselho dos sacerdotes, elles ou-

Isto é o que eu queria dizer a respeito do que oh- vião as partes , que se apresentavão perante o seu 
servou o Sr . Souza França. tribunal, e depois de examinarem o negocio co m a 

O SR. SEL'.:AS :-- Sr. pre::'idente, eu não me Je- maior simplicidade, e boa fé, elles o decidião 
vanto para sustentar o fóro pessoal, vi~to que elle pelas santa s escripturas, procurando sobre tudo re
se acha abolido pela constituição, cujos artigos são conciliar os dous litigantes, e preservai-os de todo o 
para mim dogmas politicos, em que não é licito to- resentimento , e animosidade. E' por este motivo, 
car . (Apoiado I) diz o abbade Fleury, que as audi encias dos bispos 

Tenho, porém,ouv ido algumas expressões, que eu não se fazião, senil o nas segundas [eiras, afim de 
desejára se não tivessem pro[erido nes te augusto re- que os padres podessem durante o rc!'tu da semana 
cinto, porque, razões combatem-se com razões e não acalmar suas paixões, e prepa rar-se para o do
com sarcasmos ou idéas, qu e tendão a menoscabar mingo seguinte assistir dignamente aos sagrados 
as instituições religiosas , sempre dignas de respeito mysterios, e levantar mãos puras ao céo. Se fosse 
e veneração; e por isso, sem me fazer cargo de de- possível retrogradar e estes tempos affortunados, a 
fend er o fôro pessoal ecclesiastico , é todavia for- reli gião ganharia, porque a autoridade dos pastores 
çoso responder a essas expressões tão ligeiramente seria fundada so bre o respeito, e docilidude dos 
proferidas. fieis, e ganharia a sociedade civil, porque veríamos 

Ouvi um nobre deputado compara r u suspensão extinguir-se, e acabar-se este maldito espirito de 
de um clerigo, uma das maio res penas da igreja, chicana, qup. é uma verdadei ra peste des tructiva 
com a sus pensão de um pedreiro 111 A paridade é da paz, e tranquillidade das fa milias. Fallou-se com 
por certo ridícula e tanto mais espantosa, qu ando en[ase nas usurpações da igreja, ou antes dos 
se apoia no exem plo de um rei, aptmas co nhecido papas sobre o poder temporal, mas não se falla nas 
nas paginas da histeria pelas suas crueldadP.s. usurpações dos soberanos sobre o poder da igreja, 

Seria para desej<Jr, torno a dizer, que nunca so sendo aliás certo que estas usurpações fa rão reei
soltassem á face deste congresso ta es exp ressões, procas, quando a ignoranr:ia, a ambição, e a impos
que offendem o respeito devido ao ,;ystema da reli- tura confundirão todos os direitos, e alterarão 
gião, solemnemente garantida pela constituicão os impreteriYeis limites, que separão os dous po• 
politica do imperio. • deres. 

Entre os argumentos com que se pretende u com- Se, por exemp lo, depois da appa ricão dos ceie-
ba ter o fôro pessoa l, ouvi fallar na impunidade dos bres decretos de Izidoro Mercador vemos os papas 
clerigos, julgados pelos tribunaes ecclesiasticos. procurarem ganhar terrenos, e extender prodigiosa-

Eu não sei, Sr. presidente, que crimes tão atro - men te a autoridade ecclesiastica a todas as causas 
zes tenhão commettido os ecclesiasticos brazileiros civis, sob pretexto do peccado, de que só a igreja pó de 
para se receia r tanto os efieitos des~a pretendida conhecer, e do juramento prestado nos contractos, 
impunidade; pois, graças á Deus, não estamos fias como se esta circumstancia mudasse a natureza do 
circumstancias de ijenrique li da Inglaterra, quan- acto, e podesse tornar ecclesiastica uma causa me
do diz ia a S. Thomaz, que no seu reinado havião os ramente civil , nAo vemos nós lambem os pr íncipes 
clerigos perpetrado mais de 100 homicídios. chamando aos seus. tribunaes o conhecimento da fé, 

E como se póde suppór a impunidade inherente presidindo a conci lias, definindo dogmas, e tomando 
aos tribunaes ecclesiasticos, quando 0 10 clerigos são parte nas disputas theologicas com tanto enthu
talvez os que sofTrem as penas mais severas, pois, siasmo, ou fanatismo, que se vio entrarem os íni
além d~ de~radação, que é a mais terrível da igreja, migos pelas portas de Constantinopla, em quanto 
elles sao ~mda relaxados ao braço secular, para o imperador esta v a se•iamente occupado de con
sere.m ~umdos com as penas corporaes e affiictivas cilios, e questões de theologia? (Apoiado) Não se 
Jue a 1greja não póde infligir? Será is to impuni- vio mesmo um destes imperadores eom escrupulos, 

a de 1 · e · receios, de que Deus lhe pedisse conta de haver 
E o clerigo, que depois de degradado pela com~ empregado no governo do estado o tempo, que elle 

petente autoridade vai expiar o s~u crime em um roubava aos negocias espirituaes? Se os papas, ar
pallbulo, não vem a pa~e:er duplicada pena, con- rogando-se um direito contrario 'ao evangelho, e 
correndo para a sua pumçao ambos os poderes, ec- desconhecido nos primeiros seculos, dispozerão das 
clesiastico e civil ? ' corôas dos soberanos, e desligarão os respectivos 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 14: 11 - Página 9 de 15 

subditos do juramento de fidelidade, não se vio que :deve caracterisaros ministros de uma reliiião 
igualmente os príncipes arrogarem-se, ou extor- de paz e de caridade, mas já que o nobre deputado. 
quirem direitos, que -nunca tiverão antes dos-lO tanto exagera os males, que produzirão na sociedade 
primeiros_ ~eculos, como os chamados de Regalia, a essa~ gu~rras de religião, eu o convidarei-a que Iêa 
a·presentação de beneficios,· que -_ então erão -no- a h1stor1a da Inglaterra, pelo celebre Hum e, e alli 
meados pelo clero, e povo, e não pelo soberano só- verá, que ellas produzirão tambem grandes bens, e 
mente? (Apoiado) Porquerazãopoisse hadeclamar que ao fanatismo_ dos religion!lrios, foi a Hollanda 
tanto contra as usurpações dos papas, e se hão de deved_ora da sua mdependenc1a, e a Inglaterra da 
dissimular, ou calar as usurpações dos soberanos! sua hl>e~dade, e da constituição, que o despotismo 
Por que motivo, em vez de dizer-se que as concor- de Hen nque VIII, e seus successores, tinha feito 
datas forão concessões arrancadas pela igreja á fra- esquecer inteiramente·. Nada mais direi, por que 
quezã' dos príncipes, não se ha de antes dizer, que torno á repetir, não me -levantei para defende_r a 
ellas forão convencões, ou tratados, onde se esti- immunidade pessoal dos clerigos, mas só para com
pularão vantagens reciprocas 't bater certas expressões, que me parecerão pouco 

Pedia por certo a justiça, e imparcialidade, que respeitosas, e até improprias de philosophos, e ora
se olhassem semelhantes transaccões comó filhas dos dores, que só com as armas do raciocínio, devem 
prejuízos, que, nomeio das trevas, queentãocobrião refutar, e destruir a forca das razões contrarias. 
a Europa, erão communs aos papas, e aos soberanos, Convirei por tanto, que pâsse o art. 1° e quanto ao 
e quando se pretendesse repôr a igreja no seu es- segundo, quando tratarmos da sua doutrina, vo
tado primitiYo, despojando-a desses privilegios ex- tarei pela emenda do Sr. Clemente Pereira, por 
torquidos ou usm·pados, era preciso deixai-a em isso que ella determina o sentido vago do artigo, 
toda a sua liberdade, com todas as suas attribuicõcs, especificando com mais exactidão as causas mera
tirando tambem aos governos as prerogativas; que mente ecclesiaslicas, e privativas de fóro, que 
elles se arrogarão, ou que a condescendencia da chamão de causa. 
igreja lhe concedera, mas querer 9.ue a J.lrescripção, O SR. VAscoNCELLos:- :1\luita admiracão me 
e a posse de muitos seculos constitua dueito só em causa, que estejamos aqui a gastar inutihnente o 
favor do poder temporal, é seguramente faltar ás tempo, que nos é tão precioso, descutindo pontos 
regras da equidade, e da boa razão. de histor1a 1 Nós não somos historiadores, mas }e-

Ouvi accusar os p11pas de haverem com suas in- gisladores. Porque se deixou escapar uma expressão 
terprezas.ambiciosas accendido o facho da discordia, contra o juizo ccclesiastico, e contra as usurpações 
e per I urbado a tranquillidade das nações, isto, da igreja, co usa de quo ninguem dtnida, por que é 
Sr. presidente, é argumentar do particulat: para o um ponto inquestionavel, ha de haver uma dis
geral, ~e concluir o abuso de uma cousa contra o cussão eterna, puram~nte historicn. c'!io principal 
uso legitimo della1 methodo de raciocinar muito efl'eito é gastar tempo 1 Requeiro a V. Ex., que não 
máo, e vicioso, p01s por que alguns papas cedendo consinta, que continue a discussão sobre pontos 
ás preocupacões de S"U seculo, abusarão do ·seu historicos. 
poder, por que um Gregorio VIl., um Innocencio O SR PI\ESIDENTE :-Os illustres deputados têm 
IV., um Bonifacio Vlll., e outros encherão de con- (aliado neste sentid __ õ __ , e por isso era licito ao hon-
fusão, e desordem a França, e A.llemanha, con- d b - -d 
cluir-se-ha, que é preciso revogar todas as conces- ra 0 mem ro respon er aos seus argumentos. 

· sões dos imperantes, e espiritualisar inteiramente a -O SR. VASCONCELLOS :-Então por que um 
autoridade ecclesiastica 't Se fosse licito argumentar transgredio o rugimento, todos o podem trans-
deste modo, então cu responderia ao illustre de- çedirt · 
puta do com uma longa serie de papas, que honrarão o SR. LII'fO CouTINHO : - Eu quizera tratar só
a igreja pelas suas luzés, e moderação, e que mais mente da ma teria do artigo, e mostrar, que não 
de uma vez sustentarão os thronos dos -monarchas, devia ser concebido em t('rmos geracs. mas in di
e salvarão _os povos do flagello da guerra, e da anar- viduaes. · Porém como o nobre deputado, que ulti
chia. · Lembrarei com tudo um facto, que agora me Iriam ente respondeu aos meus argnmento$, disse de 
occorre, e que prova bem,- que o' espírito da tolera o- certo modo, que eu tinha faltado os princípios reli
cia, e de humanidade é iminentemente o espirito da giosos, é forçoso detender-me. 
igreja de Jesus Christo, tal-foi a perseguição atroz, ·O honrado membro depois de mil protestos de 
que no seculo XIV; se declarou em toda a Europa que não quer sustentar ofôropessoal, bate apan
contra os judeos, arguidos de haverem causado_ uma cada sobre a solfa, e_ quer sempre o fôro, apezar dos 
peste horriv~l e assoladora, envenenando os poços, protestos. Pois. eu faltei ao acatamento devido ás 
e cisternas. instituições réligiOS!!-S? Sr. presidente, muito me 

l\lassacrados sem' _compaixão por toda a parte, admira, que o honrado membro confunda fôro 
o'nde -_ erão encontrados, elles não acharão asylo, . ecelesiastico · com instituições religiosas, porque 
senão, á sombra· dàsta igreja, que se accusa de in- são cousasmuito distinctas, ediversas.Iesus Christo 
tolerante, e 0 papa Clement_e VI, foi 0 unico, que mandou que os padres não fossem cidadãos? Iesus 
lévantou a voz a favor destes infelizes, fulminando Christo ordenou que tivessem um fôro particular 't 
penas I gravíssimas .contra aquelles; que tão barba- Que os ,padres fossem julgados por outros padres, e 
ramente os maltratavão.-e perseguião. Declamou-se e -nunca pelas justiças secula!'6s? Não, pelo con
ultimamente contra as guerras excitadas pelo fa- t~rio eu ouço dizer a-Jesus ~briSto, o «Jlle ~de Deus, 
natismo dos padres. Eu convenho, Sr. presidente, dai a ·De'!s, e .o -que é de Cezar, da1a Cezar. E -o 
que nada-é mais ·opposto aos dic'!lmes do,evan- que-quer ISto _dlzer!. _ _ _ . 
gelho~ - e ·ao esp_irito' de Jesus , ChrJSto, ·que repre~ , ·Que : o _padre é Cldadao, que: deve pagar os tr~
·hendeu- ·severamente·: aquel\es : diseipulos, :que·pé..;! botos a Cezar, que de:ve .<~er JUlgado por um tn
dião·fogo:do céo ·P.ara-pnnir.os samaljta~o_s, est.oti· b~nal ~o~petente instituído por Cezar, e~ a do~
Pt!!saadido,_qu~-a;·lll~oleranÇia, e pel'SegUJÇélf!, ·é~~ tr1!1a dmna •. Ella ~o~ra, ~que , Jesus Christo n~o 
~tramentemcompative} :com a doçura; epaCleneta2 -qnu. .que os ecclesxas\ICOS:ttvessem um fôro parti-

& 
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culár, esta é a verdadeira instituição religiosa. Pelo atheu! inimigo da religião! profanador! blasphe
contrario este, e outros privilegias tem-se canse- mador! ••• Elles bem sabem porque o fazem. 
guido pouco e pouco já por bons modos, já á viva -~as que tem, tomo a perguntar, que tem a reli
!C!'l"~• o que de maneira nenhuma p?de_ constituir g13:0 .~m o fôro_ dos ecclesiasticos? Que tem a 
due1to. Os · me~bros do corpo ecclesiaStlCO sempre rehg1ao com as . 1senções temporaes dos padres 1 
hã<! de ser subd1~os do goye_rno temporal, emquanto Logo qu_em se pretende valer destes subterfugios, 
estiverem na soCiedade ctvll, a que pertencem e por • é que nao argumenta. com a· razão: logo quem não 
isso em ·casos civis devem ser j nlgados -pelos tri- I trata de convencer com argumentos mas de tornar 
bunaes, que julgão todos os mais cid::~dãos. odioso o seu contrario, attribuindo-lbe falta de res-

Diz o honrado membro. que é baixo, que não é peito ás instituições religiosas, não só mostra fra
da dignidade d!l religião, o comparar um pedreiro queza n!l caos!'- que advoga, mas tambem falta da 
com um ecclesiastico. Não sei que nisso se falte á verdadeu!l car1dade christã para com seu proximo, 
dignidade, e ao respeito devido á nossa santa re- contra CUJa pe~s<?a se declara_ muito positivamente, 
ligião. Accrescentou que o facto, a que eu alludi, bem longe de u~u~ar os preceitos -do evangelho, e os 
tinha sido praticado por um rei, reconhecido como exemplos ~o D1nno Mestre, quando mandou pre
cruel( e não sei como o não chamou herege) Pelo gar! e enstnar, e quando elle mesmo pregou, e 
contrario, meus senhores, este rei foi o exemplo ensmou. _ 
dos reis, e porque sabia fazer justiça ao seu povo, 1\lostro';l-se o !llust~e deputado descontente, por 
foi chamado o fusticeiro. O caso é este. um padre s~ ter dJto, que ~ tribunal ecclesiastico era um 
matou um pai de familias. --E o que dizem as leis tnpunill de Impumdade. Eu o disse, e sustento, sem 
neste caso'! Dizem: o que matou, morra por elle. E faltar ao respeito devido ~ religião. Pois um tribu
o que fez o tribunal ecclesiastico 't Chamou o padre nal, que declara, que nao póde impôr pena de 
a juizo, e afinal absolveu-o da pena de morte im- m?rte, ~mquanto o codigo d~ nação a~sim o deter
posta pela lei, contentando-se com suspendel-o das IDI!la• na o d~ve ser chamado tnbunal de Impunidade? 
ordens, e ficou o padre sem poder dizer missa. Disse Po1s um tnbunal, que contraria de frente as leis 
o honrado orador que essa é a maior pena, que se do estado, não será um tribunal injusto. e parcial 't 
l'óde impôr a um padre! Ora muito obrigado pelo Os padres1 re_s11.on~em elles, não impoem essa pena, 
rigorismo ecclesiastico ! porque sao tn1m1gos do sangue. Se são inimigos 

Pois a um . padre, só por que é padre, se com- do sangue para com os seus, sejão tambem para 
muta a pena de morte em suspensão de ordens, e o com os ou~ros. . _ _ . 
cidadão, por que não tem corôa aberta, ha de ir . Todos sao ?l~a~aos 1guaes perante a le1; e por 
espernear na forca,. se commetteu crime, que tal lSSo, ou essa trum1zade do sangue tleve ser para 
pena tenha? Ni10 entendo. Todos os cidadãos, todos todos, ou. para _nenhum. E_mquanto houver ditre
cstãosujeitos á mesrna lei. !\lasque faz orei? Vendo ren~es leis, e. dlf!eren!es tnbuf!aes ~m uma·mesma 
que niio havião condemnado á morte o assassino, so~l~dade, a JUSttca naOJ.l~dera ser Igualmente ad
como dQvera ser punido, chamou o filho do homem, mmtstrada: uns absoh:erao pelo hor~o~ a~ san~ue, 
que pelo padre tinha gido morto, e. disse~lhe, não con- e ~utros condemna.ráo pelo amor a J~Stl<?· E1s a 
demnarão á morte o assassino dê' teu pai. Pois-bem, raz~o, po~que eu cham_? o fôro eccl~stasttco, fôro 
ni matai-o. Assim o praticou. Eis que de repente de lmpun.tda~e. E~t~p.da~-me ~em: nao é_ por !alta_ 
accodem todos, gritando, profanou a religião 1 de t:espe1to a rehg1ao : ISto nao é heresia, nao é . 
:l\latou um sacerdote! Vem este homem a juizo, e é at.heismo. . . 
condemnado á morte! Senhores, onde está aqui a A;pontou-se a!_l~ll, como. os b1~p?s, e os Pl!-d~~s 
igualdade da lei? Onde está a justiça ecclesiastica? antJgamen~ fa~I~O o o~c~o de JUIZ~s, .e decuiiao 
Porém esse rei, que á pouco se intitulou cruel, a vai das ma~enas ClVIS, e crmnnaes. Então que se .pre- . 
fazer, vai mostrar, que a justica civil nestes casos' ten~e msto 'l Quer-se que nós ~os traslademos de 
~mll:is exactal c mais igu~l que"a justiça pratica da novo para UD_I_governo theocr~tlco?_ Que os padres 
1greJa . . Prohtbe a execuçao da sentença, e a.com- t~rnem a ser JUIZes de todos? Nao se1 como. tambem 
muta em suspensão do oflicio por tanto tempo, nao querem, gue e~les se _tornem o~ arb}tros das 
quanto fôra tnxada ao padre a suspensão das ordens. corôas, e _d.os lmpe~los, assim c~mo _J.á forao nesses 
O homem era pedreiro, e por 1sso não pôde tra- tempos de Ig!Jorancl.a, e barbar1dad~ _! 
ba\har pelo seu officio emquanto durou à suspensão. · ~enhores, . tss~ f~t bom J>~ra os JUdeus, que por 
Oh ! Sentença dign~ de ser escripta em letras d'ouro mu1to tempo . tn!'rao a feh~1dade de sere1p gove.r
para norma dos tr1bunaes ecelesiasticos t ! 1 E' esta n_ados J!elo prop!:lO verdadeiro . De_us t Porem chrls
a comparação, que 0 nobre deputado diz que eu taos I Esses sempre reco!lhecêrao um ~overno 
apresentei contra a dignidade de instituicões re- temporal, porque Jesus Christo reconheceu a Cezar, 
ligiosas · • obedeceu-lhe, e, ordenou, que sempre se lhe obede~ 

· · · cesse, . as~im como~ ~ei;; do imper~o civil. Eis aqui~ 
Sr. presidente, elll todos os tempos os argumen- Sr~. pres1dente, . Pt:1DClplOS . orthodoxo~, princípios 

tos, e as. razões mais fortes, que · apresentarão os ensmados, e . confirmados com o ·exemplo do Divino 
defensores das temporalidades contra os que- de- Mestre: e .eis aqui o que não quizerão os padres, 
monstra vão as verdades forão sempre exprobracões lo~() q';letiverão poder, tratando de hereges, atheus, 
de heresia, impiedade, irreligião, athcismo, etc. Com ~ - 1mp1o~ âquelles, que ousavão evadir-se .ao seu 
estas armas, sempre poderosas para o povo. igno- Jugo • . ' ' · . . . ··. · · · ·. · .. 
rante, é que conseguirão tudo, e sujeitarão a .todos. Na primitiva igrejabouve essés edificantes exem-

Quando 'se lhes apresenta a verdade das institui- p!os de virlude. Os .. ~esmo~ povos~ recorrião aós. 
ções religiosas, o limite entre o altar, e o throno, biSpos e sacerdotes, que · erao varoes de luzes, e 
~n t.re o temporal, e o espiritual; quando ôs accusão virtudes:. esses os conciliavã.o, e .erão os seus juizes: 
pelos seus abusos, e escandalos, quando se lhes de paz, concorrendo muito para isso. a ignoranciâ 
lança em_ rost() ~ ~ua immoralidade, e a torpoza das geral, a qae chegou . a Europa pelas successivas in
suas acçoes; gntão logo: herege t herege 1 impio t vasões , dos barbaros, ignorauci~ .. tão geral, , que 



Câmara dos Deputados- Impresso em 07/01/2015 14:11 - Página 11 de 15 

;:).r..;:);:)A.U. ~lll ~I'JJ.r .. .JULltU-:DE-:-:~t},,- ~~-'' 335%.,. 

aquelle, que sabia;_l~r, se reputava_ um sabio, e era crear commissões esp_eciaes, sejão ellas de qualqiÍ~r 
chamado ao sacerdoc10. · - classe, que 8eja, e que o. artigo da constituição, que 

E quem nega que. ainda hoje os bispos e os padres permitte a suspensão das • formalidades, não dá di
tenhão, não digo esse direito, mas essa obrigação? reito para se crearem essas pestíferas commissões 
E em que mais se podem distinguir os pastores. da de reprovada memoria. 
igreja, do que em conciliar, e chamar, á concordia O Sa. VERGUEIRO ::._Sr. presidente, eu ainda 
os cidadãos, doutrinai-os nas virtudes, admoestai-os, tenho a expender o meu voto sobre algumas altera
impondo-lhes as penas da igreja, quando as mere- cões, e addições, que se pretendem fazer ao artigo. 
cão'! Quemjámais negou esse attributo dos pastores? tJma emenda quer que se declarem nullos os actos 
Porém que tem esse juizo verdadeiramente espiri- praticados nessP.s juizos extinctos. Ora na redacção 
tual, e religioso, com o juizo temporal, e em ma- deste projecto não entrou essa clausula, por desne-
terias puramente temporaes '! cessaria. 

Tenho respondido, Sr. presidente, á quota parte, E~ sabido que o juiz, que julga sem jurisdicção, 
que me tocou do: discurso do nobre orador: os ou- commette um acto nullo, e fica além disto sujeito á 
tros senhores responderáõ por si. Agora tratando responsabilidade. Nisto não ha questão, é um prin
da materia do artigo,. direi. Esta doutrina acha-se cipio geral. e bem sabido. Outra emenda quer que 
em globo na cnnstituição : ~as_ porque se não tem se faca suppressão do privilegio da bulia da . cru
observado até agora a constitUição nesta part~? E' zada. "Eu convenho; ainda que, quando se meneio
porque esta nossa gente quer que se lhes ensme a: narjio estes privilegias, considerou-se que o da bulla 
soletrar-: de outro modo não podem entender. Que fica debaixo da clausula geral dos que existião ou 
devemos pois fazer? A constituição diz, que. não legal, ou illegalmente. 
haja mais fóros privilegiados ; mas elles têm conti- E' bem verdade que não existindo entre nós a 
nuado, e porque? Porque não havia uma lei, que bulia da cruzada, senão de facto, pois de direito ella 
os especificasse, e cada um esperava ficar com o já ha muito está extincta, abolido tambem está de 
seu intacto. direito o fôro, que lhe pertencia. Com tudo julgou-se 

E' preciso portanto declarar, quaes são os que necessaria essa especifi~ação, para cortar duvidas e 
acabão, e quaes os que ficão. Tanto isto é verdade, pretextos. 
que, declarando a constituição que ficão abolidas Bom seria, senhores, que se não fizesse especial 
para sempre- as commissões para julgar tanto em commemoração destes privilegios, e que tudo se 
ma terias civis, como -criminaes, crearão-se com tudo reduzisse a uma expressão geral : porém assim como 
eommissões militares contra esta .expressa deter- aqui se procurou torcer a letra da constituição, e se 
minacão, e se espalharão por essas províncias: e o produzirão argumentos a favor do fôro ecclesiastico, 
que mais espanta, é pretender-se justificar esta es- se deixarmos passar a lei em termos genericos, não 
eandalosainfraeçãodaleifundarilentalpeloartigofinal deixará de haver mais alguem fóra daqui, que se 
da mesma. lei, em que permitte, em casos urgentis- lembre de outros l!rgumentos a favor de mais algum 
sim os, e com muitas ·clausulas, suspender algumas fôro privilegiado. 
das formalidàdes do processo. Não faltará quem produza razões semelhantes ás 

Por ventura a creação de uma alçada mi~itar_é a que se expenderão nesta assembléa, para mostrar 
suspensão de formalidades? Na verdade quem que o seu fôro não é comprehendido. na lei, por ser 
assim quiz entender a constituição, ou é muito de utilidade publica. Apezar de ser a constituieão 
ignorante, l!u muito malvado I E' portanto p~eciso bem clara nesta parte, entendo que devem ir bem 
explicar mu1to bem, para que. a semelhantes .mter- expressas todas as especies; assim como julgo in
pretos não fiquem subterfug10s, quando qu1zerem dispensavel esta segunda parte do paragrapho onde 
infringir a lei. Apont~m-se to~os os fór?s, 9ue ficão diz (lendo)-tem cessado igualmente, etc.-Esta 
extinctos. Quando qmzerem VIOlar a le1, VIOlem-a; determinacão tambem está na constituição, e não 
porém não pretendão cegar aos homens, ou ludi- seria necessaria aqui, mas o facto é que as commis
brial-os com semelhantes estratagemas de creanças. sões continuarão, e demais a mais crearão-se novas, 

Pelo que respeita á bulia da santra cr!lzada, pa- e. de natureza desusada: e á vista deste abuso por
rece-me que este não é o lugar propr10 para se que se não ha de fázer uma explicação a vêr, se se 
tratar disso. A conservação de semelhante institui-. previne o mal? Ella não seria neeessar1a, se todos 
cão entre~ nós -->é estupenda I Até me parece que interpretassem a constituicão no· seu verdadeiro 
êstão excommungados todos os que -pertencem a sentido; mas nós vemos. commissões militares, 
esse tribunal ; porque continuão a ,sustentai-o, e· a quando está tão clara a constituição, que ninguem . 
sustentar-se da bulia, sem confirmação do papa; A parece que podia pôr em duvida I Estes exemplos 
bulia é temperaria, e foi concedida a· um rei de Por- fallão por si : e porque não havemos de prevenir isto 
tugal, que já não é rei dQ Brazil: entretanto ella vai expressamente? Portanto estou mais no voto que 
continuando I - . . - .. · passe tal qual o artigo. , 

E com que conscieneia se -vai empurrando ao Fallou-se dos delictos dGs militares, commettidos 
povo esse papel pardo a troco de dinheiro? Para em campanha, ou em fortaleza sitiada. Eu conve .. 
isso não ha escrupulo I Será portanto preciso fazer-se nho .·na .doutrina. exposta, porém não é este. o lugar 
uma -lei propria para esse fi~, visto IJUe os mem- proprio. Neste artigo apon~o-se os privil~gi~s.:de 
bros do tnbunal parecem mabalave1s, e .o povo fôro pessoal! que fieão abolidos pela const1t~1çao: 
vai-se conservando no engano. . . . . . dos privileg10s de causa trata-se em out~o. artigo, e 

A: ultima. parte do. artigo, sobretudo,. deye~s~ ~hi se diz <Ille «;>s crimes me~amente mll1~~s n_ão 
conservar, por causa das taes commissões 1J!ilitares.. s~o cor,nprehendidos I!, O art • .1 , . porq~e. o pnvilegJ.C?, 
E' preciso que se 'diga-up11te IQuitas -v~_zes, e que que lhes pertence, na?. é pe~s?a~, !fla~,~al, e est~: 
se . escrevà .eom ·.letras bem grand~, que . não . b~ ~onse:rvado pel!l.PrOP,rl~ c~nst~twçao. 
commissões. militares, se não .com mfrac~o da Ie1 · ; Este. fôro m1htar e l_Ilil~~ensave~ para a conser~ 
fundamen~ que todas ellas forão,.e. sã_o nniJas por. vação da boa ordem e disc1pliria mi_li~r~. O. cb_efe ou 
direito. constitucional;. finalmente que~· não pod~IP. . coJDD.land_ante,. deve._ sempre • ter .. clif,e1to de m.an~ 
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SESSlõ Ri !7 ·bk JdtM DE 1926 
"" puô'ir ~s ·séus subalt~rnos por certos crimes. e por tuição~ especificando . sómente aquelles pri vilegios, 

esta ordem: isto não entra eni duvida; porém este que ficão subsistindo. - · 
não é o lugar proprio ; guarde-se essa ma teria · para Aqui . concluio·se · a . discussão . por se julgar suffi.
o àrtigo, em que se trata do fôro de causa. Neste ciente, e procedendo-'-se á .votação, houve em resul-
1 o artigo faz-se menção do f~ro militar por privi- tado .o seguinte. 
legio pessoal: esse sim é que está abolido pela con- O artigo não passou tal qual, mas determinou-se 
stituição. que fosse substiluido no seu primeiro período-por 

Nós aqui não tratamos, se convém ou não convém outro que se redigisse naconfórmidadedas emendas 
a sua extincção: esta questão já não é permittída, dos Srs. Çlemente. Pereirà e Vasconcellos; e que, o 
pois a constituição o tem determinado: Toda a dis- outro per10do.-Tem cessado, etc.,-ficasse subsis
eussão deve só versar sobre o modo, porque se hão tindo com salva da redacção. 
de extremar os pri vilegios pessoaes dos que são A emenda do Sr. Souza França, ·foi approvada e 
propriamente de causa. Os militares, assim como a· do Sr. Rocha Franco ficou prejudicada pela sub-
os ecclesiasticos, tinbão fôro privilegiado tanto pelas stituição da primeira parte do artigo. . 
suas pessoas, como pelas suas causas: o fôro pri- Dada a hora adiou-se a discussão do projecto, 
vilegiado pelas pessoas está extincto em uns e outros, e o Sr. secretario C os ta Aguiar leu á camara o se
porém o que é relativo ás causas não, esse ha de se guinte 
guardar a uns e outros. · OFFlCIO 

TPnho exposto , o tneu parecer a respeito das : · -eme~das, que se propozerão; e segundo 0 meu votQ u Illm;; e Exm. Sr.-Versandoosdousrequerim;n-
0 artigo deve passar como se acha. tos índusos de Bernardo Francisco de Azevedo, mais 

o Sa. v.-~.scoNCELLOS: _Eu ainda uma vez me negociantes, e outras pessoas da cidade de S. Paulo, 
levanto só para defender a minha emenda e a do e villas da mesma província, e de José Leonardo Pe
Sr. Clemente Pereira. Digo que se não devem espe- _r~ir~, e outros da '!illa ~e S. Carlo~ da referida pro
citlcar os fóros privilegiados, porque sendo elles vmcia, sobre providenCia só proprla do pod~r legis
concedidos por leis, e decretos, que muitas vezes se lativo ; de ordem de S. M. o Imperador os remetto 

a V. Ex. para que sendo presentes á camara dos 
não publicavão, póde ser que de muitos não tenha- deputados, obtenhão a resolução, que parecer con
mos a necessaria noticia, e por isso seremos levados veniente. 
a erro. « Deus guarde á V. E.r:. Paco, em 26 de Julho 

Eis aqui o que diz a constituicão (leu um artigo de 1826.-Viscon.de de Caravellãs.-Sr. José Ricar
da con~Li~uiQão.) Pela sua leiturà se conhece que do da Costa Aguiar de Andrada. 11 

estes prlVllegiOs, apezar de por ella serem abolidos, Foi remettido á commissão d. e Ie
0
nislaca.-o. 

nem por isso deixarão desde logo do existir. Os 
julgadores com razão . não podíão entender abolidos Em seguida deu-parte o mesmo senhor de uma 
os privilegias, sem que houvesse uma lei, qué os representação de l\liguelJoaquim Prestes, comman
especificasse, . e declarasse, . quaes aqueHes, que dante d~ Cabo-Frio, sobre providel!cias a bem da
erão de causa, quaes os de pessoas. se 0 fizessem, quelle d1stricto ; a qual representação foi dirigida á 
commettião um grande erro, e invadião 0 poder commissão de commercio e agricultura ; e de ~ma 
l~gislativo. que_ é só quem pódé interpretar authen- queixa de Clemente José. Ferreira. Braga, contra os 
t1camente as le1s. encarregados das visitas da saude, a qual se enviou 

(Leu novamente o artigo da Constituição). Como á commmissão de petições. 
poderião julgar extinctos os privilegies pessoaes de Quando o Sr. pres1dente- declarava que se devia 
fôro, se elles em muitos pontos se confundem com pass!lr á 2• part~ da ordem do dia, pedio a palavra 
os de causa, e estes com aquelles? explicando-se asslDl • 

E' cousa muito difficultosa em direito, e na pra- O SR. ARAUJO BASTO :-Sr. presidente, eu tenho 
tica marcar o limite entre-estes dous privilegias, de apresentar á ca.m~a l;liD negoc_io urgente. Seja
tanto._ que s? is.to tem dad~ motivo a grandes con- me portant.o :eerm1t~1~0 mterromper a ordem. 
testaçoes. Naoe como aqu1 se· tem dito. . ~ commtssao ~special, encarregada de p~op~r os 
~.As palavras· da constituição-tem' cessado-de-:- me1os de remediar o mal causado -pela em1ssa<. de 

Vlao-se entender _em termos babeis: is~o é! quando· !'moeda de cobre_, ·tem de offerecet:'á-camara o seu 
apparecer uma lei, que declare os priVllegtos . que pare~r. Eu aqw o tenho. , , . . , 
ftcão extinctos, e os que ficão subsistindo.. ' Como .este nego~io , foi en'?ar~egadô á commissão 

.P?r ~onsequencia não se póde dizer, que estes C«?m mwta urgenc!a; e ella lim1ta-se. por ora a pe-:
priVllegtos têm-se conservado contra.' a constituição: ~ eer~s eselar~cunentos , pa~a contmuar,,nas su_as 
têm~se conservado por . falta da competente lei regu- mdagaçoes, . creio · que -.. é mot1vo para se. mterr.,om-
1amentat:. Não é só este arLigo. que está nesta de- perem os trabalhos destmados para hoje; e dar.--:se 
pendenCia ;-_ outros- ba que se achão ainda sem exe- lugar a este assumpto. . 
cução por falta de leis regulamentares: . Havendo a .camara>assentido a: esta proposta, leu 

Tornando á primeira questão ; eu não sei, ·eomo o illustre deputado o seguinte · . . 
se possão especificar . aqui todos os· privilégios, 0 

· 
quando se· mostrou, que· nem·-todos tiribão lugar ,«· PAR.ECBR.. 
neste artigo,-como .é o da bulia da cruzada. Não é « A comrms • .. · são _especial e.nca. rre·g nda de. aprese.n-· 
fuer uma• lei imperfeita 'l tar -~· proJecto sob!e·a .moeda falsa ' de cobre, que 

• Para' 'lU~ daremos ;~U:gar a questÕes dé maneira) particularmente _enste ·em tanta • · abuódancia na 
que nos seJa necessar10fazer declaracões diarias t P!Ovin~ia·da-Bahiá; persuadida de que uerihuiriame· 

Eis porque, ·sr~ presiden~e~ eu juJio· que a riliilha dida se •pód':ftoma.r•. a .-e~'peito, eotp' a ". utilidade, a 
emendaJev~ ser adoptada, e quetambem deve ser q!le s~ ·propoe estaaugusta cama~, e que tev&_em 
a do Sr. Clemente Pereira. · · · •• .. · Atsta,o·illustre depatado'O ·Srd1ioo'-Coutinlío lia ini
A~sim corri primos á risca o que manda a · constl• eiativa, ··e· projecto ·pôr· ene·ôtrerecido; ' .·!em'· que se: 
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'altere.absolllfa!Jlente:o:peso~valor1;;e-typo de seine,: . , O ·2<'q~~ito.vers.it~obre: . i . ·· íÍ1al 
~ante moe~:guar,daniki-sea ~~u)r.P.roporção:pos,.; \rado .com 0 valor real.. · _ -a va or- nom ·.c~~~~~-
~~ti~J:::!~!~-0;!1:J:'~~~if~::~~~:r~~::~~~:ri t~~~~~.~-~~ôf~~er~-ll~r-se· a,omi_rii~~~~l·p·~~- -
desJ~'-sse com:certeza:o fundo preciso pàraseiexe- · . 0 0 mnn _o scrue. CJU6 eonf?rme_·:as __ chap~~ 
cutar o novo plano, que se estabelecesse' . no, qó.e ,que. h:oJe se c~~~ao, u~ah_bra ·de cobre, CUJo··preço: 
sem duvida con!!iste uma 'das · grandes diffi~uldadês, .v~ed ~o- Ille~, ~~-. ~pr~duz ·~e 'lf30() a :2.000 réis em 
atleJ!tO O estado~. das ·rend~ pu~licas; e a falta-do mO :;. : · · "~ · ·· ._· : · · - . . . : -. . . · ... ·. 
preCiso numerar10 para• à circulação; julga neces- . d · dé Inteiramente _desnecessano; porque' na 
sario; que com·urgencia se:peÇão ao ministerio pela 11!0~. a e cobr.e nunca-poderá 'haver essa propor,.!' 
repartição· dos_. negocios • da . fazenda . os; esclareci- çao, que se pretende, e: que· só, póde tez: Iu,gàr nas 
mentOSi e informações SObre OS seguintes quesit.OS, woedas_ d~ !Jletacés' preclO~OS, -como· ouro e prata~ 
ainda que a respeito de algum delles 0 mesmo mi"" em_ ao ~lDistro que compete regular~ essa pro.: 
nistro informe aproximadamente porçao: e a assembléa. que ha de dar o valor, peso·. 

-
10

- Q . . .· · .. ' . e typo,as moedas: (Leu ·o-4o_quesito)' . ; • 
·'« • • u~ quan~Idade" de moeda 'de cobre existe :Po~m para poder 'êalculai' este fundo necessario • 

em mr~ulaçao no If!!peno. . é ~ndlspensavel que saiba a _quantidade da ID.oed~: 
_ !'- 2. _A proporçao entre o seu valor real, e no- enstente em circulacão. .··. ' . 
n_un~.o Q _ • :Como poderá o nifriistro dizer qual é o fundo pre-· 

« :~· ue proporçao Julga dever,.se guardar entre c1so para a amorti;;ação da moeda fraca.· se elle n-
os-ditos-valores. · - póde calcula - · .. · t - ·. · '"d ao 

.« 4.o. Que fundo serã neces~a~o paraâ actualde- moeda 'l r, co~o._Ja mos,rel a quantl ade dessa 
feituosa moeda de cobre substituir-se· uma nova com Estamos por conseqllencia na mesma impossibi

lidade _d~ 1° quesito. {Leu o 5°). Este passe; . . -·· 
O mm1stro deye·~aber disto, deve ser financeiro: 

póde portanto . md1car-nos algum plano digno de 

maiorJpeso; · ·. 
á. 5;0 ·Porque meios se poderá obter este fundo, 

se por emprestimo, ou por qualquer outro, de que 
resulte maior vantagem ao publico, e á: nação. 
· « 6.~ Que tempo se poderá: taxar para se suspen-

der: o cunho da actual moeda de oobre, e dar-se prin
cipio ao da nova, que deve substituil-a; 

· « 7.0 Se haverá algum inconveniente para se 
abolir, ou alterar a moeda provincial de cobre.~~=

u 8. o Que ~uantidado. de moeda de cobre será 
preci~a- q~e haja pa_ ra o necessario giro, e commodo 
dos -mdadaos. . . 

« ;Finalmente n commissão certa de que os minis
tros,;;e·secretarios de estado. pela, pratica dos nego
cios de suas . reJlartições devem ter obtido exactos 
con.hecimetítos.delles, ~ por~onseguinte propôr com 
m~!s.-va!ltagem as proyidenCias, ·que se fação neces"" 
sar1as,]ulga .que se poção lambem ao mesmo mi,. 
nistro da fazenda o> seu parecer sobre • um plano 
complé~ de reforma ·nesta qualidade de moeda de 
cobre; e que quando se -omciar·ao.ministro, se lhe 
r~e~ta _uma ·copia de • todo este parecer, . se ·assim 
çonVIer:a esta augusta camara~ ' · 
l' «-.PâÇoida·camara dos deputados, ?17 de Julho de 
1826~!.;..;..L'.' P. de Araujo Baato.~Joào Joaquim da. 
Silva ,G1Limarães.-D(ogo DuarteSilva. » . · ' ' • 

.• _oji'érepi_d~. e~~,p~reêer: á,'discus~io. · pedio logo a 
pala~ra;e'dissEL · - ...• · > .. ••• : • ..••• ••. -

.o sa :LINo''cbmNuÓ. :;.Eu ·.na l~vant6; •. sr~ pre-' 
Sidente, · -p~ra, .,de alg!l~· modo . esçlar~cer a C81Jl_ara~ 
e most".Ir ql,le Q:easo,nao pertence.ao governo, nem 
temJugar.a~g~ID~·esta i~ormaçã,o, .,quese lhe.quer 
p~r. Q l 0 .qu,es1t0.• .. : (Leu). , . , , . . . 

Parece;-m~,qu~, se trll~- de saber a CP,àntidade da 
moeda ;_qp.e, ·~~ :tem! em,itt~~.oJ~.gitimam~nte. • . . . · 

.. ~s, I!;SO, m.es109 ,, Pllre:ee:-!Jle . ~e ·'.é ;1mpossivel, ao 
min!str,o., , ... ~.,·. . .. ·. . . , , . ~... . .... < 

l!óis,como ,poderãi),os.miiiistros ter eon,hecimento 
da ~.o.éda1·4~ côbre;Ailê, ·se;;~~, c~n,~ado 11o· BraZil 

:~!:i~#'::a~~·~~~~t~ t~~J~o,~;~~~ ~~~r,~~: ~lc;~~-
- AS f-8-Sas de moeda do Brazil estão,·c~ cunhar ~esd~ 

~~~~;~~e1r~<».r,~al~~~~~.-~~~~~~9;:~~~r~e~ 
•. P.-ortanto·n~o:s~rálfacill!lChar:ós-dados.para:seme:

lhaaieJcaJcnloi= . esl!' ·indagaçãO-'oSótse..poderá:,fazer 
deí;cer~staM051pantl:á:;,r.· ' : :-~~·L ... · :- · 

adoptar-se. (Leu o 6°). · · 
o tempo está cláro que não póde ser mais breve· 

que o de UIJ! anuo .. ~ntre.tanto eu não séi, .que im':.; 
porta saber Isto. • · · · "'' · 

Logo que se fôr recolhendo a moeda fraca vai-se
e.mittindo outra n?ais_forte~ ~ núóca em tant~ quan-. 
tidade, como.~ prim~ua, p01s o grandemaloprovéin 
da dt.Sproporçao.em que .está esta moeda para eom a. 
outra de prata e Quro. ·_ . . , 

O dinhe.iro d~ cobre deve apenas chegar para-os, 
tro~~s necessano~ ao ~o~modo dos cidad~os, e. para · 
facilidade das transaeçoes do commercio. (Leu 
o 7°). Se ha inconvénientel Pois nós jã não o sa .. 
hemos? : · 

Todas as moedas• de cobre estão alteradas : é u~a 
moeda fra~ e fraquissima : então porqua se•não. há 
de remed1ar esse: mal 'l· Que.inconveniente poderá 
haver nisso! E~ ·boa pergunta 1 (Leu o.8°).- . · 

A este s.ó. o$' anjos póãem'respónder. 
. '• · Sen~ores,: d~poi~ 'de.~ma''Cêr.tà .I e~ .feita' pelos admi• 
nistrlldores- c;to · b~~ep ·sobre um~· · cbãmadá: .tabélla' 
de· trocos, · dep~is :qú~·.:_as .le.~tra_s: do. bà._!l,éó pa~sa~ão à'' 
~oe~a papel, sem~l~ante' pêrgu!lta na·o ·póde s_er~!l;; 
t~sf~lla C_!tbalment,e; J!Orque faltão os princípios eer-
to.s vara este_ealculo~· ' >' .. _ . . ·~····' ' 
_ · Rigorosamente ·nós hoJe na o' temos, moeda de· um · 
:valor certo'; \l9rque todos.sabémos quanto te'm varia .. -· 
do o nlor. das '~atacàs,:e· dàs moedas de ouro;· ComG-· 
é q_ue se podara .calcular neste 'esta'do 'de· co usas! · · ··· • · 

' Tod~s. e~ta's'perglintãs só 'se pódein'~tisfaz'er com.'· 
algnm grão de proba;bilida'de. um~"veique se resti-:• 
tua· o estado ·das finanças· ao anttgo pé~ ,- Nas• cii'..,, 
cums~ncias a.c.tüaes e .IJrii,il~lpossi:vel~·' ·.. . .. . .·· ,. , :. ,· 
1 . Demais. ell' não deseubro''üti:Iidade,: nem· nee65Si~ 
'd,áâe nest~s ~iuJ,àgawe~ parã''o fim~'qúe;se'í#-téüªe[ 
Có'nelúo pois'~ que~ no casódese qtter~-~o*súltár o· 
v.~t~. do . ~ini.str::o .~o~r~ estll, p-u1te.ria; 'I"ét:lijão~s.é'os: 
quesitOS .df3 outra·sorte;',porqueaSSlm ~ÓDiO se•acnão 
naô p_odeiri:~er-Sâtis_feitos,'nãó:'á'presenião'utilfdàde' 

~~~~t·~~~o~~i:~~~~:.~:· -.s:J: -~f~iJ~1:~~.:c~~r.·.~~io· 
pe!o ,p~ft:lcer,~a. c~~~s~~;, e: ass~~t'Q~~q~e ·se d~:Vêml 
p~eir.~eJ:l~J :P.é,dir,, a~--~tn.~~ro .. estes·esc~e~-. 
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mentos, s'ém ós quaes se não .pó "de dar. wn passo com ~oroiado .sobre· wuá:.~Sti~ativa arbitraria,, nesse caso . 
'certeza. . .. ' . . - ., ' : · ;,, . ' ·•; 'tanto -póde calcular ;o cministro 'dasdinanças; como 

_ O illustre ·. depu~ado OP.P.~e.,se , dizend~ . que julga ~tialqu('r ·membro·désta camara~· Eu por esta maneira· 
que estes. quesitos .se . não . pQCiem salisfazer, nem ;tenho calculàdo · que : o cobre, que gira na .Bahia, 
ainda aproximadamente. . . . . -: :.· . emittido depois da indépendencia, :anda : por - 7 

Pois o ministro . da fazenda mediante o conheci- milhões de cruzados. · 
manto, que tem, do ·estado das nossas finanças ~qui ~ --Mas de que serve isto _? Ecomo possiuaber.. o que
e. nas provin~ias, não .. poderá calcular ao men~s por existiâ·· lmtes? E' ·· preciso . reconhecer . . que o cobre 
aproximação, qual . é amoed~ d~ cobre que gua no 'cunhado não sabe ipara fóra . do imperio/ nem se• 
Brazil? não poderá saber, por .exemplo, que quanli- consome em obras; -.·Nioguem manda fazer ·tacbos,· 
dade se· tem cunhado nestes ultimos annos, e nos e bacias de ·moedas· de ';cobre: {>Ortanto· tem,..se : 
antecedentes, •. par:t assim chegar a . um · resul~ado accumulado toda essa enorme quantidade de moedas~ ' 
provavel? . . . , .:. ' · _ Qtiaoto á pergunta sobre à proporção, que deve ter 

Pois calcula-se a · moeda;. que_ gira em toda a o valor nominal para com· o. real, disse;que é bem 
Eur~p~, e não .se pôde cal?ular a que circula. no escusada. Esse trabalho tleve ser da commissão.· "· 
BraZll? .. _ . .· . . . . · Peze-se esse metal, ponha•se o. seu valor .. ó_a 

Não se poderá saber, que .moeda de cobre se tem 'proporção _dos"mais, , auenda,..seao commodo de o 
cunhado .1~a Bahia, no Rio de J11neiro depois que se transportar, tenha-se em vista que esta moeda de , 
altérou o seu peso? .. . . ~- . . 'cobre não é propriameJ}te. dinheiro, etc., e apre

Então se elle não.souber, menos o saberá a camara sentem depois o resultado destas operaçõeto, tendo 
d'os deputados, e 'sem esta noticia como poderá ella sempre muita consideração ás cireumst;mcias do 
proced~r a qual_quer operação sobre este importante paiz, e sobre tudo ãs notas do banco, que tem fe~to 

, objecto '! _ · · · .. . · . · . . ·alterar o valor da moeda de prata e ouro. Quero 
C!lmo este são todos os quesitos, que a com missão finalmente que se me·entenda. Se a com missão de~eja 

.apontou. . · . · · ouvir o·ministro sobre oUtros .artigos indispensaveis 
Nós não vamos autorisar o ministro para darnov,ci para os . seus trabalhos, apresente-os, e eu me_ 

cunho, ou valo1· ã moeda de cobre, perguntamos conformarei. Quanto a estes, acho que são inteira
.sómente o que pen!ia elle sobre a proporção, que mente escusados, . principalmente , estes dons, de que 
de v' e ter o valor nominal com o valor intrínseco desta acabo de fallar. . 
moeda. • • O Sa~ DuARTE SILVA :-Sr: ·présidente, posto que 

O ministro .é homem pratico neste -object(), e pos- já um · illustre deputado tenha: ex pendido sabios· . 
. sue •·o conhecimento das ordens, que se tem 'dado argumentos em defeza do parecer da commissão,- e 
·sobre o fabrico da moeda, ·co usa de que ' nós nada dos seus membros, a quem muLpouco poupou ·. o : 
podeD:Iossabef'; ,.pois todósos decretos, : e :determi;;. nobre preopinante, todavia· sempre quero accres..:·. 
nações regias a este respeito, ·assim:· como 'tudo ·o cen_tar,. mais :algumas , razões, , para mostrar •. que. a 
mais, era feito no -maior ··segredo, principàlmente com missão nào·se _quiz .eximir a qualquer trabalho, : 

-depois do ministerio do marquez de Pombal.:· · ·. que ,preciso .·seja .·_ para . ~esempenhar o seu officio, . 
Portanto elle deve possuir dados, de .que nós ·não quando apresentou .este parecer, :pedindo . as illus

podemos ter noticia, · senão pela sua intervençã'o, trações, que nelle:se apontão~ .Concedo tudo quanto-, 
E porque motivo o não havemos de consultar.? ' ·' o honrado membr_o .diz .a respeito da impossibilidade . 

Supponha-se que elle não póde responder !Satis- ou difficuldade . de se· obter uma noticia certa da
factoriamente sobre algum destes quesitos: - Que quantidade de cobre que . gira cunhado, porém não-'. 
mal dahi resulta? Demais a commissão-julga que· posso . conceder, que. -pàra . as , operaçõos ulteriorea 
para os trabalhos, de que se a~ba· encàrregada; lho, eq~rregadas . à commissão .essa .noticia,séja:intei-;- -T 
são prel!isos e~tes . dados:, porque ,razão se lhe, não ramente escusada; como 9 mesmo senhor trata de. 
hão de 'satisfazer'/ Portanto eu não descubro razão inçulcar :- e creio ,que não serãó.nécessarias largas· 
alg~ma·. para . se na o cons.illtár ._aó, gôV.er!i.o'. :-á<:er~ demonstrações para. que.'a.camarase convença d~~\a ~· 
d_~st«:_~ - !lrtigos . ap?ntatlos<.sl3gun,~9 r~quer a ~~m~f yerdade; , ,, >., -. . . ·, .,. __ _ · ·. , ·· 
miSsao_. Yo~o por Isso p~lo. par~cer, . · ~ , . . ·. ·· ,-.: ! , ~ Se~: ill!:J~~re . d.~putad? ~conhece, ~ue sem d11dos 
. O Sà. :LINo. CouTINHo ': --:- Sr . . presidente, ;que !!ertos se nao pode formar este calculo, çomoe ·que .. 

se alleguem razc)es para defendar. o . p~r~ce~; pretende que a c.ommissão fórme plânos sobre 'a' 
-da -commissão em _honra dos seus ~~mbros, eu . o retõrmá ·da moeda sem ter:·dádos certos ouprovaveis 
concedo de muito, boa .vo~tade, porém que se tenhão . q~~~p·e: s~rvã~.'de"F.~~n~ipió_s ! :!:Jra se· essa indagaÇão : 
-destruido os meus argumentos, nego. Df3vo primeiro na~ ·puder ·ser feita pelo lDmis~ro da· fazt\nda·; . qUe'' 
prevenir:á camara, . que. quando eu me,opp,onh9 :.a: possue· outras ~noticias . 'Sobre a matéria~·~ se acha· 
que se fação estas perguntas ao .governo, não ~nho mais habilitado pelo . exercício .do seuCargo, e pela · 
em; vista outra .razão mais do .que a: inu~ili~ade, pr'àtica; ' como'' é qúê ' os ·membros da commissão se 
dellas para ó fim proposto, e a4emor!l, que isto v~~ hão dejulgar~nas ' ciréúmstancias décalcúlar,:esobre 
causar, ao me~mQ . passo que o ,mal é urgente, .. e este : calculo ' firmar os seus planos? E se o honrado 
reçlama p~omJllo ., r~me<fio. ,.i\.rgumeJ1tpu-:-se. c.o~ . os m_embro p~d~ _aprese~ta.~ ~sses ~ados, e avâliafa 
finaJic~irosda'E.úropa,parase·mo~trar~posst~n~d~d~ S!)~ma. gu_e g1r!l em· ~ob.re, entã~ ,encan:egue-se 
1!. facili,dade de cal~ular à quantidade. de ,moeda em· d~~s~_ op~rações,_ commumq!le o~ seus trabalho~, e 
giro .no Brazil. . . ,_ ' - · , :: . ". _ · . : · . : proponna as medidas a ·torp.ar;e a camara recebera·· 

$enhores, a esta_tisti~ da maio_r_parte:d()s estadós. CC>Jl1. ~!lito bom g~ado. es~a nova . pró~a ''doi 'sêusb 
-da .Euro(la acha:.se em ,um: pé/ que :nenhuJiiá, cóm~:, tà~eí,l~os e_patri()tisiJ!()~ · · ·'. :: '' ~: ·. ,,: ._• ·· ,,; -····. ~ :, _ 
páraÇão pódé t~~ com_ a·estatistica _do Brazn;·, ~,nd~~- \ ~! A.'' commisSão; Sr~ ·presidente,: ;não .s~ esquiv( 
~adli toda a di!igencia n~m daqm a 10 arinos'' se ~o _trab~lho : só pr_etende .. que o m1mstr.:_o· IIf!'e : 
p,~d{lrâ consegurr. O calculista na Europa tem·dadõs commum~e as notiCias> que ·tiver;:e\que faltão aos 
cer~(),s; . à .. qo~es são ' o~ . ~a dos PiÜ'á: o o ,calculi$ta: d_o; p!embros da commissãÕ.'~' Nãó '_Se qtier que O• ministro ! . 

Brazll? Se este calculo,. que se ·pretende. deve ser' dê o pezo, valor, ou typo.:da-.1lQV8' moedapmas~• 
~>~ · 
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deseja~se que :.elle· interponha:'()<i~e~ ~ré~r ;.Ô~re, (Y:.;: f:x~ ::para :a fazer .. presente ácamara ,_dos,depu- ' ," 
esta operação.;;K;qnemal ·d~ulta~'l·A" re~lto ,tados. ·. ·:. : _ ·r: .·, . . : :.:: : .. :' ·:. ·~· . <:.:,,. :,i: -.· 
dos outros quesitos vogão;as':•mesmaslrazões·:: não: ~ · •u·. Deus ~ guarde ~_. -á _ ::V;. ::Ex" .. PaÇQ; · ,26 de:".Julho 
sei pois: que ·motivo de duvidâ' possa haver :em ·se de:l826.-Yisconãe _de . Baepencly~-sr.Iosé Ricardo : 
pro porém a0 governo. Correspondaino-n.os; se.ohores . da Costa Aguiar de, ~ndrada. »-A's com missões de 
com o ministro, ouçamos o seu. parecer, ~ s1gamos ,fazenda, _e eommerc1o •. . , ,,- _ •·- · ::· . .:. . ___ , .• "L 
o que se julgar :_mais ac_ertado. Isto, é:: O-:: que ,me · . Tendo: dado ·a :hora?.. designou :o Sr. : presidepte 
parece razoavel. Eu não. tenho_, , o dllm .da palavra para o~dem· do ~a 28:: 1.0

, C~~tin~ação da discussã~ . 
para ,' poder mov:er. os, Jllustr~s_ .10embros _ desta do pr~Je~to de le1 so~re. o priVilegio pessoal do ,(õro.-:: 
càmara com · aforca das:minhas•.express!)es, mas. 2.0 Dtscussãodo proJecto feito sobre a proposi~o .do 
creio que llS razõ(:IS que. tenbo .exposto, ainda·ptesmo pode.r .executivo; ' ficando o Sr. Secreta.rio Costa 
despidas de ~rnàto;· bastão para:convencer da_ neceS:- A~~1ar encarreg~do de. fazer ~ :participação . ao 
sidade de .se_ approvar este parecer. . · mm1stro da marmha, para asslShr, qnerendo, .. á . 

Aindà mais algumas reflexões se fizerão até que dis~ussão : 3.o A continuaç~o , ·da - discus~ão do .. 
julgada a . ma teria discutida, e procedendo-se á _ prOJ~cto P~~a : soccor~o , . [ls ,;,vu~vas, , e ~rphas . ~o~: 
votacão foi o parecer approvado. Offictacs. ~llhtares: 4 . . p1sCUS~O do prOJeCtO. de let 

.. . ~ _' . ·.· . · . . · .... · . . - . -. . , para faCJhtar a navegaçao dos ~rioS;- ... ·, • . . ·_ ... · : 
· ~ Ent3;o o .sr~ Costa Ag~ar , ~eu Jlarte de terem Levantou-se a sessão ás .3 .horas da tarde.~Josê-

nndoa mesa •. :~Jeu os ,segutlltes. : : • Ricardo da Costa ..4.guiar de Andrada, secretario. 

OFFICIOS . ~Francisco Gomes de Campos; . o redigio. 

RESOLUÇÕES DA CAMARA 
«111m. e Exui.'.Sr:...;:.Rêmetto ã.V. Ex. de ordem 

d~ . S.)\L ô 'IIDi>.er~dor; a.S d~as !:onsnltas inclusàs 
do conselho ,'da fazenda uma relativa· ao methodo da m~. e Exm. Sr .-De~énd~ eni.rar em discussa~
arreeadáÇão-dos . dízimos na provinéia de S. J>edro, na sessão de à manhã , o projecto de lei organisado 
e a outra sobre o requerim'ento dos negociantes da pelas com missões re1\nidas de J~gislªção, . e: de 
mesma · província, para· sererri desobrigados das guerra e marinha, sobre a proposição,. que· v_. Ex. 
fianças, que · prestarão -aos dízimos de • couros, · e por ordem de s. M. _ Jmp~ral: : offerece~ á camàra: 
charques ex'portados.para esta côrt.e, afim: de V. Ex. dos deputados no dia 22. _do - corrente,-. contendo 
as fazer--presentes• á-camara · dos deputailos; á qual prCividencias relativas aos conselhos de guerra : 
compe'te o eonhecimento . dos objectos, que nellas· se assim 0 participo á v: · Ex. -por ordem dn mesma 
tratãO. ·'• :·o:::-• ·· ' <' -:,_ · · ·· ;_- , ··' ' ''' ·_. camara, , paraque,.: sendo ·de •sua-- vontade;possa 

«Deus guarde á V. Ex·. Paço; 26de1ulho de 1826.' V. Ex. assistir e discutir a materia do projecto, que 
-Viscon4e ·, de ·Baependy. -'~._sr-. Jos~ :~ l\ica,rl}o da ·p_!lra esse fim remetto incluso por cópia;: ficando 
Costa ·cAguiar: de A~~;drada. »-:-Foi .· á.commissão da v. '(':x. _na intelligencia,de .que á hora do meio dia 
fazenda: ' · · terá lugara discussão; :. · , ', - · ·· . , . - . 

« '.lllm ~ : e' E:iiri. ' Sr . ..:...Serido -:da competeilcia da Deus guarde, á ,V. Ex~ .Pilço·da camara dos depu-:-
~sembléa legislativa_ o conhecimento do ()bjecto; 'de lados, eni 2'1 de Julho ·de ·1826;-José Ricardo ela. 
que trata a consulta mclusa do conselho da fazenda· Costa dguiar de Anclrada.-Sr~ ' Viscondede Para
ácerca das :'representações : da · camara: da Villa de naguá~ - · - ' · -- .- - -
Cúnha, pedindó a applieação decertas ·rendas para lllm. e Exm. Sr.--:A camara dosdeputadosvendó 
obra, e conservação -da -- estrada: da· Serra : Manda o · o·mci~, ·que · V. F!x: mo dirigio: ~in.'cill.ta _d~ 1~.~o 
s~ · M. o :.Jmperador ' ·remetter •ã::Y> Ex. ·a dita-·con~ corrente · mez, e a mformação, que· o ·aco·mpaólíara 
sulta, para que haja de a fazer• presente a cam·ara: dada pelo commandante militar, da Pt:ovincia de 
dos deputados; · · · · · - · · · '· · .. - · '- - Mirias-Geraesso):)r_e a remessa da trop_a miJiçiana 

uDeus·guarde ã V. Ex. Paço. 26deJulbo de 1826: daquella provincia para es.ta · c~íte~ ' dequetratoü o 
--Visêonde de Baepencly.-Sr:;· Josê • Ricardo da meu' ófficlo de 16 do' m·e~pronDio passado;a}éiri-de 
Costa Aguiar i de :A~:!drada ~ ' »·.:.:...~!5 commissões ·de notar . o_ desc~medi~o· . estjló'" em. 'qu'e . ~ · refei'i_do 
fazenda · e-commermo~-;-., , -- ''! ,, ,-, .. _, -< - ;- •l ', ··· --· ;- -commandante -se : ammou ··-a·· escrever o seu-omClo 

. ·_ v.' ~illi.· ;e. ~~ftn .. sr.~~n~peri,:~~n-~O: .i d.~-··ra:!.o8~Ç!~, • a:s~~i:;~~?:~~ee 1d!~:!~ ~:~:s~E~ei~l!?-i 
de le1a, deç1S~~:.:da · cpnsW.ta ,da Jun~A~ ~0~D.!er~~O. , ramente convencida dâ demâsiada ~ãfé, com que o 
s~b_re o J:~q!+~rlJ!lento deJo.~~r:L.9P.t!'lDoÇo , , J?~as, em. mesmo . procedera - quandó tendo· ·convocado · 
que pede 1sençao de .d1r~1~~s .. - d,e ., COJ1S~IOO das · T . ' f . - d _as 
fazendas, ·que pi'elend_e ·e:ipàrtar' pará. Ó r~g~~-e,,ae; ,_ trop~ m1 lCtana:' par_ a a es.ta e ~rO,ClSSa~ ~corpo de 
escravos allegando a mudao~ de Clrcurostanclas ,Deos,.passou ,a ~urprehendel as .p~a as remette.r 
entre_ e~ie · .#.nperi~, .~ ·as:p_oss.~g~ p~~iuguei,a~. ila, ;1:S~!~=~~~s:J:: '~e~~~~:i,t;d~~~J:lis~Z:f~J. 
Ços~A .í\~I~ ,: -_ IJ,landa S,. ~~ o; ~p~rlid~_r, :r:_?.m~t.~r; :de 18'.U, que . declara .. a inaneira,;.por que devem: 
a V .. E~.· ~ d1ta. C?R-~'ª~om, 0 reqll~.~·u~e.~~p. e 1Jl8!~: 'marchar as ditas. tropas para o serviço activõ• desta! 
~f::~· cfa~:a~:~:h~ll, ~~ Ie:v~ ~~d~ , ~o ~~l,l~~c~.:" ;côrte: , •: ·- • - .. , ~ ·:;; ~ '" ·· \· · ' ; .• · , ,.,:; ~::. 

cé 'DetiS' .· uarde ' 'á y; Ex; ' Pàco,' 26 '' 'd8' 'lúlhô ; ,Que amda : quando se ,queira dar IDte~o . credi_to: 
d 1826'' ·~· v~ " M ' d ' B ' ' ·a· r.•s ~~ ' é' R' " ''d . .. , áscoarctadas,~:a ; ue se-recorre na«{{lella. . . wformaçaoi 
de·_ c- - (-~ ~r:o â.<À d_ epir·. Y_ . • ·.·· ·A. J;.~ _·o~_.- . .~~i'·_ :_comd udo: não de , a :camara -deiXar de2conhecer 
f~eJda,;' -;~ua · . ~ · .~ ,t;~ 3: :~~n · ··· ~~~~~~!'~ '~: :por;pro~r!~co • ~ó; do menci~n!ldocom!Dandante;;· 

-- :: •,·<;<i -,;:·· : :· ; •· ": :_,_, ; ~"'''; , , ., :_,; •;;.;; ---. ::::<ii ,;;-- :que:elle,VIoláramm clara .e.;postttvamente,o;,decreto-> 
« .Jllin~ .e :Exm·~sr.~, v~rsando aeons'wta inclusa ;de •. 2fde,Mai~del82h~ias instrucçi)és de lO de.Iulho.' 

do .~ eo,nselho_ ", da ;:fazenda ~o.hre.·:a.;crea~onle ; uma• 'de<ri~,r:polS . ·:prohibmdo':'lle;,pelo,;decreto -O·laDçar.l 
allandega, e tima inspecCão do algodão na .V}Ua.!d_a ~erros,,.~da. :a-r:criminosps; ,~pelas ,ins!fUcç~~aos; 
P-4r0,~yba .:.imand,a:S ... ,JI., ·o .lmperadorr: ennal-a. ã ~em tas, vê-se de. s!l8s propnasexpressoe~ que.eUe) 
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_. -g,_~io~H•i~5n~P~~;:~~~ -.-·-~>::"~-'§< 
. manüestamente ; · ob:-ara · o .· · ~n~rario ·· com . ~ció~o· 1 ' ,. c~.:Ark 3~~:~~~~~nt~)e! não compre h~ !Ide aquet-· 
· iodiv~duos; , _d~ . quç _ fiJ;Z •• me.~~o D? . seu omclf?•·Ã i ;les p~ost ~.;q~)I?MO~~rac&o~ .anterrores .se te- . 
camara.nota: ainda· malS ~a arbltrane~ade, Cf?ID - '10~. ;nhã: determma~é.o..;~ontrario. . . <' · • : , _., ··· •·. 

forão . taxados . de r~voltosos e -· perturbad()res ·~ dous : · -' « •Paço·da;·eamara dos deputados,• .em 26:.de Julho. 
dos cincos citados milicianos; e por isso remeU.idos de 1826. ~José •A•to1lio da Silva Maia • ..:..José da 
em ferros, sem culpa for•nada, · envian~Q-set· p~ra ·costa :CartJal~o. ·» _; . · . · • ·. ·· 
tomar~m - lugar.~ntre o.sde!ensore~ da pa~Ja hom~ns, . · ' Approvou~se_ ' .'a' redacçãoj e se·niandou _enviar á 
que aliás devermo serJusttçados, quando_ verdadetras, camara• dos •senaaores~ ·- . · · . · · . · " - . · c· 

as · ~mputações: e C?onclue do •: · exp.osto. > q!l~ · ~em : Te've então -'lugatii o'rdem do dia: e immediata
duvtd~ · se · achao VIoladas as garat;ttias mdlVIduaes. mente que se: entrou~ · nella9. o ·. Sr~ Cunha Mattos 
dos c1dadãos! . sem ~e ao sobredllo C!>~~an~ante mandou :á · mesa a 'seguinte emenda; : ao projecto da: 
possa aprove1tar. o disposto . na constttmçao t1t. So es:tiricÇão dos privilegios de fôro; cuja· ~iscussão 
art. 179 § 10, -pois se no presente caso _elle. encarou adiada da sessão antecedente devia aqui con:ti .. 
os dons indivíduos como recrutas, . devm a seu nua:r • . 
respeito observar as instrucções já citadas; se como 
criminosos~ o decreto acima-indicado, se finalmente 
como soldados refractarios, não obstante podel"'os 

-11render sem culpa formada,-nunca devia comtudo 
metter em ferros, e · ainda mPnos remettel-os sem 
haver precedido sentença final. Pelo que resolveu, 
em conformidade com o parecer das commissões de 
constituição e guerra, qúé se otferecessem as razões 

. apontadas á consideração do · governo de S. 1\f. 
· Imperial, afim ·de que se faça responsabilisar o 

sobredito commandante militar na {órma da lei. 
O; que participo á V; Ex. para que suba ao conheci
mento do mesmo augusto senhor. 

Deus guarde á V. Ex. Paço da camara dos· depu
tados; em 27 de Julho de 1826.- José Ricardo da 
Costa Aguiar de Andrada.-Sr. Barão deLag~s. ' 

« EKENDA 

11 F.xceptuão·se á·s 'commissões especi~es, ·que fo_. 
rem necessarias -para · julgarem _ os ... crimes ·atrozes. 
contra a segurança · e ·salvaçãõ publica: iías 'cidadést 
viUas, aldêas, e lugares de guarnição, que se acha
rem debaixo de rigorõsó bloqueio ou assedio, o'U 
com fortes cordões saoitarios. _. Os membros que 
compuzereni as ta~ ·com1Dissões para.julgarcm ci.,. 
dadãos paisanos, serão do fôi:o do i'éo; e· as · senten
ças . confirmadas pelo·governador, ·ou commanda,ine 
militar da praça sitiada. » . . . . . . . . . . . . 

Sendo admittida a discussão, e apoiada, , disse 
O Sa •. Cauz FER.l\EIRA : - Eu acho está emenda• 

muito complicada• ·. em seu lugar bastaria· sómente 
fazer esta declaraÇão; a saber.....:. todos.ós· ~rim és_ de 

·militar . commettidos ·.em campanha serão .julgados 
~- em ~8 de ~alho de I8SS militarmente.;_ parece-me que esta expressão bas~ 

. _ . tava~i · . . :- · . . ' . . . ,. 
PRESIDENCIA DO SR. PEREIRA DA NOBREGA o SR~ CLÊnm PEREIRA:- Por causa da ordéin; 

. . . . . Estéf"doutrina'está 'Do ark ao:que trata dosmilita-: 
Feita a chamada ás lO horas, se acharão présen~. res : eli não sei como se possa tratar della antes

tes 68 Srs. deputados, 'faltando os Srs:, Araúj() deste artigo sem jnterromper a ordem.do traba-
Vianha, Carreira,. Moura, Lobo . e Herrera. lho. · · · • . . . · · · · · · · · · · · .,_ 
. o-sft.. PREsiDENTE. declaro1i aberta a 5es~ão: e. -~: ~·o sa. : VER.G~Íl\o' ; ~A · emenda não tém lugar, 

Sr. secretario Maia leu a acta da antecedente, que Eorque é .contra. a constituição. Nós:-não podemos. 
t_o~~m'!~i~~_ri;ente_ 'o Sr~ ._ Marcos A. ntoni~ ·m· .

8
-.n·d ... ou' azer excepções; a ~ constituição diz muito .clara-_·.· 

mente~ -:-A·, ·excepçao das causas, que, por sua.na;. 
á. JI1ê8a a seguinte · · · · · . . ·· tureza-. , pertenceni' a . juizos, 1 particulares; ' na . confot~ 

11 DECLARAÇÃO DE .voTo .- · midade das leis, não ha.vera Jôr() privilegiado, . ne·m 
· · · · · · · · - · · commissões especià.es, nas causas civeis; ou crimi+ 

. « . No dia antecedente votei contra 'a eJ:tincçãó ~ do naes ~logo ; está éClaro que esta: emend!l .é. contraria 
f~ro.ecclesiastico, ta11to tio civi[ como,noérimiÚaL~ á.co11stitui_ção; .0 . que ,.se .•póde· fazer é quando· se
~·Marcos Antonio' ~e Souza.: » · · . · . · . · : tratar ,:do . artigo _3,. tomár em.: consideração· o caso• 
· .• 0 -•Sa. MAIA -deu , conta: á ,camara. do·projecto,so-:- que aqui ·se pretende prevenir, · para .o .provi,dencilr 
bre, osJaudemios, redigido.· da maneira seguinte : conforme .as leis e : 11. constJtuição ; mas nunca ad-

« , PaontTo · · i mittindo • c<immisSões· · espéCiaes _ que'éstà reprova. 
. . - . -. . . ~~- ~ -tij~·· -p~açás ~~lí~ ~8 hafer_' trib~nae~. de'j_usti.Çil{ . «.i . asseinbtê& :.geral . legislativa. li o imperi~ · ci ê:- accresc~nte~se4hes--por ·exemplo·. a·· ultxma . mstan-:· 

ereta.~ ' . . .. . : ciil: porém adlll~tti~. com missões esp~cia~s ' de modo, 

~~~;.t~~~~;~~~i~~=~i:!~!~~~~:!l:~X~A: n.:-;h:~~ ·-Ç~~··~~;zd ·~ ~t. - ~;r~~i~-~~~-~~:!1~ -~-;~: 
venda· ou e'scambo· :das .:possessõ_es ·aforadas:a,o se_.. meu:o, .• ,diá,, em :_que- tive a· honr~ .de fa,lar ,nesta .. c.a; . 
nhor- directo · dellas, ·na:- conformidade da~ ordéna~o ~:ara :sobre ,: có,mi:riiss.ões milita:res~ .• fi i , r p_áte'ítt(F,o: 
liv 4°• ti ti. ' 38, será· computado< sobre . o preço pi-eci-;;.: 'ho!Tot,,: qúe . conservo ' a· seínelliáíites iilstf.Uiii~ritos : 
sa10ente, por que o_s mesmos foreiros vende_rem, ou ;da morte: Eu ' pro.'V_ei~ -e ài~d~ àBó,ra o.·: rep!~ó~ ,qU:~: 
escambarem- os prasos. sem' se .fazer conta:com.as ·as ,_comiDISsões militares sao InJ~t&$. e m,1quas a 
beinfE:itoms;- ({ue•elles ati tiverem :feito· á sua; custa r,ésp~itO do cidâd~9 paisano.; e~oc_io~; ç !l_~neces-, -
· « ·A.rt: 2.0 No' ;cáso ·de venda, ou:de' escainbo,do sar1ás ~ara.;· ju1gar·o cidadão. soldado~: ... O CidádãO:. 
prazo~· :de~que ·S~ 'de!e ·Iaude~io, •• ~,~, cuj~:_co~ra~ P.aiSàno : logo qu~ 'liàs~' re_i~~nhece, ·e· sõjei~~~~ :b.(i''_· 
e&or; ~e: · nao_: .• haJa::felto_-·'~en_ çao_ ;~!Stl~cfa ; _d~;q~~ ~tan:t~n~e. _ás ·lets, ·e aos JU_Izes -que . ~que na_ s )hes 
quota:.~é. l\e; na.~tar~s. e-__ ha o._':P_ ~-- .4Ja•:vendi. a,-~tr:~·. ~· pl&rca_ o_; t1~d_o_ s :;do~":_ seu_ ._. s_ ··_Pil __ .res;: ~e P,es_ s.o_a ._ .. _ s •1dO>:~. e~. 
cambedo praze . •na:, sqmmarde cvJnte.~po~ ao-. ·mesmofôro~!de;mdiVIdnos de :uma: classe•nao:~nVJ'' 

:·t:~:::~~==~~,0~~~:~~~i~l-p~~~ ~~~~~j~:I~:~~.ü:~~~~i,~~·d=htí 
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~~~g}~~M.- 1;28-iJ)E~-~.JtfuHO ···nE~ 1826· 
cido, e perante juizes;"' à que!li"1é1le, sá:não sujeitou extiaordinaiiamente atrozes conforme julgar o conJ 
grita, e clama que lhe. fazem :Violência;· e o opprime se.lho de guerra· em-consequenci~r•dos artigos mUi.:. · 
e que o _ perturbão na··fruição 'dos s~us'drreitos, e tares.- Note-se bem que o aiVarâ de·confirrriàcão 
nas ~uas garantias;• e immúriidíi.Cles'individu·aes. E' do r~gulamentó de infantaria é datado de 18 de f'e
p_or ~ss.o. que o~Lo~d.Hale escreve·que ··a~~ commis- ,·eren·o- de, 1763: Em 21 de Outubro deste mesmo 
soes mthl~r~s sao ·mJustas coino •·formadàs( e éom- a~no appareceu alei que. excluía do fôro mihtar.o 
po~tas _de JUizes ~unca reconhecid.os' pelos cidadãos wme de lesa magestade, em que se póde muitas 
pa1sanos, · por nao · set'E.'ni · tirados · de ·• gente da sua veze_s ~ompre_hender a traição segundo. as suas di-. 
classe, ou dos seus pares. · · - -• verstssimas cncumstancias,. mas logo em 25 de 
: ~s ~oldados p<lfém àchão-se .eín círcumstancias Agosto de 1764 foi publicado o alvarã de confirma

JP.UI diversas; Pelo facto de se haverem alistado nos ção do regulamento de cavallaria que, apontando os 
corpos militares, elles se obrigarão por juramento, mesmos delictos, e os mesmos castigos de que trata 
e por consentimento expresso ou tacito a reconhe- o regulamento de infantaria, parece achar-se em 
cerem além dos seus antigos júizes escolhidos en- contradiccão com a letra do alvará de 21 de Outu
t~e os seus antigos pares, a · novos juizes nomeado!'. bro de 1763 a respeito dos crimes de lesa maaes
d entre os seus novos pares ; taes são os vogaes que tade . no caso de ser como tal considerada a tra'icão 
hão de formar os cons~lhos de guerra, em que os commettida pelos militàres. ·. .. -- ~ 
sold~~;dos tiverem de ser julgados. .· · Se as commissões militares parecelll preferiveisa 
· Uma vez que as leis tem estabelecido estes con- bem da prompta punição dos crimes, mostrarei que 

selhos de guerra, estes iribunaes. militares em que o processo feito nestas com.missões não é mais bre
o sol~ado é argui_do do seu crime, interrogado, con. ve do que o recommendado pelo alvará de 4 de 
venc1do; sentenciado, ou absolvido .com . toda. abre- Setembro de 1'765, que manda concluil-o no prefixo 
vida~e e com toda_ a mad_u~eza, que exige uma im- termo de 24 horas; eisto é o mesmo que empala
parCJal e nec!essarl~ a~mm~~tração da justiça, . para vras bem significantes, nos apresentão os capítulos 
que serve a commissao m1htar a respeito domes- dos novos regulamentos quanrlo tratão dos interro
m.o soldado 'l Se se · requer brevidade, não ha tri- gatorios, pois vemos exceptuados . a respeito do 
bunal, que mais brevemente decida do que um con- prompto castigo, os caso!> de motim, e outros em 
selho de ·guerra I Se . se quer execução de justica que os réos devem logo ser punidos, principalmenttl 
nenhum a faz executar com tanta· inteireza, e eõ~ estando o exercito ein campanha. 
maior dignidade. . . ·· . ; A' vista do que tenho relatado, parece-me, que 

Ora se ,?S conselhos dé ~uerra reunem as quali- ninguem dirá que eu defendo as commissões mili
dades que se podem deseJar nas commissões mi-· tares; ·· entretanto devo confessar que tambem me 
litarc~, não são estas ociosas; oú desnecessarias a parece muito interessan·tc qué nos casos extraordi
respetto dos soldados? . Certamente são desnecessa- nariamente.raros , de _se achar sitiada, ou rigorosa
rias, certámtinte são · ociosas 1· As com missões mi-. mente bloqueada uma· praca de ·guerra~ ou cércada 
litar~s · ~installão-se ordinariamente. ~ depois que as com forte cordão sa nitari'f!," se estabeleça dentro della · 
provmClas ou as praças se achão subjugadas. ~macommissão · especial para' punir os ·crimes atro-

As ;co_rnmissõ~s . ~em , ass~Itão .fortalezas, nem cissimos taes como i!lcendiar os arn1azens, envene
conq~ustao provmmas; ,o!; seus·trabalh()s co~eção, nar as aguas, assassmar o governador, destruir a 
depots: que . umas e .Qutras se ~chão detodo ou pelo. guarnição, desertar parao inimigo, ser espião, etc., 
menos em .par~e. acommodadas :_ portanto ó~ . réos todos ~stes casos .podemapresentar-se, e não deve
dos atroze~ crimes ,_de tri!ição, OU rebellião, se fo., ffiOS suppôr 9,Ue nós Sei:e~OS mais privilegi~dos do 
rem da cl~sse dossoldados , pod!!m ser convencidos, que o tem s1do os ' outros ,povos,- .o.u que as nossas 
e. ~ntHn(!Iados , pelos : .se~s pares, ,pelos.seusjuiies praças não se a~hão expostas aos mesmos . insultos 
vogaes. do :COI,lselho de, guerra ; assim. coJ;no os pai- que tem aconteCido em outrasforlalezas, . ... ,_. _ 
sa_nps. ,tambem , pode)D:, SElX: : ~ntregues .á .espada' da · : Pelo· que respeita ' áquellas~ · que. e!)tão d~baixõde 
lei p~los .seus . pares, ,p~los. ~eus juizes. ()u magistra-: fortes cordões sanitarios, bem . conhe~em9s i_llustres 
dos . territoriaes; ou , outros' para isso autôrisaâos 1 membros · desta,camara, e . múito principalmenk:os 
Eu estoil persuadido .. déque a suspe-íísãó . dàs'·for:. sabios professores. de medicina,: o. rigor.,e,a yigila11-. 
malidadesd,~. que trata .a · J!ºSs.a. COnstitui cão, a: nadá cia' COm ~que : ellas SãO ·guardadas; ;. para ·que ~- moles• 
Jl18ÍS SI) es~end~ _,d,O qU:é. á, ,S'\lSpeosà.O d.o: há~eas CÓ.?;'~ tia .:!pidemica; que alli .Se. soffre, • não :passe a COiltB,- . 
P.Us, . ou á .Jli;lS,ao an~es , d~ ;culpá formada! E)e ·se min!lr os povos,: que est-ão livres de; tão gr~nde ca-. 

a~~r!~\id'i:~~~r .. 1t~~~~nf~l~~h'i~8aa .· l'::fai~~,~~· laE~a:~~~~s .lug~res tem chegad~ o · ~ig~r ~o ponio. 
s~gUJ:Il,DÇ!l , no pr~~iP\t::i~ Aà. !lrb~.tr~ried,~de! .. •'. . . extremo de se faze~ fogo . sobre os _infeliz_es ,e}DI!es-
.,Para, que:~ não. haJa.m«?,hvo · de se,dtzer~ · que os tados, que procurao atravessar os. co_r~oes s~mta

rmY.~liFê~ . qlle.- co~m~tte~~~- ·~t:~mes de· t;e~elliãó;;J>t( rios. _ A !latu~eza repugna a est~s, med1das, entre- . 
tralçfl~. ·.~ d)):V~~ :~~u-~~~,'. ~ _lei d,e ~~ ,de:.Outu~ró · de. tan~o . a htstorta nos mostra repetidl)s factos ,.q~;~~ at-
1~~~ P,~~ci.er _ o p~l,!~l.~~~~ . ~~- !~ro~ ~~.~~r lll~g~_d,os pe:- .tes~o . a -verdade dO: ·.!J~e tenho relatado: .'f a~ ~a? ~s 
Ia,~, ,Ju~llçlis •pr~~D~f,I,as . ;,·,dn;e~~ q~~·~_no·,··.a_rt:· J~t:d~, mot1vos ·_que•n,t_.e o,brtg:ao:a· propt:k o_ .ar~1g_o_ ,a~~~t- ~- "_(): _.'_ 
guerra do novo regulamento ··-de 10rante.r1a ·:esta Proponho ·as . exce~çoes das commissoes;e~pe~Iaes 
d~.~rffi!na,do .o~ . ~~g1;1~n~e. : .7 ;ro~9. 'àq~ellEI q~e ·'.~~r p~ra;proces~ os cnmes:atr:ozes. co~m.e~~<l9s, p~Jo.S: ·. 
~lieca ; de ,:motun.ot(de·tráJ.cão·~ . ()U •ttver parte - ~ou c~dadaospalsa_nos .. na~ ;praÇéls , bloqu~<l_as,1 pu-_em . 

· -~~~~~~i~~i~~~~~:~l~~~l~:~~:~~~::~t:.1~:~m;·; r-~~;~:;t~;~~:/•~ii~~~.,~:t~~;~J;~~~ri:';riiti~: 
"~~~p,~. ,_etJ!~rc,ajl~ •; ;•; ., ;Ü;~ ~~p~\1}1,0..,. qJl?, lfB~ .':~~~· ,~e!! ' ~()S~~emJ.lr~;·de :que. ella;se C()ID.JlOOm .-?·.e U~~ : 
castlgos d1z.~ Ü!!. CleliCt9S1IDalOfeS;-_Sdllre. tudo () ID~ . commlSsaO ' espeClàl hçomp()'Slll}de :paiSanos; pares; , 
~., C?,,!lQJffi~~W-~~~(~Oi.~~,t:à~<(e·,~i.tr~i~ói~.~~f,dõ' ;oú'igu~és·.~ós ;outros,pilisa~psi; ~,e :digo qúe;assen
~~r, pe,na 4e ~OF(e .: .:Q.r~o: P.~~~rá.P~1as .'~fmas; :s.~rá , ;.tenças ' seJao 'CO!Jfirmada~!pelcrgove~ador,da .praça 

~!orcado, ·ou-pãd~~~!.~-~o'rte' mais severa·nos 'casos· por ser a autondade · mJ~.I.or~a . mais Imnortante. :e _a, 
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mais competente • que exi~te dentr1• della.como re- ·; /a::, .. paonCTo 

:~~sj~~a~~ni~~~d~ti~~l:,ga:1!f!~~~d~0n~b~~ri~g. « A assell)blé_â g~iallegislativa decreta: 
mui" interessante, e de cuja conservacão depende " Art. !.o Os conselhos de guerra em que hou-
talvez a felicidade geral do estado. • verem de ser. julgados officiaes generaes,. &erão 

O SR. VERGUEIRO :---,0 honrado membro diz que compostos de um presidente, que terá maior·gra~ 
não propõe commissões militues, mas aqui não se doação ou antiguidade do que a do.réo ; do auditor 
trata de taes commissões, trata-se das com missões com voto, e de 5 vogaes, officiaes generaes da mes-
especiaes; a- const-i~uicão mui .claramente diz, ma ou menor graduação do que a do dito .réo. . · 
to~;no a repetir-A excepção das causas que por sua .~ Ar~. 2." .Não havendo official general mais gr~
natureza não haverá fôro privilegiado, nem com- d.uad() ou antigo do que o réo para servir de pre
missões especiaes-isto. é muito claro na constitui- si dente, nomear-se-ba para este e:xercicio um. con
ção, nós não podemos entrar na averiguação, se selbeiro de guerra o qual, porém, não terá voto na 
devem ou não haver estas commissões: a consti- instancia superior. . : . . · 
tuição já o decidio c não temos mais nada que tra- « Art. 3.° Ficão derogadas todas asleis,alvarás, 
tara este respeito: agora se os crimes que com- qecretos e resoluções em contrario.» . 
metterem os cidadãos, em taes casos devem ser Seguidamente. pedio a palavra, e disse 
julgados pelo-fôro mili~~r, ainda mesmo que não _ o Sa. VASCONCELLOS :-Eu penso que se·hade 
sejão commettidos por milHares~ parece•me.tam- tratar em primeiro -lugar, se convém ou não este 
bem que não tem lugar· projecto, porque elle póde ser rejeitado na primeira· 

Na praça sitiada hão de haver tribunaes: isto discussão, como diz a constitnicão: embora o nosso. 
pertence á ordem dos· processos, qúando disso sé regimento de outra fórma dispÕnba. · 
tratar: então se dirâ qual é o poder q11e ha de ter Portanto, íallarei agora sobre a conveaiencia do 
o governador; mas aqui não pertence tratar disto. projecto. Sou de opinião que elle passe á segunda 
Esta lei não é mais do que o desenvolvimento.deste discussão: porque com . effeito .ha uma grande 
paragrapho da constituição que é bem claro e in- lacuna na lei, emquanto exige que o presidente dos 
te}ligivel. conselhos de guerra seja de patente superior, e nã·o 

Eu voto, portanto, contra a emenda e chamo a acautelou a hypothese em que o não liouvesse. 
attenção da camara sobre esta ma teria, pois, que Em minha opinião deve o projecto soffrer uma. 
ella se oppõo diamentralmente ao que determina emenda e consiste') .em que esta lei seja declaratoria 
a constituição. da de 1816 afim de comprehender todos os casos an-

O Sa. CRuz ;-:-Eu estou pelo que disse 0 Sr. Ver- teriormente succedidos, dos quaes se não tenha 
gueiro; mas sobre os crimes civis 0 militares em podido tomar conhecimento; por esta fórma pa.;., 
campanha, elles devem ser julgados todos em con~ rece-me que fica o projecto em estado de passar ; 
selho de guerra; porque é regra geral que os cri- mas isto· deve ser tratado na segunda discussão, 
mes dos soldados commettidos em campanha não po~ ora digo que póde passar o projecto pela pri
podem ser julgados por outra maneira, sem. entor- me1ra. 
pecar o andamento da guerra e as suas operacões, O SR. DIAs :-Segundo o que. percebi, esta lei 
que todas devPm ser rapidas. • apezar de util, quer ·· o illustre deputado que· seja 

O Sn. VASCONCELLOs:-Eu não fallarei sobre a retr<iact.iva, rio que não conVirei de modo algum;· 
ma teria: sou inimigo declarado das commissões se ella o não ·rôr, como •parece que não deve ser, 
militares, quero, porém, examinar a emenda do então a reconhecerei de summa utilidade, mas uma 
Sr .. Cunha Mattos. .·· . . vez ·que com tal declaração· se pretende: fazer re.; 

Esta emenda me parece que é um artigo additivo, troactiva; opponho.:me inteiramente á sua conve..:• 
e de grande importancia, ora quando se offerecem niencia. Em taes circumstaneias seria bom que isto 
artigos· addi ti vos,' é -pratica de todas as assembléas se decidisse, para não admittirmos uma co usa.- que: 
faze l-os adiar para o fim da discussão. Isto é .mes- depois ·havemos de a rejeitar, pois que tornando-5e'. 
mo conforme com o nosso regimento: elle ·manda retroactiva, eu julgo que de modo nenhum poderá 
que os projectos passem por duas leituras comin- passar~ . · ·· · · •... · .. ···· .· · • ... 
tervallo ~e dias de uma: a outra, e por discussões. . ·o 'Sa. VASCONCÊ~os :~sr. ~:presideri_te, est~ lei1 

que nunca podem ser no mesmo dia, ainda que se não .. -~ rett:~aeti"ya·;·nei:ri vejo que Isto's_é declare nos 
d~clare a urgencia~ E o. que é um artigo additivo; ait~gos qu~_!>~ Jerão:Qu~i!~.Y.Ex~'faz~r ofavor.de\ 
senão ·umproje(!to mais ou menos grande! , mandar. ler novamente 'para: melhor me certificar.:' 

Portanto; ·sou •de opinião que a discussão desta (Lêu.;.se): Ora :bêiJi ;' esta'Claro qtie ~· 'le~ não é re..;' 
emenda· fiquereservada para o fim do projecto, isto troaetiva, mas eu entendo que póoe ·comprebeôder' 
é, peco o·adiamento; . ·. · ..•. ·•·· ' . os.·. cásos p'àssados; ·porque' a ·1e(_de ·1816 teve ~m 

Foi" apoiado o· adiamento ; ··.como porém; ninguem vista: f~rmalisar os processos dos conselhos de glierLf1 

mais fa,lass'e sobre elle;propon.do:-o o.sr;pre~idente, ra, e _não declar~u bp_m çomo' se liayião de fa~~r' nó; 
não·. passou,: e em·consequencta · 1a rcontmuar.•a ~o •. em qu~ _nao ~ouve_,ssem o~maes ~neraes'de~ 
discussão sobre ·a emenda; mas· sendo· chegada ·a:· pattmte, super1.or, ou1gual parajulgar. E necessario 
~ora :aprazada' para :ter 'lugar a discussão,do· pro-~ St1PP&~~s~_'la,cuna· •. :·: · ··· .;,•-, 'o ··.·-•.: .··',!•i? . ·t 
Jecto órgaoisado' sobre a proposta•do·governo pelo · .. Se e_~ttr algum,:m.iljf.ar cobarde,l,raidor,··que'sa;;.· 
minjstro da marinha, e annunciando-s'e esteá.porta·. c'ri_fiquec o,sinter~s~es·daj;~a_paVi~;'lia, de·fiçai'im::• 
do~alãoda camara para assis~ir ao.~ebat;E!,do ~e~mo p~uqe~ .. p();,;qu~ h()'!!.e ... f~!~·- ~e • ~ecla~~?;nal~it· 
proJecto, ···segundo o convite; que .. a~ste,respe1to. se P..en,so que . nao; :e . por ISSO aêhaya · .CIU:e' se devià' 
lhe fiz~ra, .. se interroiopeu.·àquelle o~tro.trana,lhói' acere5~entar:que,·est~;lei ~- deêlarátoiia ; ;· ·mas acho· 
e introduzido o: mesmo .. ministro, . se. abrio â' dis-.· que:é:JJi'âis proprió da.·sêgúnda'iliscüs~ãôlt, '~·;:;c .. ;.;;;_. 
cussão , 5obre · esta segun~a; pàr~ da ord.~ln ,do)l.i_a·~, · 1:;!,~~-l!t?,;,t.àJx.t~EI!!i·' · ~ ... P.~P~~,;;q~~:t.i:rp~a._y~_ cJu!~ ~~t 
lendo-se o '· ·6... - l131,P~ll~ , ,,OJil . pe,~ ,J?~-~~ra.~c.~~~a~~ s_e_ ~f~~~~. 
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sF.Ss.i.o,,·n~t-is t:O:at, iutHó,.nE:Js~& :. 
··-·.;c·-• ... .. -~ .. . , . ' • .. --- • • .. ·· • . , . • , .. . • • . . ' ' -· ·. ' 

boj e mesm.o_ fi ~egunda ;_dise~~-si_~ ~~P}'qlle, .:·foi. .. decla~._ . -deve ~ admittii· q~e o . IIJiniS'!o _ vo~: . pàt:a. ciep~~,; ~~ 
rada UI genllSSlma, e,nao seunpnm10 por .este . mo~ tratar de uma le1 deeláratona• d~ste artigo da con
tivo. Como, pois, na votação tem. de retirar-se: o stituição; discuta, mas só vote provisoriamente, em
Sr. ministro, lembro a V.Ex .. que convide ao mesmo. quanto não se faz uma lei. Esta duvida já eu. a sus
senhor, . para e~ per~ r um pouco na sala para isso citei hontem e não foi tomada em consideração. 
destióada, e tomar a vir Jlara a segunda diScussão,~ Portanto ·sou de opinião que sejà provisoriamente 
q11ando se vença, que a dia de.ve passar a .proposi- admittido a votar o ministro, emquanto não faze
ção_ do -governo por . ser util :ou . necessal'ia, pois, mos<uma lei decla:-atoria do artigo da constituição. 
ass1m ficava desembaraçada . em menos tempo. . O Sa. ·LINO CooTINuo:-Diz o art. 54 da consti-'-' 

O Sn. ·Dus :-Os argumentos de que .se servio () triição no cap. 4° o.seguinte: (leu) pergunto eu:· de 
nobre deputado, cada vez mais me convencem· de que camara falia a constit11icão neste lugar? E' claro 
que aJei é retroactiva, porque vae castigar crimes que falia da camara • dos deputados, porque aqui é 
passados, segundo a emenda que o· nobre deputado que se fazem estas proposicões: e aqui é que a com
lhe offerece ;, . portanto, não admitto tal lei sem sá missão -lê o seu relatoriÕ; logo . onde é que . póde o 
declarar se é ou não retroactiva. . . ministro assistir á votação; onde é que póde votar; 

Se a lei que temos fosse confusa, inintelligivel, sendo deputado ou senador? E' na casa dos depu
ainda haveria desculpa, pois, que nós temos o di- todos, porque ou..o ministro é ou não senador;· se 
reito de interpretar as leis; mas. se não é confusa, elle é senador, .está no caso do artigo da constitui
não póde · t!lldeclaração ser admissivel; portanto, . ção ; póde assistir á votação e votar na camara dos 
subsiste o nieu argumento. · deputados, porque se não quizesse que votasse se-

Nós temos·Iei; não somos um povo barbaro, que· não quando fosse deputado, então diria;__salvo sendo 
estivessem os sem ellas. · .. deputado-e não usaria das palavras-ou senador-. 

Os crimes commettidos por qualquer individuo Ou- é uma dijunctiva e quer marcar duas cousas 
que seja, estão sujeitos ás leis que existem. Nestas ditferentes; deputado e senador, e assim temos duas 
circumstancias . não. acho necessaria a dedaração. proposições d1versas, a saber :-Póde votar sendo 
As leis existem e são tantas, que mais diffi.cil é co- senador .-Póde votar sendo deputado.-Nesta ana
ubecel-as do ·que applical-as~ .··. . . lyse grammatical _ da constituição .. não . ha duvid~ 

.Não é pela falta .de leis que se não faz justiça, é alguma, porque ella é clara, é obvia; porque se o 
sim· pela falta de execução dellas; é. pelas preva- ministro deve aqui votar só quando é deputado; e 
ricações ·que-tem havido. - · na camara dos senadores passandoo projecto,quando 

Portanto, nunca serei de voto que haja lei ne- fôr senador, então' nessa parte a cori;stituição, será 
nhuma que seja retroactiva. redundante, pois que declara cousa escusada; por~ 

O SR.- Y•scoNDE DE PARANAGUÁ :-'-Eu não fallarei que o ministro como deputado havia por_ forÇa votar. 
ainda· Eobre a utilidade' da lei;· nem se.é retroactiva na sua ~amara, b~m como o · sen~d«?r_no ~e~ado. 
nem se deixa de o ser; ; fallarei, só sobre um ilici;. ~las aqu1, Sr; presidente, a consh~u!çaf? na.o fa_lla _ 
dente, que: appareceu ·' na discussão; e que é neces-· a-;:erca ~o senado, tr~ta _di!- propos1çao e prtmerra 
sario tomar em consideração.• A constituição me dá d1scus~a? d~ . ~ma l~1 ~XIg_tda pelo governo, e ess~ 
a prerogativa .· de assistir á votação, porque ella diz propos1çao .e . dtscussao_ e fetta na camara dos dep~--, 
-salvo se fôr senador, ou deputad~; . esta- quali~ _t~dos, por Isso a votaçao em que póde entrar () ml.., 
dade. de '·sena.dor teriho ·:. o· artigo -é claro a este mstro, sendo senador ou deputado é' na camara dos 
respeito. . . : deputados. . ... . _ . . .' ,. 

Portanto, ·. antes :· de se ..• proceder .· á votação, peço .. Q~andó a . pr()p~s~d() m.if!istr() .de es~(}~ é !ic:lop-' 
que se declare isto . . " .. • >• • • " . o · · .' ·. •· · _·. ·.·.. ta da pela camal"a dos ·depu~ dos; ella _deu:a de per-

Para,ter,lugar ~sta: ques~ão se retirou .o : min!s~ro, tencer·· ao gÇ~,verilo_ e fic.a',se~do .. nos~a, e éOm() ~~ 
e offerecendo..,a -o Sr. presidente á eons1deraçao da passa para a ·dos senadores. com,o um ~outro: qual.., 
camara, ~ di!Se · . . . . . .. ·f, l : • . . ''. ;;_., quer_proj~ct~ 40eip_rppô~.~o,. p,~ralgU.m ,<l,~e~tr.eMs; 

o SR.0DOR1CO :...;.;.Convenho que·· se veíitile'pii- e.«.mta() o 1Jl1Dl~tro, ~ fôr: s,e~a-~çr, ,Y:9ta,n~t s~a ~ ..... 
meiramentê á questão própos_ta; e _entrando . riella, · ma!a; mas. aqu! .v~1!1 c~ mo. }I~m~tro_, -PC? r _um _pr,tVl.., · 
digo qpe· ni~ Jlllre~e ,não ter , o' mi11is~ro . ra~ão ~DÍ legto" da . const~tW,Çél(), c9n(!~~1do _a()~ }In~nstro~; 1;1~~ 
querer · votar·:.lll'. . cam~a _dq~ ' dep_ut_ados; · 'poi;<IU!3. a ~~re.W .~e~~~o~. M. c~r~o ,~~s}.a!•v_o . e!~\, ~-~ra~. '.r;:.:! • •r , 
admit~ir~e talopini~~~vut~~.~:~r, do_~~ .V.~~S';l!llll~ ., .. ~;me Jl_er~~~t"e_m: e. ~stc;l ~)lQ.mY0 1)Irf:l•·que ~a«?,, 
ma ma:teria um·só 'representante 'd.a m~~o, a.·saber; mas aqm _ nao· se .trata d«:~faz~r-de · nov.o .a con.~tltw~~ 
um aqut e ~ittro quan~~· O prójê,c!~ ~ÍlSS\l_SS~' ao :s.e~~~~ cã~," .IÍ!3ÍD :de ~!Íl-éD~a~.:a:·; . t~â ~is_é _ p_e .. fazer ;O que : ~!1~; 
o queé' ~m·absurdo cón,t~~o·esp~to da cop.~tltWÇl!.C?.' · m~nda, ou bom ou mão, e por 1sso o s~ntzdo obyzQ, 
Se esta_._.'_. ~Sa.:d!!_.·s. p_ala vras __ -_ · ·. sa.lv~ . s. e f.· o_ rem_ .. · ~.e!lad:o.r~s e li.t~e. rai. ~_o_ ... _a_. r __ t •. P4_ .. _· ~' q!l~. s,e. d_~:v:e_ .... s,e_ .. g. ~, -- '. _e_. _eU~.- ~e_ r .. c 

ou deP,utado~é_ Para;'~o~tr~ que elles v:otão s~i 1101n~ ; m1mst~() q~~ - -~·roJlJ.lZ.~r; u~a ler ~a par~ .d«?, 
ma~ ~da ~-~-. ~.~:a : st,Ia.·: ,co!D.pe_tl:ln.~ , Ca,tPa.ra. Is~?-~~. gºvel'Jl.o,: ,"fotena_ RB~,~ra,, do~~.depl,l!l~,o~, s,en_~p ~~~r 
mtuto .~larono:.Jli~U-~O.Il~~~to~~· ·. ·· . ·:·•··~ •·· · , ·· · •. _ .. <-···;: se~u~d~r' ~':l. ;4~PU,til,dQ;_._'nl~.<!o,f~rterpp~,t~~~~~9.~! .. · 

o Sá: vlscól'iclüios' ::2Pára 'iiü~ _é iii'teit-ª.in~nt.e. dE!. ~~~~~~! ,~s~~, .neg~ç1o' P-~~~ . , ~~ . o l!ll~~ro, ~.E!lllii ~ 
indiffe!'CJ!~ . que · OI! .m~str,o~ .ass~s.~o:J,'diSc~São e 01! :!i. a<:' . ~eJa: ~_embr~ 4() ~,9~, lf-g~~lati"':~• - ~ ~lp_P,~ 
votação~ :.- n?a~ · segun~!>' () '' m,od() ,' p~~Cl'llfef!ten~o. _á , fi.lllllStr?, eDl.q~-~p.~o :J)fOp~e U~ll: .!el ,d~,,p~~' ,C,.p gRib 
constit':ti,Çª9·!~,~~~o.~ s~ ': d~!e ' ~e.~a~~n.~~ · ~~~l!~.~· ver_nQ," e.:co~~-" ' '~1 .n,t~1lc~t . de~~- ~ ~~f· :YO.t9,, ~~Hr~ 
. entender C()mo a·entendeuo. IDlDlSlro~ .'·. :'. , · ~ · ·• ··1 ~s~-~ta .. J . \fO~~Q·,. So,u,.):l~. p~rec~r, .. P<?~~g~~ ,qq~ .~~ 

Oartig({'dii' @.e p'ódêrãõ' diScum!ê 'a5sistü: a 'dis~' m•mstro , póde ·votar na c act~al dis_cussao,-~~;.~~~' 

~:!d\~~~t!~~:~~d:~~~~~~~1\~;rJ.;~~~: ·:Yõi~;~;1~:tl!~«>~.~·,: ,_:.$f~;•:P.~·~~~~~~{~~:~u1d~: 
i:JdS:~~()~1i~â~~~·~N:a~~6sC,::p~ii1~~~~~~f!_: · ;-~ _opj:~~IDií~~~~~:~~~i~do"fd~º- -~~1- 'd''Jot' 

:, ~c~~t~~~ ,R~~~ii~~?iiE@.~~;~~f!!n~~-;~~~~:cl~~.-~ ~~~~·~tlJ#itt,íti.:ii~~§~~tfií~Iqu~~~ ~~~~ .. 
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:.>·<-~ .. -. . . _:~ ;~F- : : ~ .. . :> ·:_,~-- --~~- - -- ~ · .. - --- - - - ~<_:::· _- - -.. --~~~ --;;~ ·:_;; ·:·:_·:.~< ·x-'_-;~- --:~ :_:·:~..._- · :-·_ :;.:~~--~~:·~~ -:~: ; ~:;· . 
á'~j:. • ·.· .. ,., SE~ 'AO' ·· Etf'i!8•} DE ~JULHOi-DEf~tf:Si6 

quant~ :.nã~ iiõuver.· ~rm(teí . que·. aeélare está· i~~~~- . poi:cõrisequenc!a· :a ~~~-çã'<l ~~(&:é"~liá_"C:âs_í(dos .'~eíl_a;. 
li~ncia; v1s1o haver duvida nesta caJ]lara; .. · · . . -· . · dores~ · ~as~aqut; ~pqrq~e. SQ ' o_1Il1Dlstl'<! na~ !ôt:·sen_a-
,_. ó SR. TEtXEl.IU. DE GouvÊA. :;-Não ha duvida na dor não põe.os p€8 no S(3nado; COQ1o ·se ha de entao 
cainara~ ... .. . . . . . .. ·.. ent'e'ôder'' ~ue esta disposição;é,~inb'em P.ara'à ca..;. 

.
· .. ·-._·0· ·.s·. · 1 ·. . · N. a· ·. d"·.·· .. · ·a_· a -· • ~ .• " .. mara dos senadores, quando nao_ póde la entrar o . , a. INO .- a a e !Jle_ 1_ as proVIsonas, _-:-Ig~ 'ministro 'l · 
mos o que manda a constltutçao. . . -· ;,•~ - · · : : ·<~Disse~se ~ue a proposta é sempre do ministro:: 

O Sa. VAsco!'íCELLOS :-Como se podera conceber não ba tàl; e propostll, do governo, eJl}quanto a ca
que um homempossa ser me~bro<!e ambas as;ca_- mara não 'a adopta, mas depois que ve01 de · uma 
maras contra_. ~ es:pressa debberaçao . da_ constitu~~- conímissão, ~e pois que a commiss~o deu o seu pa
ção, . que .. pos1t1vamente declara, que _nao poderã rece_r, e depots que. offerece um proJecto e que a ca
ninguem ser deputado e senador ao mesmo temp~? mar~ decide que é materia de deliberação, é sua. 
Pela opinião do nobre deputado segue-se que o mt- Sr. presidente, uma· cousa é propôr; e outra . é 
nistro de estado, que . fôr senador, é membro . de fazer. · sua a proposição. ·A proposta é nossa, depois 
ambas· as camaras. . que foi a uma commissão que apresentou o project~ 

__ As propostas do governo . nunca se poderá dizer que se adopta; e vai para o senado como projecto 
qu<l .são . da cama r~ dos deputados: tambem com- nosso e não _como do ministro de estado; --' .. - c ' 

pete a~ pod~r execut~V? '? -c~ntribuir na proposi~O -0 ministro dê e~tado COMO ministro de · e~~~ O 
das le1s: elle tem a_mtctallva na fórma da const1- não póde pôr os pes no senado; não pó~ e ass1stir 
tuição; : mas o mimstro não póde votar na camara á discussão; mas diz a constituição q~e o j)óde fazer 
dos deputados, quando não fôr deputado, porque sendo senador ou deputado; logo e · dentro desta 
infringe-se manifestamente a constituição que de· casa. O honrado_ membro não me respondeu · ao ar
clara que ningnem póde ser senador e d~putado a_o guinento que fiz da disjunctiva..;;.;.ou--e eu torno a 
mesmo · lEI~po, porque votando elle aqut como m1- rept-t.il-o. .·•·· .. . · 
nistro _de estado e na camara do senado como ~e na- Supponhamos que escondemos a pala na senador 
dor, e1s que é membro das duas camat·as em todos fica salvo se fôr depurado·;· escondamos agora a pa
os · casosem que ha propostas do poder executivo; lavra deputado, fica salvo se fôr senador, portanto 
isto é ,f}tpresso. . na,. constituição, !B~s tem par~ci~o quer seja depu~ado, quer · senador; . pôde vo~r, po~
dm•idoso até porque o mesmo m1n1stro cootr!b~1o que est11s são as condições debaixo das quaes o ml-
para isto quando d~clarou que lhe compele o . ~ne~to nistro de estado podera votar nesta casa: · · _ 
().e votar,,e. por ISSO eu propun_ha que provtsoria- . . Sr.· presidente; disse:.. se que é contrarxo á constl
~e!lte elle vota_ss~, _e emquanto nao se declara o es- tllição, porque ninguem póde ser membro ~e ambas 
p1r1to .~a COJ_lStltmçao. · · · . . . _ . . as , camaras. O monarcha!-o ~ poder executrv:o sane
. ,-, A~~ se d1sse que é expre~so n~ ~onst1tutçao~ q~e ciona<a Jei: ou,não'l.' sancc10na; logo ,é uma'p.arte .do 
o~m .. I.t .. us~.ro .p.ó.de vota_ r_, e_ u na o veJO. tal;. __ a const.1tu1- pod·e· rJ_e.gis.·la. tivo, e __ por v_ entu_ ra o Q. 100. _ar. ~.ha . e·. s_en_ ~
çao quando ,declara o modo de votar d1z-apresen- dor ou deputado 'LNão: por·consequenCJa a. constl-
~-se-ha .. a .proposta na .•:amara dos deputados e tuiçãomarcou a prerogativa, de que ,o,ministrQ de 
não . principiaráa discuss_ão_senão depois de red~- estado possa .assistir-á votação na camara dos depu
zi,da -a decreto pela c_o~m1ssao. c~m~et~nte-:dep?JS ta dos, · seni ·com tudo. se tornar membro da camara 
d1z! q11e podet:á o m1mstro ~ss1stu a d1scussao,dis- dos deputados . porque . eu. chamo membro, aquelle 
éut1r, mas não votar, como ministro de estado, salvo ·que tem matclcúla e assento ordinario dElotro . da 
s!:fôrcsena4o!",ou de~\l~ado. .· . _. , .. .: . . . • casa • . Mas aquelle que traz a propusta de uma lei, e 

:p_ergun,to e11: . tollla~;;s,e ,as .l}eclso.~~ só na ~~D1ara que vem f~zer uma ~un~~o •. não .é ._membro . .. . '· 
d~s ~ .dep\ltados., <otl. , to!D~'7~s .ta!;Dbem ,a ~1nar~ d() • O .que diz , a·_constlttuçaoe~que m~;~guem _p~de_ t~r 
s~nad,o 1. Am~as as. ca,m,aras . ~omao a .me~ma. d~l~be., matricula em, uma. e :outra casa ;·. mas1a c_onsttlu1çao 
~~çiiQ .::· quando fôr ,_ ~enii,dO_r· .. y~ta ;n~ ~~na~ô, .. e1~ ,o. pó de . inar~ar uin privilegio, uma acçãó. fó1-a qa acção 
~Ç.t«? " ,d~ ,_<tue. ;, falia , ·a ,constttutçao, -m~s ql!a!ldo ~e~; 4i~a; . . que .. comp~te . ,a :; qualquer .. ~!~;iJli~tt:o, :, «:o~o 
~q!lt, ,n,ap , f . como SIJD;Ad«?~, m~s com? mupst.rl;) , .d!3 real~ ente ac!l~a .de; m~ca~ • . _Pon;opseq~e.n'?a .. é .do 
~~~li~o, e, como. tal ,~1~ute . !1: . 10a~eua;. mas com~ éspW~c)., ~á, :...Cc?ns.~ituição ;qllc~o , ní~ist~o Se9-4oA_e
mm1St~ •. lln , ~sta,do ,n~o_póde !,O~r, s.alw: ~~ .fôr,d(l;-" pu~d9 ;,ou: s.~~:*~or, ,p()~~a ;~()~.r; d~Ji!-!õ:J~·~s.ta~.casa. _ 
P(l~~o, ,porql;le ,, ~ _sena~or na? : ':O~il; .liqut, :V«?láno Aind~. JI.l.IWI• .. D,~s~! ~~~t•go, ~ , co~.s~•t,IH~o_,~J~W.po,~:a 
se11a~o. _Pon~so a!!hllva qlle ~ 1~11~1st.ro d~~a votar p~vra , ~~n~d9r ;.aLJ~!1~v_raAeputaª,(), ,.e . S~i.~O_!ll 
p~~VIsortameD;te; e111quan~o ~a~· ;v:er;w:t a le1 declara-:: .etrei~<),n~ô,p1ld.~.e . Y.()bn::~!lqul ;<sep4() ,se~ador~eiitio 
~r1a · dest~ .a~~~g~ ·-~~- eo11~~~ t.(IIÇ~o, .v:1st.o . _que h~. ,~u~: p,ã~ê~r~~; ,cóntf.ãni~(~l'1!i:_pil, eiitao ;a; !?i*~tit~~ÇãO,_ de;. 
~.d~~· -. ··.· · , .. ,, ,. , .., . .. · "' •. ...•. . , , .. v~Eln~a,, ,d.1Zer~ep~tad()~ .~~se~lldOJ'~_; !-f;l•Sp~oJezas-

.~.p ~ Sa~ _Lu~o: Ço,UTI~.B() .. ~ .. ::'Vere~· ~e;.lile . possQ;leril';' . ~~~ -: - !l~tep~z~pa~~~a , ~~nad9~~~ :;~-P~l~;r_r.a .d~p~~ 
l_)jll~: ,.d~(~!O~~~' ;'o!;: . arg~pe,p~~~ ;:dO,}lPJ?.r~ .d~p-~~~~~ ~~9.s, e,·:~:qu~ P,C?~~-~ .v,~tar .~!Rll• . -~~~ pó~e eo1~ 
P.~':"._ ,· .. 9s;}~ ;'!;~#ys,an~o,_ :,'!, ,.f!l~~,a, .c~q~~~J~~.c:t ~~~ . haver . duVIda . , alguma?d!~:Jl,~Jl~ .;eo}J,O~Çi31;l.,~~~ ,d~éiS . 

· · ~:··~~\re~~I~twJ·r~l~~rio~di~~~~~~~w~na:sP.~~J· ..• x:~~~~~~?:3o~~Z.P,~~·r;w.~~j~~:~~f;~d-~~!r 

~~~~l:n~{~~~~~Cil~~:6;;t:'·~~~~~~~~:~~~:;~~ ••·(~i~~~~:~~;.f~~·~~~r;~~~~~-~~~~~~l~~~~J. 
~n~~~r , ~.~ , ~~p~~~~ . pQder~ .xo~,,~~ 1 ca_~a!"!;,~,O.~, . D1esmo qu~ o .. ~r~~g~~~~ - ço~~~~,~~lçãp :~~Jê;lp.~Jio- ,(:]~l"Q 
~~pu~~os, . pf?rq\1~ -qo · senado , n~o- se fazeiJl.~ ·e< não se.1 o como , se., tem:. posto ,, duvta~..:.: (Leu .os 

~~f~~~ti~~~~-··~~~-·~~d~ __ q~~ ·~ .. ~!~d·,~-~~ :e~~~ :i/;~~~~!nd'4~,~:farad;ç~~1~;;~~;~iY:~J~;~~~~~- ' 
wauo, acompanhe a sua pronllsta ao sena o. A ,pro- da camara. o sena o. , ... ..,. ·'·•·t .... ,- .,,, .. f,""···"' p1v• ... ·,, :o 

.. ··~- ' 'i dê ~ifi r. deS~hlr 'deslti.":'cáiDIÍra'Vâil "' ' rà'a·ca!· ·. " O'âi1:'f)l:diZ'::.~d''"_ôiS'dô:~1~ÍQ!i9/'~~(;õ'íniQiS~9.fi 
=~do!sênaaõres' seiO· ser a com mllàll~ ·· ~o:'ihl~. 'E' ··• no ·. senaao· 'qjC:· se~w.··éSt(üêlã~hõ .... õu"ilif'éa- · 
nistrÓ; nem1 . precisa para: ístô , coÍVidar ó '~iStro : üi'aiã' r dó'í" 'depn~dós ! 7 · Eú" êréiô"qtiiífse .· Jil( 'éié' fàier 
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. SESSÃO EM !8 DE JULHO DE 1826 345 
na camara dos deputados. Onde ~ que' se faz a pro- res f Pois deve ser reciproco: é tanto da attribui-
posta! E' na camara dos deputados: logo não póde Ção dos senadores como dos deputados. . . 
votar senão na camara dos deputados. Eu quero que se sustente a verdadeira i~ielligen:-

Se a constituiçilo declarasse que podia votar na cia da constituição, porque seria o maior dos absur
camara dos senadores, então não -se precisava deste dos que o ministro tivesse o exercício de senador 
privilegio, era redundancia na constituição. , Por na cama r a dos deputados e na cámara dos senado
isso digo, e sou de opinião que é claro que ·o mi- rPs o de deputado. 
nistro de estado póde votar, sendo senador, na ca- O artigo da constituição diz bemclaramente -se 
mara dos deputados, visto que o artigo não falia fôr senador ou deputado-mas isto entende-se em 
uma só palavra no senado. termos hábeis, na camara onde tiver direito de votar. 

Já se notou que o ministro não póde ir ao senado No art. 31 diz muito claram~nte que nenhuma pessoa 
como ministro, mas como senador; e se a consti- póde ser membro de ambas as camaras; não se 
tuição declarasse que sendo senador podia votar no póde ser senador e deputado; e neste caso virá a 
senado, era redundancia. Portanto a constituição admittir-se o que é contrario á letra da constituição. 
fallou na camara dos deputados, e por isso sou de Portanto voto que o ministro, ainda que suja sena
opinião que póde votar; dor, não deve ter voto na camaradas deputados. O 
· O SR. Pusii>Éii-E"!~O Sr. Cavãícaiitftem a·-pa-· -mais .é um absurdo, que não combina com a con-

lavra. · stituição. · 
O Sa. C .w_uCANTI :-Os meus sentimentos já forão .o SR. SouZA 1\IELLO :-Eii lambem sou de voto 

mui sabiamente expendidos pelos nobres deputados que 0 ministro possa assistir e votar. Levanto-me 
que me precederão; não adm1tte duvida alguma que para responder a algumas razões do Sr. Vergueiro. 
podem votar os ministros nesta camara quando dis- Aqui tem-se sempre querido seguir á letra a con
cutem proposições do governo. stituição, e admira que ora appareção tantas inter-

pretações. 
O Sa. VERGUEIRO :-Eu acho muito claro, mas é 

·que o ministro de estado não póde votar na camara A constituição diz que póde votar no caso de ser
dos deputados. Trouxe-se o argumento que a vota- senador ou deputado, isto não tem duvida alguma. 
ção e discussão é na camara dos deputados; mas A ppareceu aqui uma proposicão bem metaphysica e 
não é . só n<t. camara dos deputados: a proposta ha é que v in hão os ministros a ·ter dous votos, um na 
de ser discutida e votada tanto no senado como na camara dos senadores e outro na dos deputados: 
camara dos deputados; principia na camara dos pergunto eu : quando ·as camaras se reunirem os 
deputados, -mas depois passa para a camara dos se- deputados são ou não membros de ambas as cama
nadores e lá ha de naver discussão e votação, e tanto. ras 't . Eu voto que se siga á · letra o que manda a 
direito - tem o ministro de assistir na..camara dos constituição, como se tem sempre seguido. 
deputados, como na dos senadores. -·- - O Sa. SoLEDADE :-Disse-se que· não ha artigo da 

Disse-se onde está na constHuição que deve as- c~msti~uiçãoqu~determinequeprivativamente possa 
sistir á vota cão na camara dos senai:tores 'I Mas d1scuhr o numstro na camara dos deputados; mas ~= 
onde ·está ó ârligo que lhe concede o direito de as- parece-me · que . os arts. 53 e 54 da constituição a 

· - d d ? N h declara. Onde é que póde ter l11gar a proposicão 
sistir a votaçao na camara dos eputa os ão a ólinisterial't Na camara _dos d(lputados. Onde têve 
nenhum. Onde é a discussão e a votação 'f E' em cada principio T Onde a commissão faz o se1.1 relatorio? 
uma das camaras, logo se o ministro tem direito de Na mesma camara dos deputados. Se pois neste 
assistir . á discussão e vota cão em cada uma dellas, 
entende-s_ e que sendo dep.titado_ póde votar na ca- art. 54 diz--depois do relatorio da commissã~ue 

d d se não faz senão na camàra dos deputados, logo está 
mara dos deputados, e sendo senador na 0 sena 0 • claríssimo que pode votar sendo senador ou depe-

0 ar . .igo· estabelece a regra geral, dizendo que tadó; ' aliás negava-se-lhe o direito expressamente 
o ministro · de .. estado póde . discutir, mas não . votar, d~larado na constituição. 
e depois põe a·e:i:cepção e diz.:.__salvo se fôr senador Por outra . parte se diz que não ha razão ou lei 
ou deputado.-Se a constituição não declarasse nenhuma, que inhiba o discutirna camara ·dos se
cousa alguma a este respeito, então dizia-seque nadores; não arho na constituicào isto declarado, 
todo o ministro obrando, como agente do poder exe- porque • sendo ·aqui sómente onde o governo póde 
cutivo~ não fazia parte do poder legislativo; e por fazer a proposição, e não lã ; parece que aqui é que 
isso não podia votar; acautellou porém a constitui- póde discutir e não uo senado, porque vai a propo
ção que não· perde por ser . ministro o direito de sição daqui approvada · p·or esta camara, tivesse 0 
votar, sendo senador ou deputado; mas que tenha principio que tivesse; lá não se póde saber, nem ha 
o direito de votar como senador· e deputado ao obrigação de o fazer saber quem foi que propôz a 
mesmo tempo, repugna á constituição. · · · lei: a camara diz que é digna de admittir-se esta 

A constituicão falla em . termos muito geraes; do lei; portanto ·.· não póde discutir no senado, não 
mesmo 'modo que elle não sendo senador ou depu.: sendo senador, pprque a lei não o pe~itte. Portanto 
tado~ não· póde assistir~ votação, do. mesmo modo sou de parecer que póde votar nesta camara, porque 
se· é senador ou deputado tem voto, mas ba ()e e:xer.;;, nós não podemos tirar, o que a constituição-manda 
cêl~ na qualidade de. 5enador ou deputado. Mas na que se dê. o ' 

q.u .. ali.dad_ .. e_ .. d. e_ s_eriad_ o_. r exer_ .. cer_ -vo.to ... _··_na cam __ a·. _ra O Sa. Oooarco: - As t'azões · expandidas em 
,._dos deputados!,Não acho muito conforme á consti:. contrario ainda me não ·' f!zerão variar de pare-

tuição. · · · .•.... ·_. .. . .· . · · · . ·· .· · . · eer; ' pois das palavras da constituição não posso 
· Stipposto ag<>ra nã()àpor::ate~, .comt~do ~de âcon- entender que ella a um só representante da nação 
tecer . para . o ·.futuro e . estou persuad1do d1sso, . que désse ó. direito de ter dous votos na mesma questãQ. 
na"Jegislaturá, qüe. vem,. se . os ministros não forem Seja .· muito embora a proposta já da ~camara~o e não 
senadóres; hão de ser deputados; ' e se '6 uiiQistro do poder e,íecutivo, isto não muda a 'natu~za das 
fôr deputado, ba de ir votar á camara dos senado.;, cousas; sempre o mini~cro, ou para melhor dizer• 

... . · ·------ · ·· -- ------- --------·-------- -··- -· - ·-·· "' 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 14:11 - Página 7 de 12 

346 SESSÃO EM 28 DE· JULHO .lJE 18!6 
sempre o senador vem a votar uma vez de mai"', do nião sua. Voto pois que os ~ínistros, que forem 
que os outros membros do corpo legislativo. _ senadores, não tenho voto algum na camara dos 

Se o § 54 dissesse-os ministros P-odem assistir e deputados. 
discutir a proposta, mas 71ào poderaõ <Vota.r nem as- O Sa. CoSTA AGUIAR:-Sr. presidente, se o po
sistiráõ CÍ .1Jotação;-se o paragrapho, digo,_ só se li- der executivo pudesse exercer a proposição que lhe 
mitasse . a estas palavras, podia entender-se que o compete na formação das leis indistinctamente em 
ministro, embora fôra deputado ou senador, .nunca ambas as camaras. podér-se-hia então argumen~ar 
teria voto, uma vez que fosse em materia proposta que o art. 54 da constituição dizia respeito tambem 
por elle da parte do executivo: para tirar este equi;. ao senado; mas é isto o que se não póde inferir, 
-voco a constituição accrescenla: sa.lvo se fore'!'t ~e:.. nem da letra do mencionado art. M, nem da do 
.'ltadores ou deputados • .Mas esta excepção f~deua art. 53, onde expressamente se diz, que só depois 
para dar ao senador e ao deputado dous votos, ou de examinada a proposição apresentada por <lual
para restituir a cada um o direito de votar, que pa- quer dos ministros de estado em uma comm1ssão 
recia ter-se-lhe tirado, se subsistissem unicamente da camara dos deputados, onde deve ter principio, 
as palavras que antecedem ã mesma exce'pção 'l Eu poderá ser convertida em projecto de lei; sendo esta 
estou pela ultima, porque da primeira seguia-se o in- a letra da constituição, é claro que a discussão e 
conveniente já ponderado. . tudo · ll'!~nto se diz __ no _ar.t. _54,__ é só relativo a esta 

Objecta-se que para cada membro votar na--sua camãra e não á do senado, e por conseguinte, qne 
camara não era mister declaração : a isto responde- a excepcão contida nas palavras -salvo se forem 
rei que então o artigo só devc~ia fazer a e:r.cepção senadorês ou deputados--diz só respeito a estaca
pelo que toca ao senador, e nao pelo que toca ao màra e não â do senado. 
deputado, porque segundo 0 principio, 0 deputado, E' esta, quanto a mim, a verdadeira intclligencia 
visto que a pl'oposta se debate na sua cantara, está destes dous artigos, que não devem ser interpre
entendido que V()ta; logo é llciosa a excepção que tados deslocados e separados, mas sim em confe
faz a coostituicão a respeito delle; tanto mais, quo rencia um do outro; até porque de outra maneira, 
nunca se dá a hypothese de ter o deputado, que fôr 
ministro, dous votos, como virã a ter 0 senador no até seria ser escusada tal excepção, a querer-se en

tender que os ministros só pudessem votar no se
caso de adaptarmos o parecrr dos senhores que me nado, sendo alli senadores·, pois que para isso não 
contrariarão. • 

Um nobre deputado pretendeu refutar 0 meu ar- era necessaria tal declaração; porquanto não era 
gumPnto tirado da incoherencin de ter um só repre- possível que deixassem de votar, uma~ vez que alli 

d fossem senadores, etc. . 
sentante dous votos, quan o os outros só tem um, 0 maior argnmento que aqui se tem produzido, 
e disse que não era isso obsLante, pois que todos os é sem duvida aquelle tirado do art. 31; mas eu_ peço 
membros do corpo legislativo têm dous votos, um h d 11 fi 
na sua camara f\ outro na reunião de ambas isto é, aos onra os membros, que ne e rmão toda a sua 
na assemblêa geral; ora, esse argumento é fraquis- força, que retlictão bem,- que este artigo usa muito 

6 ~ 1 d · f d claramente das palavras- ao mesmo tempo ser 
simo, porque n s estamos tal an ° amda óra a hy- membr._o_ de ambas camara_s-_ p_o_ rtanto não _se póde 
pothese da reunião de ambas as camaras, e se se 
falla nella então direi que os membros de cada ca.;. por maneira alguma inferir que o ministro de es-

d d . tado, sendo senador, accumula ambas as funcções, 
mara tem dous votos, e o sena or, sen o mimstro, de senador' e de deputado, quando elle, vind_ 0 por 
exerce tres,quando vem com proposta do executivo, d . · 
e cóntra isto é que eu me declaro. . parte o governo, apresentar aqui uma proposição 

0 1 · d d qualquer do poder executivo, assiste á discussão e 
ma nãp con~Ist.e em ter ca a um ous ou tres vota; porque elle, apezar disto, não é membro desta 

vot~s, consiste stm em haver quem tenha um, de camara nem como tal póde ser conside ado em-
mjliS do que todos os outros. _ _ ' r • 

Ainda mesmo que não valessem __ os argumentos , quanto vo,ta. -_ . , . . . . . 
expendidos póde considerar-se a questão debaixo Hemb~ de qualquer camara, e só aquelle, que 
de outro aspecto; e eu passo a mostrai-o. · . n~lla tem a sua matricula e alli exerce as attribúi-

Diz a con&tituição -n-ão poderáõ ~otar- eis uma çoes to~as que. lhe competem. · _· __ . ___ . _ · . 
proposicão. Diz mai.~ -nem e.<~tarão presentes á vo- Em VIsta pms do ponderado, desapparece no.m~'! _ 
ta.ção-"eis aqui outra . proposição. E ao depois faz enten~er, toda a força deste argum~nto, como Ja 
uma excepcão -salvo se forem senadores ou depu- refiect1o um honrado membro; e se nao baencontro 
J.ados. • _ ou opposição destes arts •. 53 e 54, combinados c~m 

Pergunto, se a e:r.cepção é relativa a ambos os o Já c1~do art. 31, é logo cla.ro q:ue. cess~ ~-tal In
membros do periodo, ou relativa ao ultimo mem- conve01ente lembrado e _qu~ portsso o mmistro de 
bro tão sómente 1· estado. apresentante do proJecto pó_de votar. sobro o 

P~ra irmos de accordo com o systema da consli- projec.to -feito na camara dos _deput&dos, em conse-
tuição, devemo~ entender que o senador neste caso quenma daquella pr~po_sta.> - ' - _ _ .· _ _ 
s6 póde ass~stir á votação, mas nunca votar, salvo . . E' verdade que se pódeargumentar que é isto uma . 
quando o projecto passar ao senado ou á assembléa incoberenéia da constituição; não, o duvido e talvez 
geral, .dado que l!eja preciso reunirem-se ambas·as Dão seja _a unica, o que, --~ _a Pratica Dos podérá. 
camaras. mostrlJ.r, sem que todavia. se deduza disto que a con-:-

Tambem não posso de modo algum deixar passar sütuiçã:o n~o é bem concébida, poi~ que uma inc?:
a errada opinião, de que o ministro da marinha, berencia Dao \)Óde des~azer o l!ler:ect~eJ)!<t do malS1 
corno collaborador da _ constitui@o. é -competente e, a<? contrano,. eu~ d1gô . e dtrel francamente \ qu~ 
para interpretai-a: os que a flzerão já não a podem ella e boa e oxala seJa semp~~ .bj3m observa~a .! __ -- . -
inte~pi:etar; (~poiado, . · apoiatlo), isso _pertence ex- , E' _ portanto pela letra da const~t!lit.ão e. {)ela · com~ 
clustvarnente a ,assembléa geral; nada vale portanto bmação . bem_ entendida dos refendos arugos, 9_ue 
o baver.o ministro declarado -a sua maneira _depen~ eu _sustento que oministi'O - pc5de-~votãi nesta dia~ 
sar.sobre esta ma~eria; - isso._ não passa de uma opi- cusBão. , - · · - - · · · 

-
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O SR. ÁLHEIDA E ALBUQUERQUE :-Eu insisto que locada os arts. 53. e 54 da constituição, quando taes 

é mui to claro . que o· ministro . póde votar. Eu acho artigos não podem ser entendidos, senã11 um. pelo 
que a_ constituição o ~iz be~ claramen~e, po.que a outro. . 
votaçao quando é 'I E depoiS do relatono. . O que se pretendeu dizer para o caso da lei re-

Ora, · seria um absurdo que o relatorio fosse nesta mettida pelo senado, nada tem com o que se' tem 
camara e que o ministro fosse votar ã camara dos avançado, de poder o ministro votar: os dous ditos 
senadores. O argumento mais íorl.e, que aqui se artigos tratão, primeiro da .maneira de proceder na 
trouxe, é que terião dous votos; masdisto_ha miJitos camara dos deputados, quanto á proposição do po
exemplos: os conselheiros de estado têm voto como der. executivo, apresentada pelo ministro de estado; 
senadores . e têm voto como conselheiros do poder sendo pois adoptada nesta camara a proposicão e 
moderador, eis como têm dous votos como poder havendo passado pelas competentes discussões, de
legislativo.- =· pois de reduzida a projecto de lei, rémette-se então 

Por consequEmeia, não acho ineoherencia alguma pela fórma prescripta no art. 55 e procede-se ulte-
em que elle vote, se. quizermos interpretar de outro riormente na fórma dos seguintes artigos. . · 
modo é um absurdo. Que tem, porém, tudo isto com o caso da propo-

0 SR. SouzA FRANCA :-,..Eu argumentarei, segun- sicão, offerecida no principio pelo ministro nâ ca.;. 
do a minha logica, que diz, que todas as vezes que mâra dos deputad!)s? E' claro que o negocio é mu1to 
uma conclusão contém;.um absurdo, não são verda- diverso e que, portanto, taes argumentos falhão. 
deiras as premissas;' que se estabelecerão, ou nellas Argumenta mais o . illustre . preopinante, com a 
não se contém. - incoherencia de terem neste caso ilous votos; res-

Ora, a conclusão que se tem tirado, contém ou ponderei a isto com o que ha pouco disse no meu 
não CQnlém absurdo 'l Que contém absurdo não ha primeiro discurso, e usarei da mesma franqueza, 
duvida nenhuma, porque não poderia nunca a con- propria do meu caracter~ 
stituição dar dous votos a um só membro, não ha Haja muito embora esta incoherencia que eu re
nisto duvida nenhuma; vamos a vêr se se póde en- conheço, mas não se póde daqui deduzir, que não 
tender sem este absurdo a constituição. póde votar, pois que a intelligencia litteral dos jã 

· d citados artigos assim o diz. . 
O ministro de estado, como mimstro de esta o, Conheço tambem que 0 caso da reunião das duas 

pó de votar? Não. camaras, de que se lembrou um honrado membro, 
O ministro de estado, como ministro de estado, não é muito concludente; porque então a reunião 

póde assistir á discussão e discutir a proposta 'l Sim. de ambas as camaras fórma um só todo, um só .. cor-
Eis as attribuiçõcs que dá a constituição aos mi- po, que se denomina asse-mbléa geral, emb0 ra seja 

nistros de estado como ministro de estado, mas não elln composta da camara dos senadores e da dos de
poderáõ votar, nem estar pr~scntes á vota~o. salvo pulados; estes dous corpos perdem na sua reunião . 
se fôr - senador on deputado; logo. vota, nao como toda a qualidade de corpos distinctos ou separados; 
ministro de estado, mas como membro do corpo le- mas é innegavel que os. membros unidos na assem
gislativll e como m.embro do corpo legislativo ha de bléa geral têm sempre estes dous votos, um que ti
dar o seu voto em ·camara divisa, porque a votação verão na sua respectiva camara e outro que infalli
se •·ecebe em camafa divisa e não conJuncta. velmente devem ter na votação da materia, sobre 

Por consequencia, se o .ministro é deputado, vota que ·tenha sido reunida a assembléa geral. 
como deputado e não como ministro de estado, por- Accrescf>. que eu não vejo qual 0 mal que se possa 
que, como tal, lhe é. negado o voto e seria lambem · · d t · · · t t d 11 
negada a assisteneia.· á vota. ~'ão, se não fosse mero- segutr, e er aq~I o mtms ro o seu vo o, sen o e e 

~ tambem membt·o do corpo legislativo, que por força 
bro do corpo legislativo. ha d~ votar sobre- o caso na camara do senado, 

Por consequencia, acho que o ministro não -póde quando . para alli -fôr remettido o projecto feito em 
votar na ·camara dos deputados, sendo senador, cons-equeneia da proposta~ . . . 
nem vice-versa; vota como· membro do corpo ·legis- Eu · podia ainda • accrescentar outras muitas refle-
lativo. - - ·- · · : xões, mas temo fazer-me nimiamente exten5o; e, 

Se adoptassemos o •que querem alguns Srs. depu_- demais, os illustres preopinantes que têm· fallado 
tados, viria· a concluir-se que o ministro tem dous em .~or dn que' avancei, têm, na• verdade, elluci
votos, o que é·um absurdo, porque como ministro dado a materia; e por isso; otJerecendo ã conside
de estado não tem voto, mas como membro do corpo ração da camara ,tudo 0 que exposto fica, sustento 
legislativo• - o.que disse e voto que .os ministros de estado pos-

O SR. ÁLHEIDA ·E Â.LBUQUERQUB:--0 meu"ârgu~ são votar na decisão dos projectos, que se tiverem 
mento tirava toda a: 4úvida; já mostrei que os · con- feito, ·em consequencia das propostas do governo, 
selheiros de estado . têm dous votos, porque :r-o tão apres-entadas por elles J esta cãmara, na fórma dos 
em conselho e votão .na .camara. .· · já muitas vezes citados arts. :'?3· e 54 da constitui-

Disse-se que é absurdo: e porque e absurdo 'l ' Po- ção. . .. . . . . .. . . ~ . : 
deria ter tres; quatro~ cinco ou mais votos se a con~ o. Sa. VERGUEtRo :-Eu não tenho ouvido argli~ 
stituiçãoomar,casse. A constituição falia mui ela;. mimtos que se conformem. com a :minha opinião,-
ramenté....;..(lepois do relatori~- o . r~latorio~ é -;,_qui, nem destruão:os_que eu apresentei. -
a. votação não ha d~ ·s(lr n<? senado;, por eonseql1eJ.l- Disse-se que os-.conselheiros· de· estado tinhão 
c1a, tuao quando se tem dtto Jião : póde d.estru~ : os dons votos, um 00 , conselho: de:.estado: e outro na 
meus argu_me11t0s. _ .. · . . ··.· ._- , ,. ··. ' ·- camara.dos senadores; mas.jáaqui se -ponderoumui 

O SR: ·Só ui.\_ FR!:NÇA :~ O consellíéiró de, -~s~do bem: que o voto: do· conselheiro de estado:é. consul• 
não tem v o to deliberativo, .. mas . unicamente. consul- . tivo e não. deliberativo.·· 
tivo, o que f~gr~~n:de :lfi~erença: • • , . ' - . • ·.· .•. ·· Disse-se que;Jla ·reunião das camaras tinha cada 

O• SR.•··. Co~r.& •·· Aouua ;::::--Os argumtmtos , d,o6 hon~ um dos deputados e. sena:dores dous votos; en não 
rado membro:não . desfazem _por modo algum, o-que entendo, isto: .elles , têm ~i to ••. de ·votar 'segunda 
eu disse; elle interpreta-de uma maneira Taga·e . des- vez, mas conta-s_~ !l v~~o -~-e ... deu ·anteriorimmf.A' 

------------ - --------
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"Não, não SÍ:IO pois donS VOtos; a mataria entra de 
novo em disc!lssão e portanto têm direito de votar 
outra vez, mas isto não .são dDus votos. 

A letra da constituição cstã. bem clara : eu .ch<~
mo a attencão de~ta augusta camara 5obre o modo 
por qlte elfa se exprime. NeGa primeiramente ao 
ministro o direito de assistir ã votação e de votar, 
e depois diz -salvo se fõr senador ou deputado,-. 
o q11e quer dizer-sal'I'O 't- Di: que votará, no caso 
11e ser senador ou deputado, que é o mesmo que di~ 
zer, q11e fica ~alvo o direito de votar, no caso de ser 
senador ou deputado. 

Por ventura manda a constituição que \·ote'l Não; 
salva o direito que j;i tem. 

Quer-se agora dizer; que n. discussão e votação é 
só aqui e não no senado t t F.11 não sei cumo se 

. _ p9ssa approvar a proposição, sem ser approvad3 
tamhem pelo senado. . 

Por ventura é só nesta camara que se ha de ap
provar esta proposição f Fica perfeita a lei depois 
âe discutida e votada aq11i'f Nio se ha de votar so
bre ella no senado't Como pois se quer entender 
que hn só nesta camara discussão e votação! 

E' suppôr um absurdo: logo que a lei falla em 
geral na discussão e votação, do-vemos saber onde 
se dá esta discussão e votação: é na camar~ dos se
nadores e deputados. 

.A constituição negr. ao ministro o direito de as
sistir á votação e de votar. mas resalva este direito, 
se eae fõr senador 011 deputado; se ella dissesse vo
tarâ, sendo senadar ou deputadQ, bem. enlão deve· 
ria votar o ministro. sendo senador, mas ellasaln 
unicamente o direito áquelle que já o tinha e a que in 
ainda compete. · 

Nem eu posso entender que os redactores da con
stituição quizessem dar ao ministra attribuições tão 
diffcrentes de senador e de dcpu~do, vindo o pri~ 
meiro a ter dous votos, emquanto o ultimo sempre 
teria um. Não se póda conciliar isto coma sabedoria 
de quem redigío a constituiçã.o. Por isso &cno que, 
sendo senador, deve votar na camara do~ senadores 
e sendo deputado, na camara dos deputados. 

O SI\. Ã.l.l!l!.lDA. E ALauQuEIIQ~E.;-Nio veio que 
a cornmissão vá fazer relatorio na camara lfos se
nadores, portanto, não fa.Uando a constituição se
n.à.o ~a vo~çii;o depois do relatmio e ~nuo este re
latorm aqm, e mutto claro que aq11i é que deve v~ 
tar e não· no senado. 

O Sa. V~ti\GUEI\\0;-Quiz.era saber se póde haver 
votação antes do relatorio. · .· 

O· Sn. Tl!IX'l!ltl..\ DE Gouvh :-Se me 1osse licito 
tratar da materia do artigo, eu seguiria a opinião 
do illustre deputado. ' 

Disse-se que o artigo fallava em geral, mas des~ 
gTaÇadamen~e não é assim: o artigo falla. milito enl 
particular; não falta senão na camar.i dos ~puta
dos. Chamo tambem a attenção ""' camara. Os mi
nistros podem assistir á discussão da proppsta de-

-pob·d<l relatOrio ; e onde é que se faz este relato~ 
rio'l Na eamara dos deputados, logo trata em geral f 
Não, 11ão póde ser; seria necessario que. quizesse
mos:entender na constit.uir.ão uma perfeitâ redun
dancia; m~s. a ~nsti~uição" qnil muito·. de proposito 
dar um pn'flleg1o neste ·caso,· se é .má o, se envolve 
iaeonvenient~ e absurdo, nào nos compete entrar 
nesta averiguação; mas • interpretação litteral da 
consfltllicão ~ esta, não ba duvida nenhuma e nio 
é ab&UtdÔ.1 p~~a:ter.dado lres e qiJatro OUIDaiB vo-
&0!1 a um JDifivtdu.o.-. · · · 

Por isso, digo que o ministro tem direito de votal' 
porque, para se entender que era cada membro do 
corpo legísla~ivo na sua camara, então niio era pre
ciso fazer esta declaração. 

O Stt. FERI{EIIU FR.U'!!íi-l :-Estamos em uma du
vida seme]hante á~Juella, que -reio da interprelação 
sobre os cousclhe•ros de estado, quando erão res· 
ponsaveis. e que o Sr, José Clemente resolveu. 
{Leu}. J 

Já-se. disse que isto ê relativo a esta camara. O ar , 
tig_o diz : · I 

Não poderáõ votar nem estarãõ presentes á vota4 
ção.-Salvo se forem senadores.-Salvo se for~ 
deputadGS-o que vai~ o mesmo qne dizer-potéml 
se forem senadores, poderiÍõ assistir ã discussão, ei 
estar presentes á votação-porém se forem deputa-' 
dos poderáõ assistir á discussão, e estar presentes .i 
votação..,-por consequencia as palavras-salvo se fOoi 
rem senaóores ou deputados. nâo se podem rcferii 
ao-não poderãõ votar-porque se se referissem 
então era escusado dizer-nem estarão prf!seo~es á. 
votação-poa· consequencia, em lugar de 1Jirgula de. 
pois de votar, de~ ia estar ponto, oupot1to e tJirgula, 
ou outra casta da virgulac;;ão. 

Como porém-presente á votação-faz uma parte 
das pa1avras-poderão votar-;-pode~se-hia pergun
tar, se tambem nega a constituição no caso de ser 
senador, ou deputado, o poder assistir á votação . 
Póde assistir á votação, não perde o lugar, que Lanha 
como senador, ou doput.ado, e não sai para lóra, 
porque talvez até esla assisteneia. se poderia negar, 
par& que não intluisse na votaçãu.- • 

Por consequencia o meu parecer é que nunca po· 
derá o ministro votar, ,bem que seja senador, ou de
puLado, o voto é-lhe .ácgado pela constituição, po· 
rém póde conservar-se no seu lugar, e assistir á vo
tação no. caso de ser senador, ou deputado. 

A constituição quiz que o ministro de estado de 
modo nenhum, ou mnilo pouc() intluiss" na votação. 
Este é o modo por que entendo a constituição; quei
ra-me V. Ex.l!erdoar. 

o s~. D.tPTIS1'.t Pl!.'l\l!IRA :-Estou persuadido que 
a constituição é clara, e a. não se·entendcr pela 
modo por que a pluralidade da camara se tem de· 
clarado, então seriào escusadas estas palavrBs-se 
fôr senador, ou deput"do. 

Qualquer dos ministros pódc apresentar a esta ca· 
mara uma proposi!fão de lei •. e só depois de eumi· 
n~da por uma commissão da camara dos deputados,· 
onde deve ter principio, poderá ser convertida em 
projecto de lei. · · [ 

Daqui se deduz C[Ue esta camara deve mandar eu-t 
miau . por uma cammiss~o a prGposi~o. do minis•' 
tro, e.sobre o seu relatono no caso d~ ser approva.l[ 
do, converter-se a proposicão em projecto. mas ba 
de ter principio nesta cama~a.. (Leu o arL. 54}. • 

Note-se que todas. estas daspOSIÇõ.es ~em em_ segm·[ 
meoLo ; são actos~ qne wdos se fa-zem ne~ta ca· 
~~- .. . ' 

. Primeiramente estabelece o artigo a regra geral.' 
_;Podem as~istir, e discutir a proposta, depois d<J • 
rela~rio da commissão, mas não poderá.õ votar, nelll 
estarão presentes á votação: - depois. estabelece 
esta exeepçio.-5alvo se Corem senãd.ores. ou de· 
p11tados. . . . · · . - · · . . 
. Ora o míoislro da marinha é senador.logo segue-

se qoe pódo assistir 'ã vota~o! e votar. . . . . .. 
SupponbiUDOS. que o muustro ~ra deputado, e 

apresentava·~- . proposição;· poderia: eHe ·votar como 
deputado ! ·· · · · · . · · 
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Sem duvida: porqt~.e taes actos tem principio aqui, 

e ess·a a razão, por que o senador igualmente o tem, 
JlOrque a hypothese da constituicão nunca se póde 
verificar no senado, aonde não têm lugar a inicia
tiva do governo ; as expressões.-Salvo se forem se
nadoresou deputados-concede uma prerogativa aos 
ministros, e quer que possão assistir ã votação, . e 
votar ; é sem duvida anómalia conceder dous votos; 
porém a· lei é clara, e por ora cumpre obedecer-lhe~ 
Logo quando diz-Salvo se forem senadores-é para 
que aqui possão ter voto, do contrario seria desne-
ç~ssaria esta declaração. _ -~ 

Diz mais o art. M.-Depois -do rclatorio da com-
missão.-Onde se faz esterelatorio .? --· -

· · Na camara dos deputados ; aqui é que se apre
senta a proposta, e que tem principio ; -aqui se re
duz a projecto de lei, -_ e se discute; aqui é que se de
cide ; isto tudo são actos praticados nesta camara, 
;e não fosse assim, seria desnecessario dizer .-Salvo 
se fôr senador, ou deputado :-porque na qualidade 
de ~eputado podia votar, podia apresentar uma pro
posiçao como sua. 

Por isso sou de parecer que o ministro póde votar 
nesta camara na proposição. que apresenta. 
- O Sa. CLEUENTE PEREIRA :-A questão estq mui
to debatida. 
' ·A letrada constituição é tão clara, que não póde 
entrarem d•1vida. · 

Talvez so eu seguisse _ o systema · de interpretar a 
constituiçãc pelo seu espírito, achasse razão, no que 
se tem a \legado; mas sou firme no principio, que 
se deve entender a conshtuicão-em todos os casos ao 
pé da letra ; porque se a entendemos _· pelo espírito, 
pelo quo devia ser, ha de se ir a constituição em-
bora. _ - _ · . 

6 Sa. DIAS :-A conslituicão falia bem claro, e 
diz que nenhum homem p6dê ser membro· de ambas 
as camaras ao mesmo tempo : esla regra é que nos 
deve guiar. 

Portanto, quando so dá ao ministro o voto, nunca 
é na camara dos deputados, porque não sei porque 
titulo elle se possa constituir membro desta ca
mara. 

Demais é necessario vêr, se nós podemos arbitra
riamente, a não ser este o sentido da constituição, 
dar'-lhe o poder de votar. 

A constituição, quando dividio a assembl~a em 
duas camaras. não foi para que os seus membros 
tenhão voto discricionario ;- mas para que· este se 
evite por uma averiguação e:xacta da materia da lei. 
(Não foi mais ouvido). 

O SR. VERGGEIRO :-Requeiro o adiamento da 
discussão deste negocio, porque é de grande im
portancia, e não se pódo decidir isto, senão por um 
projecto de lei. 

Sendo proposto o adiamento, e apoiado, oiierccido 
á discussão, disse 

O SR. Onomco :-Qualquer deliberação, que se. 
tome a este respeito, é uma interpretação ; a discus
são o tem mostrado. 

E como é uma interpetração, sigo a opinião do 
SrA Vergueiro, que na<la se póde de6iir senão por 
um projecto de lei, que passe ao senado. 

Como ninguem mais fallasse sujeitou o Sr. presi
dente o adiamento á votacão, o não passou. 

Igualmente se ultimou· o debate sobre a materia 
em questão, · j nlgando-o bastante a maioria. da ca
mara ; e procedendo-se a votos, decidio-se que de
via o ministro votar, pela qualidade que tiuha de 
senador, segundo se entendia da letra da consti-
tuicão. . 

. Eu não sei porque razão deve:o ministro ter voto ~m consequencia sendo novamente introduzido, e 
na cnmara dos deputados ; mas _ como não se trata continuando a discussão do projecto, disse, lla\·en

. de dar voto ao ministro, mas de declarar, se a con- do a palavra, o ministro 
stituição Ih' o dá, ou nega, digo que dã. O Sa. VIscoNDE DE PARANAGUÁ :-Eu creio, que se 

.Eu já disse <JUe se não póde entender a constitui- póde fallar sobre qualquer dos artigos do projecto. 
ção, senão ao pé da letra. · · . . O primeiro com effeito remove a duvida, - que deu 

· _A proposta -do ministro. é. examinada nesta cama- motivo á proposição, que tive a. honra de oiierecer á 
ra, depois seg1,1e-se a discussão, em. que_ pó~e en- consideração desta augusta caroara, todavia apre
trar ; e depois segue-se a votação: ora em qualquer senta ainda uma outra difficuldade, que não é de 
_destas cousasé. claro que a constituição não falia da pouca monta. Diz o artigo. {Leu); . _ --
ca:niara do senado • . - __ ._ _ ~ · - . - . · Ora, no caso de ser o réo chefe de divisão, e . de 
- Eurequeiro lambem attençào a este respeito; só não·baver chefes de divisão para -fazerem um con-:
porforça de interpretação é ·que se pó de nã:oenten- se lho, -por estarem em pregados fóra da côrte, ou 
der assim, e seria até uma redundancia na constitui- por qualquer outro incidente, ficamos na impossi
ção, se fo_sse d.eclat;~ que _ pó de ter voto _no senado ; bilidade ·de _ organisar o conselho, · porque abaixo 
porque nao se1 como se. p~ssa entender que um ~e- de chefes de divisão não ha officiaes generaes, e 
nador deixe de ter voto no senado, quando lã se diS· isto se conhece do artigo, porque diz que serão da 
cutir esta materia; até 'porque jã não é proposta do mesma, ou de menor graduação do que a do réo. 
poder eJ,ecutivo~ mas da camilra. ·-·• _ · · _ E" preciso remediar este inconveniente, e não 
. O art. 55, mostra iStó, ·porque é ·um seguiniento póde ser senão dizendo que podcráõ ser officiaes ge
.dos· outros~ onde se _ conLinúa' a tratar da càmara dos neraes de qualquer patente, que forem, porque abai-
deputados. _ _ · · · · · : __ . . _ _ . . _ _ _ . . - xo de brigadeiro não ha officiaes generaes. . . · 

. POI' consequencia não ádlmtte a menor duyida E~ portanto o que oiiereço á consideração da ca-
- que esta votação é na camara dos deputados. ···· · mara para se remediar. -• . . · ·. . ·_ . 

O nobre preopinante quiz.cl~amar a attenção sobre Se rã . tambcm convenionte o · declarar que a anti.: 
uma inteUigencia, que se deu- quando se tratava da guidade é- da : pa~entc para eyitar qualquer duvida, 
responsabilidade dos conselheiros de estado, e acha apezar que o projecto paramun é claro. . ' -
GUe agora se podia entender da mesma fórma, mas : · Como ninguem se propozesse mais a fallar sobre a 
não b~ meio para isto, po~e1 . qu13r ~e supprimil, materia~ julgou.;;se sufficiente ·está ·1• discussão, e 

-~~~r~'in~:Scen~ ~uma vu:~IUa, fi~ o .!D~s~~ .sJn: áe=~~~~osto o projecto, foi approyadó para passar 

Portanto não sigo este voto, e sou de parecer que - J;ntretru_lto r~é(uererão alguns .dõs Srs: deputados, 
o ministro póde votar. · · · -----~~:__:f~la s1m~~~!!~<!.~ clª- matena se dlimensa&'lP. n 
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interstício do regimento, e se entrasse na 2a disc~ 1 . Quanto ã emenda, concordo tambem, . porque jã se 
são do mesmo proj~eto : assim se decidíot e offere- declarou que podia não· baver·officíaes superiores. 
cido á discussão o lo artigo, disse, havendo a pa- Por tal modo· entendo que·o artigo deve passar •. 
-lavra _ O Sa. Dus :-Eu sou-defensor da constituicão; e 

O Sn. Cu~uA 1\~A.TTOS :-O proJecto que ora ~~lá não entendi oppôr-me a nenhum dos seus ariígos. 
~m discussao, fo1 orgamsado sobre uma proposu_;ao Eu emit\i a minba opinião- fundado na·pratica1de 
do governo. não subirem: os omcíaes aos-postos,, sem· preeeder 

A. commissão a achou tão importante, e de tanta· exame; se isto . é contra a constituição; eu não o sei, 
eo~sideracão, que não teve duvida em conformar-se o que sei é-que assim·se pratica, e me parece· muito 
com 0 parecer do excellentissimo ministro, que se justo. O que eu qtúzera é·que-nuoea houvesse~ ex-
acha presente. Diz o p~ojecto. (Le!')· _ cepção a .esta . .regra pelas• antiguidades. 

Aqui temos, Sr. pres1dente, matar graduaçao, ou O Sa. CuNuA MAlTOS: -A doutrinâ do illustre 
maior an_tig~idade. . . . _ . deputado veru a diZer que· um.cabo de esquadrapóde 

A antJgutdade no serv1ço m1ht~r conta-se :pelos ser mais graduado do quo-um sargento, do que•um 
postos, e não pelas ~raças; um grao de urn dta .de coronel, do que um brigadeiro, etc •• isto é opposto 
antiguidade é supe1:10nd~de entl'e nós, de maneira ás leis de ·todo universo: o mesmo sobe~ano l!ão·tem 
que havendo um br1gadeno, que tenha 3 mezes de autoridade de fazer com que urn• bngadeJro , por 
praca e havendo um que tenha tres rnezes e exemplo mais moderno elo que eu se diga mais gra
urn ·dia, é mais antigo brigad~iro. _ doado; na· ~rd~m de J.lOSI.oS um dia_ de ~ntiguidade 

Por consequencia, Sr. presu1ente, parece que nao é uma supenondade; 1sto: sempre f«?l ~s1m. . . 
nos desviamos da proP.osicão do governo apresenta- Quanto . á emenda do excellentJSSJmo mmis'Lro 
da á carnara pelo excellentissimo ministro. (Leu). . concordo com ella, pois não otrerece nenhuma do-

Parece-me que em todos os cons~lhos, seja C{ual vida. 
for a sua cathegoria, tem voto o aud1tor~ e nós niSSO O S•• Lu.o CoUTINso:,-"Eu desejava qt!e V. Ex. 
nos cingimos ao regulamento d~ cxerc1to d~ P.or- .fizesse favor de mandar ler a emenda do Exm. Sr. 
tu"al que foi posto em execuçao uo exercitO do ministro. (Leu;.se). · 
n?azii. . Eu quu~ra que esta medida fose extensiva: a:todas 

Por cons~quencu\ usando das IJlesmas P~lavras, as provincJas, para as grandes patentes, que-lá. se 
de que usóu o regula~ento de Port~gal, na~ póde achem, e que por falta della não podem responder 
nisto haver implicanc1~, nem· a_dm~tte d!!VIda al- .a conselhos de guerra;, i~t.o seria. muito util~ e P,Or 
guma. Pc~o que respm_ta no primeiro arhgo acho isso acho que se. deve fallar mais eiJ1 geral ; dizendo 
que não fot mal cou~ebtdo ; e se se nota a palavra que todo o om.mal general póde ser presidente _de 
-antiguidade-servimo-nos dos mesmos t~mos de taes .conselhos. . .· . .. . - . 
que todos os ministros se serYem. . .- .. o .Sa. CuNuÁ:Mn-,:os .::- Sr. presidente, ~~lei 

O Sn. DtAS :-Segundo o q!le 1_1caba de dizer o no- talvez não possa ser observada em todasaspro\'lDCJ&s, 
bre deputado, um dia de ~nugu1~ade vem-a dar su- _por que são neeessarios muitos omciaes genéraes_. e 
petiorida_de; eu nilo adm1tto tal_1déa. _ ., .. não ba .. e~te ·numero na~ províncias, ao m~nos _no 

A pratlca tem mostrado que a tdade nao constttlle dia de hOJe. Se se de~ermmasse que os o1Jlctaes, ~a 
merecimento. . . . armada nacional }}odessem entrar em coocurr.eneta 

Nós estamos em um governo, onde deve resp1r~ com ·os officiaes do e:tercito7 então sim podena fa
a justiça, a equ\dade, a razão, e n~da des~as; <~nll.;. zer-se alguma •cousa, mas agora não se•. tr~t11 de 
guídades, que nunca podem por s1 const1tu1r nte- oflic~aes do. exer<:ito. Nã{) h a mesm(!_ nenhuma pro
rito, senão no tempo do despotismo .. . · . ·Tin·cla' do 1mpeno, que_- tenha ma.ts de dous offi-

Tem-se aliás observado que os offic1aes fazern exa-. ciàes · geoeraes, portanto · não pó de ser· geralmente 
me, e segundo o exame são graduados. . . . ·. · a:pplicada. esta \)OOvidencia~ · . .· 

Não p_er~itta Deus nunca que os postos só se_ dêm ·. o·sa:·' Lnro .CóUToou) ~-.;....o Eu não sei como ' se 
~o~ ant1gwd~de ; os homens velhos, quando se obs- possa. fazer uro~ lei P.arlicular só para uma '_pro
tm~o a segmr ~ma vereda, po~eDl co~melter as vinc\a: do; imp~no. Al'à~ · d~e ter .() caracte.r . de ge:
mal?res perversidades, Pl!rque nao ~a r!lZao, não ha: neralidâde, para remediar:todos 03 males; e au~a 
sen,tu:~tentos, . que os possao Jn':ldar , pois a maldade lei' só para o Ri'O de. Janeiro, :e· un:Ja lei, q~!e nao 
est.à mveterada e Deus nos hvre, que ~s pos~s se tem ó caraCt.er de g~nera\i.\iàde~ não posso· subsere
~êDl a homens semelhantes, s? porque sao mals an- ver, nem cm1viref nunca que'~saia, deste au~lC>Je-
tigos. · . ~ . • cinto. Eu mando · .tt Jllintia~~llleóda a ·este resp,eito. 

Tendo vindo a est~ ~mpo â mesa a segumte emen- Os~. Ytsco~n-s.'DJt .P.n.uu.Gul :...;.. Eu.teriho a.pa-
da man'dada pelo mlmstro. Javra e responderei á . eineiidá que se quer fazer para 

cc EMENDA qtJO ,seja geral alêi.~'{)S _oft!Cia'es:generaes 0~0 :~0 
desta, ou daquella -pro'VlDma, são do ,estado !llaJor 

« Proponho que os cinco vogaes ." officiaes ~e.ne- 4o. exercito, que . eXIste ,aqui, e aqui ~ que deve!U 
raes possão ser de qua!quer. graduaçao.».-F011Ida, assistir· a.os .conselhos de· guerra. (Nn~ se QUVIO 
e apoiada; e em segmda disse .~a\5).· • : · . : . .... ·. _·· : . .· .· .~ .. , . • 

o SR. VASCONCELLOS .-Parece-me que o illllStre ·-. 'Viiido enião : á ' mesa a eín:endadó Sr. Lino Cou-
deputado que me precedeunão_fall~u !Duito coosti- tiliho,.foilidà\IÍ8$tes .. tarmo.s;._ · · ·· 
tucionalmente; porque a constituJçao reconhece,. o · · · ·:c i Elml'{D.\: · 
que o iUustre deputado não quer reconhecer. _ .. . • . • . . . .,· ,, ..•... .. _, . ~ . . • . . .. , 

Fallando agora sobre a necessidade dessa declara~ . :· I~diC() ~~ nestal~l se pro:nd,e!!c1e la!Dbém_aos 
ção, que se lembrou, eu acho que se deve fazer, para • C?oselhos de. ~erra ~ara o~ oiliaaesgenera.es:'llas 

i:~· ~~~;e\~~!~d~~fl~~~:;d~n;:t~'!na:J~ di1fe-l d1~::: ~~~f~~:~,a:::/~per~o ~·~ ., · ·.··.· .. • 
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O ~a. V ASCO].I(CEL!:OS :- Eu me opponho á amao- gra~de a esta cô~, para aqui ser j ui gado! 1 -E' 

da, nao só. pelas razoes ponderadas, mas porqne ella cousanova para m1m. Eu nunca lhe darei tal nome 
suppõe uma cousa, qu~ eu nunca admiltirei, e é, 'J'endo feito mais algumas reflexões, e em sentid~ 
que teremos ~ntc;>s offic1a~s generaes, que se. possa opposto a esta ultima emenda o Sr. Curiba MáUo.S, 
·em cada . provmc1a o_rga~~sar esses; conselJ:tos, em- julgou-se discutida a mateiia do artigo, e otrerecida 
bora pesem sobre a. n~~o, quanllo nós déve~os á votação foi approvada, salvas as emendas, destas 
procurar .a. nt.es . r~~trmgi! o seu numero! que Ja :é passou a_ do ministro unicamente, e não a do 
1mm~nso. ~lém disto o .lllustre deputado ]Ulga que Sr. Lino:Coutinbo • .. 
a lei é parhcular, 'quando ella é geral para_todos os o 2o ao -
casos, <JU~ se apresentarem, e ainda que fosse uma . s ·arts. ~ forao approva~os sem debate! e 
lei partlc~llar, rião havia Í!l_convel!Íente nenhu~n: que em «:_onsequencia dando :se . por ultimada esta_ 2: dts
daqui sahisse porque até ISto está declarado na con- c.ussao e fic:a~do 0 proJecto para entr&r em 3 , re-
stituição, que diz- ·os conselhos provinciaes eo-_ tuou-se o ~umstro. . 
viaráõ ás camaras, para serem discutidas ·as suas de-. . Em segwda fez o Sr. -prestdente _voltar a.attenção 
liberaÇões, ou projectos- e estes não podem ser :da.camara_pa~aa IX!_aten~ da emenda do Sr. Cunha 
senão partic~la_ res; logo que·implícanci_a ha, que se M,at~s._ cuJ_a dxscussao se tnte.r~ompera, e .tendo esta 
faça uma lei 'particular? Tanto não ha, que ·a sc;>~rxdo uma declarada opp~s1~?• por se ]ulgar de
constituição o admitle. Por conseguinte ou seja etdid~mente contr!l !1 constitutçao,_ art.l}9 § 17, . ~oi 
geral, ou particular, como , eomprehende todos os un~mmemente reJettada. Nesta discussao. fallar~o 
casos póde passare a ·emenda·deve ser rejeitada. . mats os Srs. Souza França, 'Clemente Pereua, Te1-

, . .. , xeira de ·Gouvêa, e Cesario de Miranda, de-cujos 
O SR. Ll:.'f_!l Cot1TJNBO:- Quan~o propuz a m10lia_ discursos porém nada se ·pôde colligir, seg11ndo os 

emenda! foi !undad_o na _generahdaife. do bem para alcancou 0 tacbygrapho senão que forão na predita 
1odo o .tmpeno, e -nao set ·que os officxaes generaes direcÇão ' 
devão ser conduzidos á côrte para virem responder .. · • . _ 
·a conselhos de guerra, estando elles mui tas vezes O _Sn. SECRETARio CosTA AGUIAR leu amda u_ma. 
em lugares remotos. Todos·os réos têm direito :de: emenda que se achava na mesa do mesm<? Sr. depu
serem julgados nos lugares, onde commetterão o ~do Cunha · ~lattos, . sobre o mesmo artigo do pro
crime, porque é onde podem melhor proTar, 0 que Jacto, conceb1da -nestes -termos. 
fôr necessario; e :livrar-se da :culpa. Sendo assim,· « ADDll'AllENTO AO ART. 3.o 
tlcaráõ os officiaes gencraes da cô~e em mui\o me-· 
lhores circumstancias; .- do que aquelles, que esti- « Ficão pertencendo ao fôro militar :os crimes 
Terem :nas ·proTÍncias, porque quando COIJIDiettã<J civis, e militares COmmettidos por estes, estarido·de . 
·alguma :falta, que póde ser: involuntaria;' ver-se-hão sentinella, em marcha ou outra operaÇão militar, 011 ·" 
obrigados. a virem · dos confins do imperio para a · ·achando-se no recinto dos q~arteis, corpos de 
capital, para responderem ·a um conselho de guerra guarda, e seus dislrictos, acampamêntos, qaai'teis 
'e como poderáõ elles ·trazer testemunhas,·. e doeu- de inverno, e nas ·fortalezas, e praças de guerra, e 
lnentos para a sua defeza 't Ficaráõ certamente ern e a bordo de embarcacões armadas pertencentes á. 
·muito peiores circum!!tancias -do que os da :capital. naCão ou a Jlartículares, que navegarem com•carta. 
Disse-se que seria neeessuio· crear muitos omciaes ·de· marca, assim como os crimes militares o a civis, 
generaes, então ·. deixemos . soffrer os innocentes, commettidos e~ campanb~ ·activa,_ a lias praÇas de 
para· não se sobrecarregar a nação com tantos om- guerra, que estiverem debaixo do r1goroso bloqueiG 
:cJ.aes generaes 1 t A lei,-quando se faz é para;bem de ou assedio, pelos cidadãos paisanos effectivainente 
todos, para qualquer, cidadão ser protegido; nós não empregado~é-no serviço do exercito, ou .nas guarni-
1ratamos agora de . aalcnlos de economia, porque. ções, os quaes seráõ julgados em forma m_ilitar. 
não•se trata:délei•de fazenda, trata-se da segurança Res.ervou•se para occasiao op'portuna. 
~:~~t-~~~i~~~'!i:~o brazileiro, seja. 'aqu_, i, 011 nos co o~ ' Lêil Em tão o mesmo Sr. secretario uin· otlíc1o do 

ministro e ·secretario de esta do ·dos negocias do im-
Quando .. eu. &sse~--que· esta: lei rile ,parecia ,parti- perio, dest/} !i.heor . . 

Colar, . nunca ,:,negüei ·qu.e se ·JíouVe!!S6 de fàzer 'leis 
particulares; ,.mas assim mesmo ainda digo qu~ as ~ 

OFFICIO 

leis particulái~s P.Brã úma provincia não.sãover~ . « Illm. e . Exm. Sr.-Remetto a V. Ex:., o de
dadeiramenteleis;'lei'traz ·ocuuhóda generalidade; ·ereto· incluso, para ser presente á assembléa geral, 
leiquer dizer ..,...:., geral .:..._ o ·m~ são ôrden!lilças. · no ~alo imperador consente~ . . . . 

O Sn. SouzA FnANÇ.l : . - Se os militlll'es nã~ ti~ « Deus guarde a V. Ex; Paço, em 28 de 1 olho de 
'Vessem .privilegias· de fôro; então teria .razão 1 0 1826.- José Ft}liciano P{Jrnandes Pinheiro.
mostre deputado,- mas se·o têm; ,não se·podem r:e- Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de :Andrada:». 
·gular pelofôro geral, e por isso achoque -nãohan'e- Ficou· a camara·inteirada, e o·mesmo Sr. secre-
nhuma · incompatibilidade, ·.em· .:que ·sejão senten- ta rio intelligenciado de o .Pilrticiparao senado. 
ciados na cOrte, porque segnem·osseus privilegios. A reqUeri~entodo Sr. Maia, nomeou o Sr. Jlre-

(} SI\~ , LtNô· CotiTJimo':'~ o :· fôro'é pai!a ;serem sidente; o' Sr • . deputado ·Feijó;: para substituir 0 
j~lgados._po~ftlüitar~~:e' não_p~' ~erem_ ·el1àm~~:dos Sr. Al'anjo Vianna~ na ·é~mmissãoda reda:cção'das 
a: . côrte. o ·que quer· dtter··fôro: ~ilita:r ! JqueJ: ~1~e": . ~eis, 'dur~nte' o· seu unpedime~t? de molestia. 
que os ·, niilitàres"sã~· 'jàlgados: -por''conselb'os·' ~e. ..E sendo da:~a a ~ora assJ~«?U p~ra a o~~m do 
~o erra, e ·, se 'se' q'iiizei' cbamar-f~t? ; o :vfr> do Pará ~- 'dia ': ~·~· .A C?Utl~n~aça_o da 2& dis~ussa.o 'da .1~1 s.o_bre 
côrte 11ara 'sere!_ii ·tquí,j~~a.-do~_'h43~-d~ - ~hannar_:.lhe , !lil'?~!iça,~. '!os ]ln~~os 4o, fôr9. ~-". A con~~ção 
clesaforo~··chamar·· roro· o'tt~'r _ume1dadao dolugar; d~i cfiscussao da.lei .~ob:~ C? melo soldo das:navas e 
ona' ese· 'póde· ···aeféndér; lori!le deve 'rà!Pond~r ,pel~ ~orplías d~ o1'D:_cxaes nnl~tares, qu~ ficara ~«!iada. 
crime que fez~ para' O fá2er V1r de nma 'di.Stan~la mm. 3. 0 1. a dlSCUSSaO do \)rOleCtO de letJlara facilitar a 
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352 ·SESSlO EM !9 DE JULHO DE 18!o 
· navegação dos rios . 4.0 1." discussão da lei sobie ·o ApresenLaiãr.-se á camara _pOr parte llo Sr. mon~ 

curso jurídico. senlior fiurro, umas memonas Jiístoricas sObre o 
Lc~\·antou-se a sessão ás 3 horas da tarde.- José Rio de Janeiro; e forão recebidas com especial 

Rjcardo da Costa Aguiar de At!drada. 8~f:· b~vendo mais clpediente· passou~se á I• 

RESOLUÇÕES DA CAMARA 

lllm. e Exm. Sr.- Accuso <1 recepçao de 4 om
.cios dat<ldos de 26 do corrente, com os quaes 
V. Ex. por ordem de S. :u. Jnaperi:~l enviou para 
serem presentes á camara dos deputados difTerentes 
consultas do consclbo da fõJzeod:~ c junta do coro
mercio, relativas a alguns mmos da atltnlnlstração 
das rendas nacfonaos, e communico a V. Ex., para 
que suba ao conhecimento do mesmo augusto senhor 
que a camara já lhes tem dado o necessario anda-
mento. · 

Deus guudc a V . Ex. l'a~o da earnara dos depu~ 
tados, em 28 do ]ulho de l82G,- Josd Rica-rdo da. 
Costa Aguiar de Andrada.- Sr. Visconde de Bae
pendy, 

lllm. e EJm. Sr.- Accuso a rccepcão do officio 
de 26 do corrente mez com o qual V. Ex:, por ordem 
de S. !I. o Imperador enviou para serem presentes á 
earoara dos deputados o reqverimento de Bernardo 
Francisco de Azevedo, e outros da província de 
S . Paulo, e o. de Josi! Leonardo Pereira, e outros da 
''illa de S. Carlos da dita província, e participo n 
V. Es., pv.ra que suba ao conhecime-nto do mesmo 
augusto senhor que a C<lmara j á lhes tem dado O nê-
OOSSBrÍO andamento. · · 
· Deus guarde a V. Ex: Paço da camara dos depu· 

t.ldü$, em 28 de Julho do 1S26. -Josi Ricardo da 
Costa Aguiar de Andrad-a.-Sr. Visconde de Ca· 
raYcllas. 

Drn. c Exm . S r . ....;. Passo ãs mãos de V. Ex. in
Clusa a resolução da camara dos deputados sobre o 
projecto do l ei Acerca do laudemio dos predios cn
phiteuticado!l para que por V. Ex., seja apresentada 
ao senado com o mesmo projecto, que a acompanha. 

Deus guarde a. V. lk., Paco em:28 de Julho de 
1826.- JostÍ Ricardo da Costa" .4guiãr de Andrada. 
-Sr. João Ant()nio Rodrigu~ de Carvalho. . 

A camara dos deputados envia ao senado o. pro
jacto de lei junto, sobre o laudemio dos rredios en
phiteutieados, e pensa que tem lugar pedir-Sil ao im
perador a sua ~ancçãa. 

Paço da c amara dos deputados, em 28 de Julho de 
1826.-Lui.::" Pereira df• Nobrega de Souza Co!lti
'11./to.- Presidente~ J osé Ricc.rdo da Costa .Aguia.r 
de Andrada.-Jlrimeiro secretario. -José Antonio 
da. Silvrt. Maia.- Segundo secretado. 

Scssiáo em ~~ de Ja.Ulo de t 826 

VII:E~l'lll!SlDENCfA ·DO Sll_- llARCOS ANTONIO 
. . 

. Reunidos os Sr. dcput11dos ás 10 horas, .por5e 
não achar presente o 'Sr. Nobrega, occupou a ca.· 
deira o Sr. Marcos Antonio, como vice-presidente, 
e feita a chamadà acharão-~e presentes m Srs. de
putados, faltando com causa os· Srs. Nobiéga, 
:..Uaujo ·Vianna, l.Cdo, Almeida c Castro; ·xavier 
Fe~.ira, e sem-havei-a participado o Sr. Herrera. 

o Sn. VICE-J.>IIl!.SlDENIE <tbrlo a sessãoe osr~ Souta 
França leu a .acta da ant<!candentc, que foi-appro
vada. 

parte da ordem do dia, a conllr~:.uaçã~ da discussão 
da lei sobre a abolicáo dos pnvilegtos do !ôro, e 
devendl) principiar ó trabalbo pelo segundo artigo, 
o Sr. secretario o leu, e é o seguinte: 

• Art 2.G O juizo ecclesiastieo fica limílndo á ju· 
rildicção csrirjtual,náo podendo conhecer cmquanto 
ao tempora dos casos chamados-mizti forí-como 
são publico aduUerio, concubinato. bigam~a, l!!no- . 
cinio, incesto, perjurio, sacrilegio, blasphcr~ua, s!mo- 1 
nia,usura, t.abult~gem: nem.das causas maLnmomaes;! 
nem de outras de testamentos, capel1as, confrarias i 
e innandadM; nem de algum outro objecto. li 

O Sa Vu;B-PIIESIDENT& o ollereceu á discussão, 
e ÍJIIme "diatamente mandou á mesa o Sr. Clemente 
Pereira esta 

• UEliDA. 

cc Proponho que os arts. 2•, 3- e 'o se rcdij3.o na 
fúrrna do art. 1• exce-ptuando-se _ 

« l.• As causas criminaes de que faz mençao o 
art. 4:7, §§ }0 e 2<> da constituição. . . . 

2 .• As causas meramente ecclestaStlca.s assun 
civis como crimínaes. 

« São causas civis meramente ecclesiasticas, ·. os 
processos de diligencias, que di:~:em res~ito á ·ad
ministração dos sacramcnlos,-e ao conheCimenLO da 
validade, ou nullidade dos mesmos sauamentos. 

« Slto causas criminaes meramente ecclesiasttw 
todos os processos que tiverem t'Or. fim conhecer 
dos erros, e etimes que os ecclestast.icos commet
terem no exercício das funcções do seu officio para 
imposkão de pena meramente espiritual, ou·dos 
delictos dos subditos da. mesma igreJa, em que -p~ssa 
ter lugar a· fulminação de censuras estabelcetdas 
por decretos de concílios, e quaesquer _outras con
stituições ecclesiastic;as que tLverell!-ol?t~do benepla
cito na _fórrna. que diSpõe a ·const.iturçao nrt. 1~ 
§ 14/ côm tanto porém, que \aes . censuras seJaO 
dosp1das de effeitos civis. . · · 

.. 3. o ~s causas criminaes dos militares nos crimes 
meramen\e mililare,c;.. . . . . _ 

« Sómente são ·crimes militares as transgressoes 
das leis, ordenanças, artigos de ~uerrD,, ou 
ordens relativas á disciplina ue!"Viç<fmihtar. · 

« 4. • -~ s ·causas da.fa~enda ·naClonal, que preCe· 
rirãõ sempre a todas_e _quaesquer ~!ltras. : 

« :i.• As causas ClVlS dos .orphaos, ·as quaes, ou 
elles sejilo autar~s. ou _roo.~ •. continu_ax:áõ a ser: jn!~ 
gadas ein primeira instancta ~om JUIZ e eFcr1vao 
privativo. · · .· · · ·. _ · -·_ . · 

« 6.o A.s; causas ·civis dos ausentes, ·que passadõ 
a ser proceSsadas, DO jUÍIO dOS Orpbãos; · . ' ' . i 

Sendo lida e apoiada, cat.rou tambetn em · 4J.is
c'ussão, a qual àbrio pelo seguinte discurso .o. iJ.· 
lustre autor da emenda; 

O SR • . CLtU.tiiNTE P.Eaauu:: . .....,. Sr. p~sidente, l 
doutrina; d.o artigo podena .talve~~: pass~r cottl.·al· 
gumas a\Lerações :-mas p~race-me . prefern;el o !!le· 
thodo, e doutrina da ~inba emenda~ ~ passar o 
artigo seria neces\!ario,ou que se.supnmlsse tOda a 
enumera~ o exemplificatiia, que . nelle 50 .fu: .:du 
r.ai1SU mu:ti '{cwi; <~u -que. estas __ se enumerassem 
todas, o que não é nnpossn;~l . por ~rem bem ~ 
nhecida.s a fim de se evitàrem duvidas e . interpreta· 
ções, qu~ nlo tardarião a "rir. 
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Seria ncce'ssariQ Wub~gi;\~u!vêr~ÍJ.: iJIO~ •. O<~go _causas espírituaes. isto .. é, ' Dieramen te ecclesiasi.ícas. 

enumera eutre as . ca~&i:1:ti_ , for.i "~às ; ~que _ , , Aqui -Ç~>nçluírá ~minha demonsfraÇão1 que ãl~m 
não podem deixar de . ser;;,eonsídeiaélas : .méiànl'énté de ser úinda~a em u~ artigo_ constitucional, . argu;
ecclesiasticas, como é a,,.SiiôOJiia, que, ~a igrejá punE!_ ~ento que .na o admJtte J'ephca, é secundada.; por 
com as suas censur{lS. Cumpriri,a; finalinente ,dis.:- t.od;os os luminosos princípios de ., direito piiblico 
t~nguir as cal!Sas. !D~tri.m_o$.es, ·. qu~ . ro~~i:Jí. , ;re~~ umversal.... ' : . . . : . . ,., 
tlVas ao matrnnOOJO CODSlderado como sacramento, : ..• Ma's aquelles que não acreditarem nac()óstíluícão, 
das que olhão o -mesiJlo comó·éontraclo; porque se ·ne,m· reé~nhecerení os princi'pios de' direito J!Ublieo, 
estas niío podem deiX;tt -de , pe~eocer, aO,, cpnh~Ci~ não, S~ darão por convencidos, (facto de qUeJá temos 
mento do fôro secular, aquellas .p!frtêncéJIÍ iridúbi-:- um exemplo).: e a estes _é necessario • combater com 
tavelmente ao fôro ecclesiastico; por ser principiQ armas da sua escolha: e por estas razões, eu pás
certo de que á · igreja . compete o éonheciíDento _suei a ~ostrar, que á igréja nãocompete pela sua 
de todas as cousas relat~vas á validade, ou. nullidade instituição Dhrina _out!·a jurisdicção que não seja a 
dos sacramentos ~ direít~ . este que , o pÍlder.tél!l- .meramente eccleSJasltca : e ·. se • tem exercitado al
pora~ nunca lhe d!Spu~u •. antes sempre reconheceu guma temporal, esta ou a obteve por graca dós 
nella; e entre nós sempre. se guardou em· constante principio~ seculares, ou por ustirpacão. Pará fazer 
observancia da ord. li v. 5 tit •. 19 pr.Oibi ••.• . e .Iião mais comprehensivel · esta minha demonstracão.é 
sen~o ~ matrimonio julga~o por úív;alido p~rjuiió indispensavelcorrer pela Jústorià das acquísições, e 
da IgreJa.... . _ - __ . . perdas ', d_a jurisdicção temporal que a igreJa tem 
, Mas tod_as estas explicações s~ poupAo; ; adulittin- exercitado ; e -para mais clareza fixarei as minhas 
do-se a mmba emenda, porque :eslabelecend~ .a ohsérvações debaixo da classificacão de·tros épocas 
regra de que fica competmdo só á. jurisdicção dos distinctas .: a primeira abrangerá os tempos da pri.: 
juizos ecclesiasticos o conhecimento das causas· me- mitiva 1greja e não passará do quarto seculo: ·a se
ramente ecclesíasticos, cit"is e criminaes; e defi~ gunda comyrehenderá a meia idade, e acabará com 
nindo-se. quaes são estas, segue-se que todas _as o seculo 1~ a 16: a 3" finalmen~e será relativa aos 
causas que não se acharem comprehendidas nesta tempos de melliores luzes, que se seguirão aquelles 
defini~"iot não ficão pertencendo aos mesmo~ juízes dê trevas e de ignorancia • . ··· · · · 
eccleslashcos: Ollarece-me; que aminbaemendade~ . A primitiva igreja reconheceu expressámente que 
sempenha este fiin; porquanto diz '(leu)~ . , , : a suajurisdiccão se limitava ao conhecimento das 

As eatjs~s meramente ecclesiasticas, . assim ciyis càusas . meramente ecclesiasticas, c nas seculares 
como cnmmaes. .. -- , ._ . . > :- sempre se confessou sujeita, ao poder ten1poral; _O 

São causas civis meramente ecclesiasiicasos pr~ apostolo S. Paulo é autoridade sem suspeita e por 
cessos de diligencias,- que dizem respeito.á' ~~ois~ isso citarei a· sua epístola ad Romanos, cap. 13, na 

. tração dos sacramentos, e·.ao ~conhecimento da·:va~ qual re·coin~l_enda a todos os -fieis a . obrigação de 
lidade, ou nullidade dos sacramentos., , .- - :_ ;: ·. : obedecer ao poder temporal; por s~r -ministrv de 
. São ~usas · criminaes .. meramente, eéclesíasticas Deus._.. • Dei enim 'lltinister est, vinàéx in irâm ei, 
todos _os pro_cessos 'que tiverem por fim conhecei dos qui malwm agit. .. . . , - · 
erros·e aimes que osecclesiasticos comníetterem no · .Se esta ·doutrina precisa commento. eu a enten:
exercício dasfuncç9esdo,seu officio;oudos dellctos derei com S. Chrysoslomo na suàHom·it ·23. in 
dos su bditos· dajgreja, em que possa ter htgar a ful~ EpiSt • . ad Rom. Potestatibus ex'dêbito obedire ' jubet 
minação de .. censuras estabelecidas( por ,decrétós de '(Apostolus) ostendens, quoà ista iinperentur onmums, 
concílios~ e quae~quer .ou trás eonst.ituicões ,~êclesi;is- et Saéeidotibus, et mo-nachis; nón so,lum §ureulari- . 

. __ ti~asJ q!l~ . tive~en_:1 - ~btido_.he_ nep~ac_ito_ ·_P __ a_ ._i ___ ó_riria_ q_· _u~ b~ ••• • q11er isto dizer-que não sómente 'õsf· seeu-
dispoe a constltwçao art. •102 ·S 14. .. . . . . . lares, mas'támbem ós clerigos .. e ·os frades· estão 

Esta emenda, Sr. presideÚte~ \ oiierec~,duas.!im~ ~~rigad~s a•obedecer a jurisdicçãó ~mporal. ' ... , 
. ~ortantes qu~stõ.es: 18: - comp~te . ,a,()jllÍz.o, e~es_i_!ls- -Isto é confór~e ao evangelh~, :J?O~s que S. Lucas 
uco o co.nhec101ento sómente das·caasas.meramente cap. 12 § 7 ensma que Jesus ChmtO sendo rogado 

. ecclel!iasticas~ 2• ~-se, U;i~- ~_IÍlpête ;~;és~ ;'i~iUl~~i-; . . pa~ decidir a quest.ã() · de. uma· heran~" e~tre· dous · 
mento, _quaes são, as ~ausas meramen,e ,ecclesiasti..: rrmaos;, elle-serecusou, dizendo que nao tmha :an
cas !~t!IS q~~stões;;.;ml'_f.e~o1 ~$er; t~ta~llS; é9.jji:s_i.; ~~ri,da.d,e; p~ra _julgar - esta: ~ _c?:úsa~'Honw;_ · quis ' tne 
sudeza; e. por ISSO.:nl!,o ,~r~ ~-~~ti.Jt.o, ~e .e~ ,IJ,le . de~ -c~h!tnt )'ILdtcem aut dt:!'~ore!»' super v~s ? 'Os 
more sobre o exame·de ,c cada 11ma dellll$ _, "' , __ ,:,;:· . , pr1meuos Imperadores .. chnstaos lambem nao: co-

P!'iin~),J:a . qÜ~o:;Ci?i:Dp~~ ~o j~~ e~l~si~ic~ ~b"é~e~ão ua'primei~ . i~reja _·outra · jurisdicçã'? qae 
o conheCimento-, sóinenle. das , .causas .. méra,in.ente ·a · meramente ccclesiastica ; . e será bastante· Citar a 

.e~l&;Si~~ti~ ? . Se ':O • d:u~:i.d_a. i ,e "~xp~S9 · ,n~ ~Ç~~~ este . r~sp~Ito . a _L. 23 cod •. Th~qd •.. De .EP_iscopis . et 
st~tu~~,;:_ao , do 1mpeno; e .esta r!i~()·}:)asta~ ,D.iz i~ :ço)l-. p~nc_&S • . • -~ . ·· - . . _ . ~ .-~ · . . ..: · •: · 
stitu1çao . no .~ .• l7S}§,~. ,~~~~~~ep~_:.~. ,cau~as,' ·: · ·'Esta · _ lel-f~tltrada . de ~a.constituiça,~·dostmpe-
qu_ e p ___ o ____ r_ . __ su __ a.n_ a_tu.~za_ ._ P_ e .• t:Y~~- eem_ .·. ;~- J_._ -~_ --_ -_izo __ ·_·_s __ · __ .p_ar_-.. ticw_ ai~ ~ra.dore_s .. Gr __ ac.xano_; ___ c_ Vale~t.· l. ~~- ano no ~--·n __ 11? __ ---d~ --~- 6,_.,e ~3l conf~~dad~.:. 4as:Je1S. :nã.~ :~a~~J~r(J , privil~-; -~ecl~r.a· que ·p~rtenca ao . J ~~z.o . ~c~!esulstxco ··~ p~r:-
g~ado., ••• ,. , ·.•·:' ,<: , _, ,, _.. , , " ; · · ' : ;;, , , < . . . .. . ;, ,_ - · ~ •• • : i ~'?do.~ d,elictos ~o!ltra ~~ ~~li~a,o; aâ ·Rehgwn\8· 

Aqui temos a ·re8fa - de -·coohe~r;· ·;qõáês; Si,o. :~s. obse_'"?Cff'Cwm_·spectan_tta, e·. -~ti.JUizo 'tem~ral_,· o'~- _ 
ca~s, __ qu~~ de~.e.o;s: , .Jl~~ .P~~,?l~~n.~oi: ~Jõ~~rpi:ili-; :~eeun~J?-lo '- -~~s _ deltç~s CIVIs :· d_o~ ~ .<:lerJgos:t'' ~e 
J~gia_d.o~ .t e· !leJPi~.esta~lê,e,e,_,...,r: ~~ - pro@~~o. mili~r: ~':'_t!~fb~e~ a ~tran~~llidad~ llu~~«:a-Excep~~J'~' 
~~.JD.~t(~ ra.C:~Qé~o.~c;,, :: ,_~,e'!~~:!P~,;: p~~~~!l~«'t,ao' :q~~!lc~w. crs!'~'?~ltS·~~ oràt!la':'~~~-~~~~~-~~~!-8 _ 

~~J}:r:~~~~~~~--~~1~~1~~âq~~~:~~ .-~r~~oi:~0::~::~~t;~t~~~~{~~~~ió-~~s 
18t;~J~ :~ 11!:11~ -.~ J~;~r~~~~:.:da l~tp;~J!',:;~(D.Ier~~n~~ ,liD_P.3~~C:Io,res :~cad10, e)~c:m!)rio·p.ct~iin~o; dêJ~, 
~~~~~:U~%~~~~~t~;~:!f~ii:1{,~Lid~C\?:~~ ;i.~ ·;;:,~~~d~~;_;~l~io~ç~~~~~e,~~:.~.:~t~êw~~~fit 
e ,fôf?~éSi~~ti~ '~ó :.'~~t~m·:1!~'J~~~~~~~~-- ju~~r:e :'«Btêris: f'er:o :'!~~;~~:fB:_ a~~dr~~ 
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cognitores, ad '11SUm pubfit:i jurf,s p~tintnt, le9Ü11U perante OS juiz~ OU· tri1iunaes do rei, nelles devião 
opportee audiri: quer isto dizer, as causas perten~ respo1id,er: e 'forão.tão-e,ilpeciosos os.pietextos, que 
centes á 1-eligião devem ser julgadas pelo! bispo!, aquelle papa tomou, para eondemuar esLa lei que 
as que pertencem aos negoeios civis devern ser lUl-, bast11. a. !Ua fu~ilidade para co~vencer ~ que ponto 
gadas pelos juizes seculares. · · de desgraca, tinha ehegado a 1gnoranc1a naquclles 

Este mesmo direito se acha estabelecido no L. 3 lempo!J~ ~i~(i Clerid_ a f)iri~f S~crclaripu.s vila el 
Cod. Theod. De Epíscopalí jut~díctione-110mtm h4bttu àuh~guntur, ~ta et ;udJcia Clcricoru111: a 
episcoporum, t>el eorum, qui eccksíce necessitat.ifnu la":ornm -;'ú:diciis _dif1ersa p~nilus i:omprobant-ur, 
.serriunt, ne ad judiei a si v c ordinariarum, Sif!e e:&., ass1m c~n:~o ()S · cler1gos são· dt!Teren tes ·dos seculares . 
·traordiflariorum JUdicun~ pertrallatv:r: haben.t illí no se11 modo~ viver, e de vestir devcn1lil.mbem ser 
Judices su.cs, 11e~ quidqua11~ llis publici$ commrine julgadOS em jllÍ:ÍOS iÍlteinuncrtto ditfcremes. . 
cum legibus,qua1itumadcausas tameueccleriasticc8. Sqbr<!ta:es 1Jrincipios nâo é estranho que l:ddoro 
Os ecclesiasticos não_devem s;er citados peran~ os Mercador II.Cbuse toda a facilidade de eslnbelecer a 
juizes seculares: pol·que têm seus juizes particulares, ~usa da jurisdic~o ternJ>oral da igrejn nas suas 
e não podem ser julgados pelas leis civis; isto, falsas decretaes ; e que Gracianno potlcssc fazer 
porém , entende-se só nas cat!sas meramente ec- outro tanto no seu decreto: C<ltn tanta má íê, porém, 
clesiastícas, qua71tum- ad c a U$aS tg.men ecclesiastica.s. e tanta falta de ~poio, que· declarando este a im-

E mais claxam~ntc se vê esta dístincçáo cstabele- munidade cleriea! na callsa 2° qul'l!st. 1 can. 5~· e 
cida, e sanccionada na mesma lei~ qu:e mais abaix:o valendo-se p;~ra este fim do lfragmcntJ da lei" cod. 
diz- Si quQ!stio 11wtG ftterit, qure ad Cliristiat~am Theod. De Bpiscop. Jurisdlct. que relere acima, 
pertineat sanclilatem, tunc cos decebit sub eo judice ommitti~ neUe a clasnla~quantum tamen ad cauBt:u 

, Uti9are, qui l'rwsul est in suis partibus omnium Eccleiiastitas-pelo qúD respeita sómenleás causa~ 
' sacerdotum. Quid quid vero 11cgotiorum aliunde ecclesiastíces. fazendo crêr por meio desta falsi1l

inci.Iet, id ipse prwsu provinciaJ terminabit. A.s cação que -as leis dos imperadores reconhecião a 
~ausas, que se moverem sobre duvjdas relativàs á immuuidade clerical. 
santidade christit, serão decididas pelos bispos; E quem oito vê, q,ue por esta fórma a jurisdicçio 
todas as mais serãG julgadas pela autoridade civil temporal dos eccleslast1cos foi mais obtida por nrti
da província. · ficiosa, e violenta usurpação, do quo por ·uma 

Esta é finalmente a doutrina de grandes publicis- franca, e llvre concessãu dos príncipes seculares 
tas da igreja. entre os quaes Gerson de Polesi •. Ed. unica fonte, donde dia podia emanar? ' 
.Potest.as l!.'cclesiaslica est •.• ad aJdificationem. te- Concluirei dizeudG, rclatiramente á segunda 
·-cze.~im milit<m!is secundum leges E1iatlgelicas pro época, que os ecclesiastkos só obtiverão um foro 
eonsecutione .felici~li.ç et<erna1. O poder .da igreja !'eglllar; com. todo 'o apparat~ e formalidàdes dos 
tem por fim . preparar os l.1omens para a felicidade JUIZOS secula~s; ·segundo as tnstltufeões do direito 
e.ierna, e <>S seus meios $ÜO a pratica das leis dD romano, no~l.o 12. · · ~ · 
evangelho. · · · llas deixemàsl dias tão aziàgos 1 ! ! Entrem.os na 

Aqui acaba a primeira época, que estabeleci: e terceira época,.na ·qualc~m o auxilio das luzes, que 
segundo o que dE>.ixo expen.dído, s_egue-se que .:l forão resuscitando; os reis recobrarão os seus direi-
igreja nos prirneüos~quatro scculos não J"econheceu .tos· invadidos e usurpados. -
em .si outra jurisdicção que a meramente ecclesias- A Fran~ foi quem, Jl?.&is perdeu em jurisdic!11ío; 
tica; _e __ ass~ .o t)lltenderão tambem os primeiros e nada ha mail;'certo· que esta verdade para quem 
principês catholicos. temal~m estttdo sobre estas materias.; • fo. por 

Segue-se a segunda época : . e a respeito. desta isso tambcm que~_, emprehendeu primeiro; o ccim 
será ôastante dizer que a historia ecl)lesíastica," em mais valen1ia, a~ -calllia da reclamacão 'dos seus tli
' materia dej tUisd,it;ção, do seculo 5 ao seeulo 16, se rei tos; ·e assi.al: devia 5er .Jlorque, timto em physica 
reduz a uma continuada serie de accõés e reacções como em politita, a·forçada reacção está sempre na 
entre os ec~l<lSi?sLicos, e os principes·: .estando 'l"i!~Í r~ão diree1a·.aa ac~o;Apparece co~ _lo~vo! deste 
sempt'e n ~1ctona por parte dos primerros, que pl:~ ~mo; ef!tre ontro_s_~ctos, uma conveuçao ass1gnada. 
valecendo-s~ da sua prepoteucia, e d~ igÍloranéia, ·pela ·mator ~a~_ aos 68!18 ~agoates, ~ haróés em 
,dos .povo~ nao ho11ve pretenção que nao intentasse. -uus, ·pela quál se obr1garao com JUramento a 
.para se iniron1etterem _ najurisdicção teropofal, :e ·reivirídí~;) ~efenller: a ·j_u~sdicção. temporal' que 
não houve causa, que nao declarassem dasua com~ se acbaya·quasi·toda na orao• dos dertgos· •. • · .· ·. · . 

•petencia, debaixo .do pretexto de p eccado, ou pi&. -_Enio~forãO.,c~~ os jnagnates;:e b~arões da FraJ.!ça, 
dade. . . . : . . J qu~ !e-•armaJao ~o:ntra as ·W?urpaço~sdos cccleslas-

Para ser breve, lembrarei só o escandaloso .~buso,' _ tlc~sfó~ ;s. eri.s' reis,· ~. erão· ·.i~.·.' reclamaçã. o; e.: ·.op~ 
. .com que os:I~gados d~ Alexaudrell,_ordeuar~ ·-aos ~osiça.o; . ~ .·l~mb~-:me,: l~r .lido · nas proyas· -~as . 
pçrvos de M1lao no melo dp se~ulo lJ.. que denlo ~~ li~~a~es_da'_Jgre.Jo. · gallicana, ~e ~· Ludonoo p~o
blspos ter: faculdade plena de Julgar as ,eaus~ .dos hibto e:tpressam~nte a ·.cerlo: làgano,,do ·papa,·que 
seus, c~erigo!l, par_a que es!es ~endq-seJivre~. ~-peste ·por nenhuma ·fôrma se ·mtromllttesse. ~ 'é?n~ec~r ,(}a 

.dos}utzos -scculare$, possa o VIver ,socegadoll .no~ ser·: causa alg!)ma, que ·pertencesse á sua JUnsdxccao;· e 
'Viço de,Dens, e na ~bediencía dos seus p~la_Ms.~.: P_o.d.~,rt~mporal~ ; · : . . . ·· · ·· ' ·. : •• .. · 
_Ut ãu_m , Okrici_if~ri'!t. a §q:au~ris iit~iai( _in-;~~ F~_~OO.r. eon~U:!!~ ~~.-!l:efeJ1:der ~.ónie~êrlml:os 
-{estat~one -ucu~ 1n dsm~a; .servtt~te, __ et. ca!lonum. ~;eu~; ~los, ,prohibin.éfo ~.~íii:positivamen~e · por 
outo~Jtate con~tStan~; quteh, . el ,Arc1nepescopp_ .,s~: un,:t~d~creto_. ilt'e:p~ti~ç!!' ~9 .. #;1l9 ~~-l~,',q(t~1'#s 

. ~b~tl:.g~~ àevot&~ , . '- , , _ , .·. . . , sec:,ul;ll'es.fossem Cltâdos perante os JUlZes ecclaslas
.. ' .. ~a:~ · e. menos.:n<>tav~l a animosidade,. coi;t_ .glle. o Uc~,s,:. ~1cep~o : 11u; eáusa~ : s•cramentá~~ ·e ~.mlií'à
:1tapa A:_lexandie I~; Cftndem~ou ~mo otT~D.Sl'fOS _'da. _m,e1!~ ec.çl,~ás~-r~ :c,~~gá~:~~ta~ pont~'a: fiilci!n-
.mun. . utpdade , cl()r1c. al .. os art·J. gos de .. ··. Hcn.~~JUe ll·.jle s. a .. -.~. o.·.~ . .. · l.~.psd .. , _j~.:. o. ~P .. (?,~al P9r .. ~.-.·. " .e .. d~s. _lr:ib.· U# .. ~es . . ~~a.tem,, , pel!)s , .qu~es, entre. o~tras proVJde!lClas, ~do ;~1; ~c,l~~,:rnail~d~.~ ... U.. ~cenas •. foi ; ~jl~.l!â.áP:o 
Qtdena-va no art.~ que os clengos sendo c1tailos ordenar·aestes -por diversos ·a.ctos·legislativos;que 

"' . -· ' 



Câmara dos Deputados- Impresso em 07/01/2015 14:11 - Página 4 de 17 

SP.SSIO EM-.~ DE JULHO-DEI826 _355 
se. nãC? i~tro~éttes&em ~ ju~dicçã~. que COIDP.e~ !h~· o. direito: e que mesm~ neste caso nenhuma 
á tgre~a nas eau~ dosh~cramento~~ e ~as ~m- tnJ~sbça s~~aos ecclesiastlcos se mostra.pordtias 
tuaes. . . . . _ . _ · • razo!!S : pnmeua, porque elles extorquirão por Vio
• l;:~.Po_rt!Jgal~o~~ J~.ns~cça~ tempor~ t~alJil~nte ·le1_;1c~ ou:ao menos por. ar~ifi~íos, dos principet~; e 
~~vadi. da pel~.s-~c,cleSI_ .ll~tico __ s; J_D. ~~~o.·-.~~-to CO!JIO reu de _Portugal,. es. sa JUrtsd•cção temporill~· q._. ue 
n O}l~ paçoes, porqu~ os re~ do mesmo reu1o occupavao, prevalecendo-se da sua iofluencia:na 
~s15t1rao qu~~;tto J»Ude~ao a ta~s llslir_p~;~ções: f3 !fisto côrte, e nos povos, obra da crar.sa ignorancia dos 
nos _otiere,ce ~x_emplo a. ord. ~v •. ~0 t~t~ '73,- que traz tempos ; levando a força da sua prepotencia iodubi
a sua. fon~ d.a A'ft'onSlna, e da Emmaimelioa·:a tavel ao excesso de ameacarem,e attentarem contra 
~ai. pa~. ~.e .o .. ppôr ~o.a.búso d.os. e~ .•. le~ia~tic.o~.-~· q!Je o ,tbrono dos reis, deb~i~.o da destruidora opinião 
chaiJ!av.ao ao s~!l fôro u~ grande num.~r~r de. ca~, ~e que aos- papas e~a l1C1to levantar aos sub!litos 0 
_d~baiXo. do pr~texto de JUr~D!-ent~, co~ que muiUs Juramento !fe _fidelidade prestado áquelíes ; e pó r 
re~~ ~s contra~entes .se obnga!ao nos conctratos, consequeneta sao occupadores dolosos, e possuidores 
pr~ll!blu que '!)as escr1ptnras se fizesse J1lenção de .de má fé.; -
taes nuamen~o~. . · . · · · · · . ~eg.un~a: porque no ca~o de terem obtido alguma 
· _Jgual proVIdencia teve e~ v1s.t~ ~ !)r!J. liv. 3• J~d1cça? temporttl por livre,, e espontanea éonces
ttt. & § 3 con.eedendo aos. menores, orphãos, e viu- sao dos relS, esta nao póde ders.ar d.,e ser considerada 
vasa opcão de magistrados ~ivis, com o fim de lhes como mera delegacão; e póde por consequencia 
negar a· escolha dos. ecclesiasticos, p,orque 'estes a s~r-lhes tirada, por ÍI!!em llics fez a_ mesma delega
pr~text~ de p~estarem protec~o a pessoas miser~- Ç!J.O, porque ass1m o. JU;IS~ c~nvenienle: e esta é.a 
.ve1s, nao bav1a causa que !lao cham.assem ao seu natureza de ~da a Jllr!sdicçao, q;ue não é propr'ia. 
fôro. • - . · · _A ~osse d1Ulu!na, nao. !lP~OVCJta para este caso, 

Declarou finalmente a aurea le1 de 18 de Agosto _ n.a~ so pelos motn:os.queJad!~se,mas po~: ser prin
de 1769 § 12, que o conhecimento das causas de c1p1o certo de d1re1to publ1co universal, que a 
p~ccado, é pri~at.ivo ~o fôro interno da.igrej!l no jurisdicção da. s~b~rania do P<?~er temporal nunca 
tnbLtnal da consctencta; e com esta proVIdencta se -pre'Sc~eve: priDClplo que positivamente se acha 
tirou. aos ~c~lesia.sticós a occasião 4e c~.~mar:ao seu sancetonado entre nós pela ord. hv. 2° tit. 45 §56, 
JOro, debarsp· do pretexto ·de -conter~m · m,ateda de e alvará do '7 _de Dezembro de 1689. 
peccado,_ aquellas . caos~. '{Ue escapavã_o . por não Para destruir finalmente to~o o pezo ~o argumento 
s~re.m p1as, nem cont.er~~ JUr~ment_o,_ ou J)àO per- das concor~atas, que na ult1m~ sessao _ouvi fazer, 
~n~:erem a p~ssoa~ IJ?lS~ravels; e e JUSto qn,e e,u basta cons1d~ra~, que ellas forao, se nao todas; ao 
nao passe em slleneto a Ie1 de 12 de Junho do mesmo menos a~ mats Importantes, celebradas nos temltOs 
ann,o~ que màrca poréxpressões tão claras, francas, de D. Joao. I, cardeal D. Henrique, rei D. Sebastião 
e ·positivas, como convinha ·~s luzes do governo 'do 9 · dos Febppes: e todos sabem quão desgracado; 
grande rei o Sr. D.·José~· as' .rerdadeiras ·raias da forão .est~s tempos para Portugal pela influência 
jw.isdicção da igr_eja, decretando; • que_ a: esta :só e~clesiast1ca em usurpações dejurisdicção, igoorân-
oompe.te declarar os erros, ·que. se levantão contra cta..t e outros ~ales. . : . -- • · 
os ~eus dogmas, e punir ós dogmatistas com penas _t.;oncluo pots que ao fôro ecclesiastlco só deve ficar 
canonicas. · · · · . · ·· pertencendo o conhecimento das causas meramente 
. Colhendo um resu~tado ~~ral d,o t}ldO. quanto levo e.cclesiast~cas, ·.· a~sim ciV!s, c:omo cri~inaes. ' . 

d1to, fica de plena evi_dencta; que á 1gre1a não com-, ·Resolvtda ass1m a _ pnmeua questão, passaret a 
p.ete .por sua instituição divina, 'e· · espiritual·outrà. ent.rar na segunda, e no desenvolvimento desta serei 
. ~~~~!'- j!lrisdicÇão~ que não. seja a . merame~te m3.1S bre:ve. - - - .• ~ " . 
ecpl~stasttca : e· que se _. algu~a _ ~e~po:ral, . ~em -· .Se~unda _ questao. · Quaes ~a? a;> causas . c1~' e 
.exe,rçitado, ·esta lhe veio do poder temporal; ou _·por crJ.mmaes; -. mera~ent.e. ecclestastlcas'l :.Pore causas 
us,w.:páÇ~o, · oú p,ór deleg~çã? . ~~s '_prfp._éipe.s~ · Más· mera~ ente ecclesiasttcas _entend~m os. ~e~or~s 
çppoe_ o_s .• de~~~sore11. ;d,a JUJ;l!;d•~ção- -~~~~!?~l.',,dos, can~!llstas,. :aq~ella.s que sao relativas ~ Jllrisdicçao 
~c~~s~as.tu;:ps,.~ J)()S~e; em que e,stEl~' ~~-a~h~o{ da; ~spmtual, da ,_.IgreJa por sua pro~r1a, !la_tureza, 
m~s~!l )un~dtc~~·· e _ .a,f!Jrça,das-:!!R.~~p,rda~, ·qu~ mdependen~eme~te. de al~um~ . -. dispos1~'? . do 
Jh.a _çqncederã;o,,,que_,s_e· d~r~q1 ,ob~e~~·Fracos ar:- I;loder. temp~ral~ ~Estas_ ou sao. c_tvi~, oy. cnnunaes. 
·gumentos ·que_nadll,colbemt· · : · - ·- . · ·-·_ .,Causas c1V1s meramente eccles1ast1cas, sempre se 
~. ':cômpet~, o_u nã.o a~s.1 ecCieSia:stiéos alguma luris:- entender~o por .voto unanime .ios canonistas as' que 
dicção, témpóral ,·p~la' 'natureia dâ :espir~~uá~ ~~sii;., ·são relat•v!ls. 'aos -sacramentos, porque. estes tudo 
tlii~o · ·da' .. i_gr~ja 't ': ~W) :_' · D,ôna~: JJ:i~s ''_j'~iº' ::essa\ ·têf!l. d.e ~spmtual, e nada _de temporal: girme_nestes 
temporal_ que occupao, e sePqner defendert Dos pnncipJos,' -e. como .para, a· boa -admm1straçao: dos 
pf;in~i'p~ ~empo'raes;;tinica'_~~n,&e',dqn,4~pódé:~~~H sacrama.ntos,. ~ara a decisão das ~~~:usa~ .. da.valid~de 
D,llf JUnsd}cção _ ~emw.rai!:'{lq:.; .~e! .~o~de;ex~lt,J;s~~':'": o~ -~ull1dade ' .dos ·.mesmos, . habilita?? dos . se~s 
me~t~ r':s1~e .• ~ _p.or q~~ ~ei!)S r~~.9 a~s .e~~~~~-~~t}~.o,s: m1~tro~, . e.· c~usas se~elhantes, os JUKOs ecc!e~I
~s~ JUrisdic~o ,terppo~~tl! .~o}:".:~()~$.;- ~S.u;tP!lÇ,élo.• ·as~1eossao. obngados a ordenar. processos, red1g1 a 
_ou;çon,c~o·, ,e. ~o.n~~r.da,~~~,; J~~~~ :be~ :' ~~: ~.~;· .!3; -n:u!lha emenda, : prop~nd~ qu.e se entenda por causas 
Oq~':l ~~() .~ .respy~~ .é ~.J.D.~~~-~ • ...:.Q~ .• ~CC!~aStlCO,.S; -,~~S: · .m~ramente : ~cclestastiCé!S · OS·. · pro~e~SOS · ,.- : ~e 
.e~~rç~m ::u,ma J~l.sd,I,CÇA,Q, tp,q~~~~~t:?i.,~··A~Y!~: diligenCias,, que -d,iz~m·. respe1t~ . ·á. ad:fDinist!'açao 
~a,r. ~e. ,a,.c,~~tJ;n!l~!'t!- ,:e~~};~~.~~ t~?,I~'::~~ '!W&-: Jlos •;sac!"amentos,< e . ao conhecliDento da_.~alidade 
.diff.~r~n~a,; qu~,~~~~~.PJ~r4~~,a. p,a~~~' ~,!l.:._J.~Sd~.~~· ,Qul n~da~e . dos.· mesmos • . e esta.· defimçao , bem 
témporal; ·que ·adqup-11'1!-~,.~.ol',.~~~~pa~o, ; :~ ;~: ,e:nten\Üd~:et>J»prehe~de t!>das as cau~s merame~te 
n~d~ _rp,aís. ~az.e~ ~l,l_e·~sH:~'!I~!~)~belO, ' ~e,;;eu; ecclesiaStic:ru', s.em · tnclwr nem nma só, que o nao 
4)0~() .r~l~~t;,e:l:1!~-·~m1.!:·_e.~evept' ,P~N,er.·a que! ~~~va~e~·''''. : c. : ~, _ ... ,. . <· - - .• 

:,obti;v(l~~ ;pot.con~o~~~· ·po~e·~··~n,d~-~e~l :" Co!Jl:_I~al·yrectsao m_e J?a,rece _que está redigida'·a 
.~elegacao> da ·soljeran~a:do" ·podér! temporal;·• il}le5' dç~m~o- de' causas; crmnnaes' ·meramente· eecle.;. 
pó~ e ser. ti~por ! êste· sem:que possão· disputar~ siasticas : . porque ninguem poderá :ilegar· ãigrejà 
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o .. direilo de proceder cont.ra o.s ~leri~os. que preva.· ·a qnom eUa: devia pertencer, não é ar r}li'cavcl aos 

. riearem no desempenho das obngações ;ao seu tn"'bnnaes ccclcsíasticos, .onde de ordinârio~oão ha. 
offieio, e mesmo cou,tra.os christãos,qu.edelinquireni lauto ~nteresse em lançâr mão das trapaças• o 
na .falta de obscrvancia das leis da -igreja: C<ittra arnladtlhas _do;fôro._ • . . _ . _ . . .. . . 
impõsição.J pqrém, das censuras canonicas sómente . Mas !)mfim deil:cmos isto, como alheio da questão, 
quo . ~e ncnarcm sanccionadas por decretos dO$ con· JliO consentindo todavia, passo a·i~é.a aqu~!iinitüda 

. cilios, .ou coilstitui~ões ecclesillsticas,-que tiverem -~r um .·nobre . deputado, de. quo _se. JláO .. deyem 
obtido heueplacho do poder .. executivo, na fórma admittir factos ' históricos em ás . nossas· discussões, 

' que dispõe a constituiçãQ. .• pois estOU: ooilvencldo, 'de. que•a -lliSloria é ii. verda
. Circnmsto.ncía . que julgo necessario déclarar-se deiia êScolâ ~a . legislaÇão!. da 'moral, Q da poliiiéa, 
para eVIt-ar duv1das futuras, (noto em· favor· do e o:s:alá, que .todos os legisladores .bebessem nesta 
poder ~·cclesiastico, como dos direitos dos subditos fonte os:·principios, que devem :régubrn sualilarcba. 
da igreja, e mesmo porqu~ se nas conslituicões PãSSa.ndo pois à emenda .do Sr. Clemente Péreira. 
ecclcsiasticas se impozer alguma censura, que 5eja eu me pronuncio 'inteiiamenle ppr ·_eUa, Cómo já 
aéompanhadn do e lfcitos civis não p6de ser appli~ disse quando em outra sessão se . tratou . detla 
cada na cxecucão emqtiarito não obtiver a sanccã.o lllateria • . e conformando-me com as razões, .. que elle 

-do poder tempÕral, para estes effeitos civis sómerite; tão eruditamente acal>a de ·produzir, aecresce_olareí 
e esta sancçüo obtem-se polo beneplaeito. • sómente. que . julgo neccssario especillcat· . . os 

Conclúo votando pela minha eincnda, e tambero processos. dás caus;~s ccclesiastietts, para se ·não 
vótarci que· passe a dou~rioa do artigo, . sendo eut.ender, que sob.preteito de jutisdlccào espiritual 
entendido, redigido, e reformado na conformidade da se 'pretendo limitar a autoridade da fgr_eja ao fóio 
mesma· emenda. interno, ou pcnítencial, onde só· se pód.o conhecer do 

· . · peccado, e não do crime . ou ·deliclo, segundo a 
O Sn. VERGUEJJto :-( No.da se entende do que distincção,.' '{UC fazem os cnnoriistns, e que a 

escreveu o tachigrapho.) providente le1 de.l8 de Agos'to dc.l769 sabiamente 
O SR. SEIX~S :-Sr. presidente, eu não r-epetirei o <!Stabeleccu para ol.Jviar os al>usos, que tinbão 

que já se tem dito sobre a au loridade, que a igreja nti~ido da farta ~esta importao~ d!sL~nc~ã~. . . 
exercitou nos primeiros scculos do christianismo. . Stm~ sem sah1r da espherm , dtt JUnSdl(:çao cspl
Todos sabem, que sendo ínvaria-.e\ aquella juris- ritual, a igrcjm tem um fOro ettemo, c ilmal6rma de 
dicção propria, c essencial, que clla recebeu imme- proceder baseada na mc:sma doutrina do seu divino 
diatamente do seu dh·ino fundador, ·não deixarão fundadór. Se teu irmão peccar contra ti, diz Jesus 

. todavia os l>ispos de intervir como arbitros, ou jui1es Christ~, chama-o; e corrige.:.o entre ti, e !!li O sómente 
de .paz nas. mesmas causas civis, que se movião entre txJrripe · ~m. inter· te, .et ipsu-m sâlwi~, eis-aq1,1í a 
es fieis. Quando a. religião christã foi"·abracada, · e coriecçãoJraterná, ~ .. o .prJrrieit'O gráo do. processo 
publicamente admiltida . nQ imperio, longe . de ecclesiasm.b. Se elle te não ouvir, chama mnis uma, 
coarctar-se, ou diminuir-se ossa autoridade, ·. a ou doas teslcmuí:ihas, '·si au.teni te t!Cm·.:aúdierit, 
piedosa muniflcencia dos príncipes não só a conservou cuiht'"be ttctttn.' ad?luc unu~ cel d11os • .AqÜi·: temos o 
mas deu-lhe . mai_or amplitude, . determinando s~gundo,.~o. do process~,' óu juizo _lia igreja,~· Se 
mesmo uma let do 1mperador Honorw noanno408, amda ass1m ellc não quiZer .ouvír; e ceder ás tuas 
que as sentenças proferidas pelos . bispos como: admoestações, dize á. igreja Dic .EcclesioJ. ·_ · . · 
.arbitras em ma terias civis, fossem executada.s .sem· , Eiwqul : a. ·:_denúncia · á "'a.uloridade corop·etente. 
appel~açã~, bem como as do prefeito do pretorio. qu~sio os JlaSlores' da !greJa ; .. se lloaln!ént.o. elle não 
. A IgreJa não. eneontrou protecção ~ómente n.os q1llZJr ounr .. m ~o~ d!i•grel~· ~~, ~:lVIdO C~!ll0 . 1lJD 
Imperadores chr1stãos; rnas achou-a ate nos mesmos. ,paga~_, e .. u~ __ pub~cano •. ~tt.ft~l SfClll etkntC:US; _et 
pagão~, · C?Omo ~ vío, quan~o. o . imperador . .A;nre- pu&ltcan~. ~LS-aqw_ o e fl'e1to d_o. ~ntença.~ q~ellpP,~ 
liano a mstaDCl!lS dos chnstaos fez eumprtr . a: _a P.ena . de . separ.açao,. pelo ': dtret!O, que .tem .~o~a a 
senténça de ~aposição proJ!-unc~ada contra Pimlo ~e. sor.1eda~e .. de s~parar !le. si ·?,SIDel'l\~r~s refractaru~s, 
Samosate, · · b1spo de AntJoquut, · que não queria: .e que;;I:~c.~o t;~~ed~qer á~ suas)ms. Ta.~ ,é ,o pJa,11o 
obedecer. E' forçoso porém confessar: que depois dn qu~ a tgreJn s_egu1u sempreJ:!.!l pumção 'dos:pnJDes; q_u 
introducção das falsas dccreta.es de lzidoro M:ercnilor. -~ehct?~ _publi~f!· ~- S()bi.~ :·q~~ 4!'!Ie f~~d~.r:;Ji.O a .~Wl 
e do · ~ecret.o de Gracianno , . eS!Il · antoriílade; manona de proceder n_a.s ~u~~ ~~!lUII. t;9ll).PCte~c.Ia_- : 
accessor1a, que os bispos exerciào pela liberalidade: _par~e-me 1 ... ~*~to,_ mw~ . ~~_rta(!a a ,emen~~· 
dos imp·eradores, se transformou em·um direito, óu _qu,~do . es~ct~ca seme~n~es . pro~éSI!Qs . de·~ ~t}j._
jurisdicçãci propria, ele que -se íez o mirls estranho. gencias,.qu~.'d!zem r.~peit9. á_s 'CiJ.usas eccle~ia~heà~· 
abuso7 introduzindo formulas d~conbecidas ' nos .. Ta~~~~ _q~!zera, que se· .fb:~siie il~guma dist~-~C~C! 
prilrie1ros · seculos da · igreJa, e que · do . direito: nq 9-11e, .~IJC.IJ.: , :as . ca'!lsas ., ~atruilomaés,~ ~"!lJO.}ll~l 
canooico passarão para os codigos de ·· todas as .. be.Q1 ... pplld~~-11,:: o ... I!ll;(st~e · q.u~~r. d_a emenda,- · p~r 
naÇ(ies_da l!:uropa, como é facil d~ conhecer:! vista ,quanto. ,se . .. o. m.~~!JlOI:l~, .. ~~ ~~~ao de cont~acto 
do· 2'> hvro das decretaes de Gregor10 .IX. Entretanto: perJ~n.~. !lo· c;.~p~ec~ento. do, JUIZ s~cu!ar .;. se 1\ ~~e 
se os ecclesiãst.ieos forão os. que ·ensinarão; · e intrO:-; ~ompef.e JUlg~~-~nry o·_fa,cto;-,e as obngaç9~ Ct~s 
duzirãoaschicanas forenses nos tribunaes -secolare·tt, · PJ:YV_eine,n~s , ~o- m'3li_!li0. .con\~~l!,l1 . . cwn.o dilt~, 
onde elles dorriiriarão muito tempo pela suaezclusiv~ ' ~m.eu~s, ,e_te:.'"', .n~:· ~az~o •.. ~~- ; ~·~=~~-lfleut~ •.. eAife 
lei~~· ~ .. taf!lbem .verdade : qu~: · os.; discípulos ; ,~~lJ,len~~ ,. pn~<~:ttv~ ,~a JUfu.4,~ça9· ~a,,~g.;eJa;·._a 
sahtlõO maJs,mstg_nes que O? mestres~ e por&a~to não: .. @e~ - ~~~-~O-~P!J.!C Julg~r_ .• ~a ~~!1, nu!bd~d~, . ou ~#i.· 
·é ·exacto · o ·que .disse um 1llustre deputado· quando · ~~' _e. ~~~!IW..P9~!lue l~J.go, o .~,tl~o.~n~'!-tfi.t~~~\e 
av~~ou• que a t:bie~mueinava particularin_ente nqs. :P,I)l :Y!l8~, ~ -:t:~.~e,t.er~m~~-~· -~;;. c :" ~~'"' j ' .• _-~ -~ · ~'. :.;;;· 
tr1bunaes e~C!-es~asttcos : de cer~o, Sr. pres!~nte; o: _,,, P~-me. fi.~m_ç~te:~Elf'e!~.IMõG. . ~-~~-~ ~go,~ . 
a~l9~0 do lDUnlta_vel ,La _Fontau1e sobre o·JUll;-.qile· qtJ'Jllt9 .~pqas.de;~D.IUDer~t; ~~~~e~~!!.~~· 
~n_goli~> a.,os~ra,- .deua.nd_o · apenu~~cascas, atM~ d_ous de: gue.a.i~ja n.ãl! p9d~;.;o.J:i.hç~~. ~cõ.~clu~.:~o~-~ 
litigantes, que recorrera o ao seu J1.1JZO, para deadlr palanar---:nem .~e algUJn ~~*~ ob)ec~-:-fiçan~o. eiiL 
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eonseque~cia , circumscnpta aquellajurisdicção á~ . discutida, _e _ posta á . votação, _foi approvada. ·salvas 
causas pur~e~te - !!sPirituáes~ , Màseu yejo,- .qu~os as emendas. das quaes passou a doSr. ~ : Clemente 
ecclesiasticos . _podem. commetter. não .sõ delictos Pereira, r~solvendo-se porém que fosse concebida 
r~J~tivos ao exe~ci.~p,.~~~,suas:,~~cÇ<;és;, ,que, , ~o!!-- como regra, e não como excepcão: a do Sr. Lino 
slSlind_o_ ~a ._adn:mustraçao :c1os sacra.mentos,- en~rao Coutinho julgou.:se in.:luida ne-sta. - -
neées~iamente .na .cl8$iJl~~()- d~ Çilusas espiri_tu~es: Concluída assim, com · as 2horas marcada"s para as 
mas' tambem _delictos partieülares .contraasantldade~ leis regulamentares, esta . primeira parte da ordem 
e 'P.ureia_ do séu estado, ·. e que não pódem ser: do dia. pediu a palavra e disse 
julgados<· senão pelas leis 'carionicas, e pelos supe~ o Sa. VAscoNcELLos:;_Sr. presidente, eu ;tenho 
riores ecclesiasticos.-Não é, por exemplo, crime na que t~roPQr mataria mui urgente; e: para isso peço 
Jegislação ~ivil ser éa~dor, negoCiante, tâvemeiro, lieença. Hontem __ creio que veio a lei do reconlieci;.., 
ou exercer alguma outra semelhante profissão, mas· mento do príncipe imperial, é necessario declarar 
tudoisto siio nos ecclesiasticos crimes gravissimos, dia para a reunião da assembléa geral, para o 
é severamente condeninados . por inilumeraveis reconhecimento, e por isso proponho que depois,de 
concílios fundados no evangelho, e na doutrina' dos 0 declararmos participemos ao senado, a vêr_se ~lle 
Apostolos; - · - convém, na fó_rma da lei. Como julgo dever ser o 
- -E' logo evidente, que o conhecimento--' destes- e ~dia2 do Agosto o marcado para esta reunião. assim 
outr()S delictos não póde pertencer senão . â igreja, O proponho, e mandarei a minha indicação. 
qne ·os deve pu!lir -com a~ penas estabel~cidas _ 0 sa TEIXEIRA DE GoovÊ"- . _Eu já hontem 
pe~os .canones. Nao posso po•s·a.P\)rovar o artigo da havia .. proposto isto mesmo;. C~DlO porém o -Sr 
maneira, vorque se acha redlgtdo, e voto pela Vascoocelfos J.á agora propoz requeiro a urgencia: 
emenda do Sr~ Clemente Pereira, como mais con-
forme aos genuínos princípios de sã jurisprudencia O Sa. PRESIDENTE:--:- A segunda parte da or:. 
sobre os verdadeiros limites dos dous poderes, dem do dia é a discussão do projecto sobre as viu
civil e ecclesiastico. vas, c orphãs dos officiaes militares: este projecto 

o Sa; VASCONCELLOS :-Sr. presidente, eu agora foi tombem declarado de muita urgencia. · 
não tenho que fallar sobre a mataria, vou fallar O SJ\. VAscoNCELLOS:- Requeiro que V. Ex. 
sobre a ordem : julgo que esta casa não é aula de veja se alguem apoia a urgencia, que foi 1·equerida 
bistoria ecclesiastica, assim não devemos · estar pelo Sr. · Gouvêa. 
aqui expendendo factos de historio. para mostrar o Sn. PRESIDENTE:- Queira o Sr. deputado 
-erudição. · Nós tratamos de explicar um artigo mandar a indicação para ser proposta. · 
COJ1Shtucional, o qual conserva o privilegio de fôro o s'a. CLEMENTE PEREJR,\ ·-Essa in di~ ação já 
áS ·causas • . que por sua nat11reza. 'devem pertenecr a aqui foi feita- hontem, pelo Sr. Teixeira de Gouvêa 
'jiiiios privativos; -e teremos desempenhado este e não foi attendida por ser dada a hora, o que resta 
déver . constitucional,- logo . que mostrarmos, quaes é tratar-se da urgeocia. 
são as causas, que devem• pertenaer á -.taes juizos. 0 Sa. PRESIDENTE: -l\Ias na mesa não ba indi-. 
-E•- sem duvida, que os ecelesiastieos são deste caça· 0 .: queirào os illustres deputados mandal-:-a por 
numero, mas o que são causas_ ecelesiasticas'l -
-• .Para definirmos, não é preciso o recurso dabi!;toria, escripto. -. · . · · 
não é necessario citar s. Pedro, s. Paulo, e osim- Havendo então algum intervallo emquanto se 
peradores• romanos, isto ê perder tempo, que se passava a escripto a indicação disse 
:podia aproveitar.: Eu . sou _ pois de _ opinião, _que O Sa. SoLEDADE: ~Participo a V. ·Ex • .- e aos
causa ·ecclesiastica -é aquella aquepelas leis civis iUustres Srs.' deputados, qneS. l\i. olmperadorp1e 
nãô estão impostas penas temporaes. Disse oillustr~ Lem,nomeado senador pela lista do minha provm
~eputado, que o padre n~gociante deve ser castigado cia; é verdade que muito sinto ser privado d~s lu-
- 1( b. i-s .. _Po_. est-ou ___ po_r isso,_ m.as. c.- om. p-ena _e_ s. p.iri-tual zes, que aproveitava nos sabios e eloq!lentes dtsc!lr-

ente, . porque - 0 mais ,é jrmos contra a consti- sos dos Srs. deputados, mas em taes Clrcumstanems 
o. _Portanto; Sr. preSidente,,. eu julgo, gue .a só me resta pE!dir desculpa de alguns excessos, que 

fa_ z __ e~_-s_ e a_Isu_.m_ a eme11da_,_ 4eve_,ria se_ r, ~, que __ venll~ --~~ me poderei ter pertoittido. e pedirlicença a "'f{. Ex • 
. lemb~ar. _ , . __ ._. _. ,__ _ : para me retirar. 
· Póiém eu quero ainda dizer outra. cousa ; _este Suscitando-se. por esta participação algum em-
projecto tem com effeito algumas faltas: ê preéisó baraço emquanto ádecisão, disse - . . -

~di;Vi~~-~ em_ ,du~s-~es!!Õesre tratar ,do pr~vilegio: das _ ;; Q~sa. VERGUEIRo:-:- Nenhuma deliberação J>óde 
~u~as. e; do prmlegto pes~oal •. E prectso .declarar tomar-se a e·ste respe1to, sem que venha um diplo-
a !ntura: sorte desse.s propnetmos de ~ffic1os, que ma 'o11icial. . -
ficao exhJ!-Ctos._ Eu JUlgo po~~to, que o melhor-é _ 0 SR.. SóúzA FaA.NÇ-~: _A camar!l dos deputa
que o proJeeto .volte .. A commiSsao para ella accres-:- dos 'tem direito ã assisteneia de todas· os seus m~m
. cenla!' o que~al~; ,e ~ue faça todos os apontame~~s bros,,e nénhuni se póde. retirar della s~m que -• appa
:~~e sao nece~;n;1os. __ - . _ . . _ _ __ - ;; ·reça ·moth:o jus~ificado~ e no caso cumpr_e 'ser a 
: ',.o_ ~a_ •. ~ I)~_ : ::o-.(_N.ad_a. __ escr_, ev __ eu --~ _t.lle ___ h•_gr_,a_p. h. o).__ _ __ . ca_màra_· ili.~ei ___ r_ ad!l do. ··di. -ploma; ... P. elo_ qt-tal .. ~ o 1~ustre 

·• _T_ .. 1.·~b- ·_a __ ent_ r~~\,nto __ · .. vmd_.o á ___ -m_, ___ e __ sa_ ~ : . _10andada. p~~o ~.e.Pu_ tado ·, noiJleado :senador: tu~o o __ m~us : é mcu-
~Sr; ~o Cou\m!io_u segumte _ ·. . -· - · ' nal. Conheço a verdade do que _d1z olllustre depu--· ·:· .' ·• _ ' · . ·r··. - -.. - ·· ·· -- ·- '":_,- · tado, mas não póde ser attendido·sem-provas 'au-
.. ,_ - ~ .·-· _-.- --__ _ · \ -' -• E1llttQ)A_ ·' _ _ . ____ thenticas, e sem que ellasveilhão á mesa, para,che-:_·;;·. o•; '-' - .~ · fco - fl~- Ji~iti..d~ ·~e'à~e~téá garem · a~ conherjmento da camara. __ - '<~ , ·'> < 

•-i~J~~; i~J~l:. qll:e J~ão :. pcMI~-,imPôr~Úa~ .'.1c!.P . S%: ~~)~~~d:ã:~ pó~ outro pr~ncipió., ~Em
temporaes~ » -· lí. _ •·- . • . · . . :> li.:::;,_, , . __ . !' -' guan,tt? ; ~,~()JoiJlar a~~t,o na out~a ~ar:~, p_a~ 
,_ ;o :f. C?~ rJid~, . -~.---. •tp~acb.t : , ,e_.,~o~o., ~~gu!l~d.. ~a,is_ se .-crne: ~tá.. -_n.o~eado, na o póde ser: prtvado_: ~,~. ,Vll' 
pro{)()z.~e., :a . ~llli1 ~_o}?~e , t;~ -. m2lt~~~· ~-n, -~, PG.! ,•~· _ _ ~ - -
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SESSlO ÉM , ~9 DE JULHO DE d8!6 
Assen.tou-:-se que se devia: esperar para ·retfrar.;.se 

o Sr. deputado, por noticia omcial · · · · ... ' 
Tendo enli!o vindo já_ á mesa a indicação;d~ - Sr~ 

Gouvêa contmuou-se a tratar do seu objeeto, sendo 
lida nos seguintes termos. 

cr lKDJc.\çio 

~· ' 'll~ti~o··;s~ni~l}té ' ·polS"a·::tPsetésão dosou\tó~J •ét 
eo,Dio disse:, lnteirámente.clependelite•do'•l.• ···· .·v · 
_ ' . .o·sR .. ··so*zA.1 Fili~f: _~'A; · cbmínis~o : rião~tn 
,auto~diít!e~pa~~- ~u~s~tt1;1t~ titnpt.ojccw séu; a oiit.'to 
..q,t:te l~ f.ol aifm1tttdo pela canl'iira·: Só;·se ·-esta 'auto
ps~r- r~a _is~' ~jiveníeiltet:neôte. ··voto' pois"que'·o 
a!t1go v,~ ã ~otbmlSsã~;· seof me fuer' Càtgo 'dt( reftei-

_u,Proponho, que se indique . ~o senado, que a ca- xt,to ._ d~ · ~-.deputado V~sconc'ellos, a · rel;peito'dó 
mara dos dep,utados julg'!, que no . dia.~ ~e A.gosto s~gund<i at\.tgo e. ~o subsequ'eó.te, potqoé são li~ 
se róde fazer-; o reconhecunento do prmc1pe impé- sanas_eo~sêqueDCJaS dd primeiro. . ' . ' 
ria quando aquella camarà assim o entenda. » .· , O. SR.· VÁ~OKCBLLOS:-St. presiden~. não ~:sé 

Foi approvada som discussão, dispensadas a~ de- póde despr13sar agora o . projecto, porque ~sto só 1Je 
mais formalidades. poderá fazer na · S• · discussão, na fórma do r.êgi-

s~guio-se a 2a parte da ordem do dia, a con'ti- mento, agora b~vemos de.discutir artigo por ar::iigó 
nnação da discttssão da lei para soccorro· das vinvas por consequenc1a a_ opinião do illust.re deputado:de 

. e orphã~ 4os officiaes militares, que ficara · adiada C)Ue pódo ser r~je1tado, não tem lugar ne~huoi. 
na · ses::ao de 21 do corrente, e sendo novamente .QUanto ao. que d1sse o mesmo e outro· nobre depu
lido o 1• artigo com as muitas einendas havidas 50_ ~do de que os artigos seguintes são consequen
bre eUe, requererão alguns Srs. deputados que Cl&S do primeifO ô não St)i.que assim sejn. 
v~lta_sse o artigo ~o~n as emendas respectivas á ~m- O an. Io ~ uma cousá diversa ~os,mais a~ig!'s~ _e 
m1ssao para o. red1gu em conformidade: 0 que sendo eu!. ~mo nao ~Lou pela · ,do~\nna dest.es a,rt1~os, 
propo!:iLo, pedto a palavra e disse . . Eo1s Julgo que nao se_ deve declara~ com~ se ~a.de 

o Sn. HoLLANDA CAVALCANTI:_ Não póde ter 111_ azer esta p~ova., e cre1o que taesarttgos nao po4em 
gar por ora esta proposição, porque ba muitas passar, _por ISSO propunha que .?te tratasse do .r:es_to 
emendas na mesa con tradictorias umas com as ou- do P~OJ~cto, porque f:atnbem J';lltr;o. que dev~ ser 
tras. Acho quu a matel"ia deve ser esclarecida e sub~tl1Uld~. ~o.m 2 !JftJgos 1lca p~~e1to o proje~to, 
para isso julgo necessaria a discussão, e querid;l~ P<!rqll~ a l~g~t.lmaÇil~ deye .ser _fe1t.a na_. tó~a}as .. 
lar, sem~ fosse ('ermittido. . . . . . . · · · ~~:ri e:~s~~:~es. Passemos po1s á c,utra parte ~~ .o~-

0 Sn. 'ERGUEIRO :-Talrcz seJa conveniente que 0 ~ . · c · . ·M · - · ·. · • · · · 
,.á <i com missão o ar~igo com as emendas sendo i:)R. tmHA ATTOS:-: Sao: tantas, .e tã!>>~l-:o 
pre.sente todos os seus autores: se conVie~em a versas as emendas, . qu& ·~ao podem~~- -':~trar,,p~~ 
commfssão redigirá, refundindo no artigo :esw ellas seu;'' que volt.e o ar11go á .co,m~J?.~ao. ~'! .e 
emendas: mas se algum não quizer que seja·a·sua por_tanto,,tambem o, me~ pa~c~rf:allásleva_r_e~~ 
emenda refundida, eu tão voltará ·assim 0 ·artigo: re- mwto tempo .para' dis~uhr esle~art1go, e ,talvez n~-:
dirrido corn as outras em . que seus autores concor- nhurn resulta~o prodlt2a. .. .. . .. : . . , . . ., 
darem, e vêm em separado aquellas em que não · . O ~R. ÃLHE~~A A~~n::rQUEaQug: -:-E:,. pr~iso sa• 
eoncordar~m ; . é pr~wavel que assim se hajão sem• b~r o IJU8 o arttgo va.1 f~zer ã ~mm1ss~o~ ~ao b.~st.a 
pre de extmgmr mu1tas emendas e ficará a ma teria d1zer qllf? vá~ cornm1ssao ; ,é ·necessario d1zer. o que 
em ~stado de se · discutir, o que actualmente é im.; _eua· deve · fazer: · A_. c.ommissãó ba de .substituir~"~ 
poss1vel. . . .._, / ·· _emepdas ~este ~OJ~Cl?!.ou J>ara;que a queJá ~nt;? 
. .9 SR .. ViscoNCELL.OS,!-Eu sou da:ttJ.esmwopi- ,J- _o . ~e~horm?üo d!:~ ·Ol~.e~:-n~o·-sefa~:esta h'!· 

mao que vã a commtssao; porque não podemos·vo· . NaO' se trate- desta.let,hoJe-é-,o que tSto-qu~r 
tar. sobre um m~nle de e!Dendas; que se tem offe- -.~er. : : · .·· ,: . ·. ·. · · . . ·, -. : ·: . .. .. :;::· 
recl~O a e~le arttgo: ~Odla porém . tr~tar-se da di~ . o. s~. CUN~u M.&~OS: ~ Quan~q~ di~ ·qu~~~ 
cussa~ d_? resto da le1: !Das o artigo deve ir á C01)VeDleii}e ,:que 1osse ã·. COIJ:'mlS~ao;é· -p~r~: 9i:?.!e· 
colllmiSSaO, par a O redlgtr ·novamente; ouvidos OS ; ~lia organrse, as emen~aSI"V81l~da a• mate~a do.' ~ ar
autores das emendas: aquelles senhores; que não ,t1g~_. : ~m_gr~nde nu~ero 'del,las . se C()l)forma ·<?éi~~· a 
concordarem no que fizer a commissão poderáo sua doutrm~, e sob-r~ ontro·s · se·me 'fosse 'pel1l'-:'~ttt~db 
su~tentar:suas emendas. . _ · : ,f~Uar, , ,~u ~1~\}a m111to 9~~ d~z~~~-p~rq~e. lj;~~~~~ 

Q Sa. HoLLANDACAV~LCANTI:-Não. se ·p6de·diS.: :Pélr!'lcemcon,~C?.r~es. , ,:.•. :-;: ,. , .··. _.,, .~ :· ;,~,:· 
cut.lr sobre O resto da _lei ~em q'!e se: ~nhão estabe-: · ··: · 0 : S,a •. · . Q~JROZ · .. CAB:~E!RA: :o:-:--CI?!J.V,~nhli~· 1 m.~t\> 
lcctdo as bases ~o . pnmetro aJ!1Jgo, po1s-delle é que · que .~ o.~r~go·â comrru~~aq~ .l!~a~epte~ ~~1?1!19.:ft~-

s~ dednze:·n. q. ·u. a.··· si . t. odo_s .os o·u. tros. E·_ .. u. e.stou· .. ;.pe. rs_ u .. a~ ' .. o,r de.a1_gnm. . _as. eme11d_ as_,: .. l .··lll····· -.~-o un ... · pps~.rtJ-ye .. ·· qu··· e ... p~·. s· sa ... d1do que o umco meto de consegwr~se alguni re.: ,bayer vota~o antes . q~e 4~ :~C?V~ seJa· _xg~msail~,· 
sulta~o . sobre . este opjecto ~a .. prese~te · s~s~õ . é •· : o· SR.· COSTA! AGULU. ! -.. Eu·{oi um. los pcimeúos 
su_b,stltui.r . a . es.te proJ_eçto; · .. ~o . c~~pl~~do, outro membros•>desta ~ugust.a;: cama.ra,c :quó.e mostrei:.que 
mutto s1mples, . aqu~ JáfOJ por, nu~ apr~entadõ,;; era just~ssima a materia deste:. profiiectO;. ·ChoraiO 
q~e. !lcou para _2 I~ l1Jra :, e: ~e ~ ~ProJ~eto, fôr, á ~I# i coração,;>· SJnhor~, , de. ~~~' o , ~~d~ ·m~e~~vel!em 
m1ssao, , r.e911eu~, 9:ue s~Jhe 8JU!lf:e ~C?mB ~ID~.n~a. 1«Jue ,Sf3' ~hao as !lll~S dos niílitaie~, que tanto Ser
esse que,J01 po!-mtm:. apres~n.tado,:. 11a· dtas~ --~Jir~ viÇos ·- t~ríi feitô. ~o- Br#il';:. 'po~iü(S~:.~_pr~i~'D~, 
estecmesm~, o~J~cto_. , . _ : . ._ .. . _, : , . . . : - .·~ 1 1 P?r ma}or que seJa. o meü'desejo-'õie"ver ·úttimâda·a . 

-A~ commJSsao •; vn · ~e - · c~to .. ã<;}lar:-se. embarn.~d~ <J!scussao deste PI'!>J8.~; ~"approv~das as providen
sob_re este negocto~ .. e .1sto nao,prod~ráQutro ,efle.i~Q _cl~~--~~ ~ell~ s~ m~ca~, no estar;l~ actual ~as cou

.:m;us .dQ .tl11«: . ~ ,perda de terp,po~ :ê E1s a_ :raião_porqü~ _·sa~! ~;h~~l(do ·:' &antas em~mdas;.e:;~~beleeendá dou
~~u,;d«:seJflriil . ·qu~ . I~ss,e , pri:r,n~iro .esci~f3.Cf!f'a·'.~t~ ·tnnas-' myersas;'i é 1 um. ~possiv~~J~ é;p~rderi &eiop,) 
mat~1a: m~ ,camara ~?t~s,.de .1r .ã, COJIUmssão.; . -~~ .91lere~ discuül-as. . .. . · · .. ·•· .. . f . - ~, ·'" é_i; u:·:~:; a t 
to~a!IB a camara dec1d~r que vá o n~gcoio ·â ç~~;.; · ·· .,'"ã.ii ' ;haYpêJis1. out~1re'm~ib'õtb< gúe-ii'o'aiti~o á 
DUSSaO~ deV~f~ ser entao todO O proJeCto, e "não ·o comlriiSSãÔ; paiâ" eritár e~ÚIIia 'é,tisê~Qiililmé'fui&. 
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E~.' crei~~' ·~Jl.~. á.lg~ .P.eiJlb~~' iiias ·à.eho ~e · vérei dizer,, - ~ue , 'ta:mbêm· :me.:par~-m~'jllSt~nlóe 
n_ a~· se -~e- ·.·collSétV .. __ . li.- - ~- emb~an_._ ça-·-de ·_ tan~·eme .. n_:;; 

1
1 a_ quelle_ s· senhores, q~e- na: comm1ssao tivere_ m :V.tr-: 

das, es_tabêleéêDdO ·uma ·eoun.s·umas; e 'ollLras' -0,u• tado conforme os art1go.s, que apparecerem.- .não 
tia· •• Aebo por· 'isSo 'qilé• gàtllfám<ís •ba:stafite' ifldO' Ó • DOS; levem· tempo em: contrariar o que approvarâO> 
artigo ·ã commissão:, ·recoiilmonda:üdO.:.Sê-lhé qü.ê porque approvar uma cousa na com~issão:; e; otl:. 
o apresente· eom·ajpossmt ·brendade;· · · - --: · · tra· aqui, e Jlerder tempo·. _ 
·o SR. -A'I:ioit»AAi'BtJQuiltQt!Ei~Eú--cótivenho Nós iéníós de ajuntar muitos: os senhores~· qíie 

que vá ·a ·cominissio, _·máS· para que a et>mmiss;ão 11ão approvarem, .. assígnarãõ venç~~~s mas _oi'. sê• 
não gnarde' o projeet1:1 -parifo annó que vem, é pte:- nbores, que approvarem, não cieyem~ftcar c.om .: li~ 
císo• autorisal .. a, ·sem o qtie· na' da se· póde'fazer. herdá de_ d~. se opporem? ~orque têm~~ . a eXpia~~ 

.O SR. Cosn .AGUIAR: ___ Q'uarido digo que vá a as s!la~ tdeas na. c~mm1s!?ao, e se approva~e.m_o :IJ!l'é 
com'missão ·.é claro ,que:é parà que esta proceda em aqu1ner, porque ~ao_de reprovar o que fizer~o; .. 
fónila, istO é'.qlie· consulte as e'inelidas~ e· forme úm Porconsequenc1a assento, que seria bóm. ficái,li 
eJ.traclo eoilsentàneo, _ ou ápresaiite .uiil' projecto c3:mara nestas idéas, para poupar muito tero,'po, que 
!"m. termos.: ~~equeJie:ili. ~ '\"~tlnm'ã.àll~ví~o alias se gastará inutilmente. · __ · 
1mmen~ ~e eme11~as~ a C9D.Jmlss~o, _ . ~ c.om!_In~s.ao . O Sn._ TEIXEIRA DE GouvÊA : :- Sou perfeitamente 
apr~sent.afá . ~s s~':ll trabalhos, ,que serao então dts- de opímão contraria, e sempre .serei contra t~do 
cu tidos pela, camara.- . , _ . quanto fôr restringir a liberdade do deputado de emit-

O SR. ' VASCONCELLOS;-~ E:>tas émendas ~ão a tir livremente a sua opinião. . .· 
commissão, para· se fazer o mesino, . que se . fez . com Sr. presidente saptentis ~st mutare consilium, 
as emendas da . lei . da responsabilidade, _que: foi posso pensar agora de um modo, e logo ser .de outra 
guasi toda remeUida á co'mmissão. de que é mem-:- opinião, a ninguem fica mal mudar de opinião . . 
-tiro o mesmo -illus\re deputado, que:p~rgunta agora Posso fazer agora um juizo, _ e ser de uma opi
o que vai fazer este artigo· á eommissão,. o que fez -nião, mas se depois entender que não é boa, te
com que se tratasse des~a lei com muita brevidade. nho dire~to de a com!>ater1 e nã«? me deve ser tol~i
Portanto respondo ao 1llustre .deP.ut.ado,. que per· ~a esta bbP.rdade. Nao pode polS passar tal pnn
fiunl.a o que vai o a'ttig'o fazer· á: co'mmis'são, que vai ' cipio.· 
para .~eira se f~er. ~. ~esmo, que se· fez a r~speito O Sa"" BAPTISTA PEREIRA : __. Não pretendo cóaro. 
da le1.da responsàblli~ade. . . . . .. · . . ctar a liberdade de poder cada um Sr. deputado 

O SR. BAPTISTA ... PBREIPA:- Convenho, que .. vá mudar de opinião, e eu mesmo mudarei, quando'és
á commissão, e. que á vista dasem~o~as se possa tiver cQnvencido que estava _enganado; mas creio, 
talvez organisar. maispromptame~\e -~D,)&: l~~.mais . que teimas . não devem ter lugar: tcidos _· devemos 
perfeita; mas é preciso·retlectir: a):promissão, ,en- 'guiar"'nos pelo que é melhor, mas não acho pru
earrogada de formar uma lei a este rosp6ito, com:- dente'qii'e depois de m,adUTo exame, e conve~cãó' de 
pr~u ~0_111• • a ~rdem da camara, :ligando-se co!D s~1;1s i~eas, bajão de oppôr-.s_e, ao qu~ a pouco approva:.. 
prmc1ptos, esegund9ellesnpresentou~sta,l~I:ve1o rao~ s6 porfallar, e teimar; émsto, quenão conve
P!lra aqui_=: não agradou -~ -camnra! o ,q~e ,!1SSa~ _pro- . Iili.«y p'orqu~ approvar' -aqui, e lá reprovar sem: úlnà 
vao as emendas, qu~ forao otrerec1das : e necessa- razao sumc1ent~, é p~rder tempo~ · --
t:i.o q~e: És seus au}oi'es s~i.ã«? ()úY~~~st 'J)Orqú(. ~ Não seria a primeira vez, que istil acontecesse,,p_or 
commtssao talvez nao ~pprove ~semen~s, e esl.as .consequencia isto que proponho não é eoarc'tàr a 
s~Jorne~a,,api"e.se.ri~~ ,outray~z;~a" ~p:.-~ra!tft~T . lib'~r.d!ide. - , · · · ·· · · ·' 
mos· tr&:ti.al~o sernfruclo,~ P_()! !S~(; ~é ~e~~~a~lO q~~ · ; "o ::qile ,taJribein me parécepJ11dente _ . êqu~ ; d~pois 
os. membros, que . oflerecer_a~ emendàs, . s~~~~~ll8~ .de termos assentado no que deve ficar, .não seja per
ai!~· ~ara· ':'e~e~ se · se c~mbtll.a,o •. do_ contr~mo per· inittido fazer~se mais .emendas· sem unia razão cón-

~e-_se. t_em~o. , , _ _ __ .· . , . , • > ~ ,, . . _ , :viriceilte : ·omilise perdê r t~~P.ii~-- , ·· · :' . 
.. ~U;t que: sou ··me.mbrO: da-.-c_omm~ssão nao apprp:ww , , O Slt. TEtilmtA DE GoudA· :-,-,0 que acaba .. d~.di.

.mmta.st ·<:!essas. · ,em,endas, :.porq~e:antes, d~-~sc~e~cr , ·zer o' illustre~ deputado-.faz .suppôr qÚe nós ·vimos 
- combi~eJ,: e. pense._l so~re o .proJe~t!)~:rp_or tsso e,n~ .aqui sustentar· opiniões de, capricho; o:que é suppôr 
cessaf!,o que ':enhao todos os auto~es das emend~s. : :que as sustentamos de má f~ 1. _ . • , · ' 
IJ:a 1al~umd, a_ d~~e~bçail.~d~~dr,e, ? ·.P.~~~e~~.~~- ,q~es~t~'1 - ~ Ora'' istôt nl.ci 'se p'ódé' adi:ilittii,'- nem: ' deve' p"âssa_' __ r 
e a 81 . e .. resp~usa _1 a e .• . as .e~enuas, .q~e _1-.. . -· ·.11 . • ··t· .•. dé··" ·(A- · ·a· ·_ . . ,,., • ···tx ·. -··· ''" . }i·- ··• ··d··· .,.,. ·• ..r.a " · ·" ' ··' ' ·á· ·.} "·~' """ '' dis" ·'t··d ·•· -'; SPIDe b8D e1 8~ pota ogera.mefl, eJ• · , · n ao si o ouerc\:it as a ess e1 xorao , . _cu 1 !!.~, .. e, 1 T.p ..,... t· , . ·a-- ,, d. · 1 ~ · • · ·· lib' ·· d· -· · ·.- · · · 
approvadas, e estas . ..não.estão .ná mesmlirazãô·.,. E; ·-· ~x.~~-o·n~ -~ __ ores riDgir_a, .. -~r _ade . d~ exp9-
por,coris'eqüenciã nâ((pód{{ ief.tántil, fácílida:dea1 ~em, a_ss~~s:-~~ID~_()eS ~~ ~rs; depota:~OS. _. , •.. , . 
commíssão .ceJiLarrànjar estas· emendas_,; e. eu:atei ~. :: ~~S?l~~~-~e_-,qtJ.Jt' · fosse_ .. C()m· ~.da:~l~~do P,tOJ(!9.l();~ 
ag·0;;w · -· h ··" " ''· li ·'d " h0 ,. -.. ·" · ' ' ·····c·, A,..ilh·-·d''· '' eommtssao -respe.- 1va, para o•re I'"r. e novo~ ·em •caac o. que a e av:er, summo .. ra.ua o . e . se~-.. .d · ··· .. ..... . .. . fli . ·d ····· .o~. , d . . · - ·-·-·d· · .,.; ·=" •· .,_, .-t'·"······ ' '"··•·>'···· ·"·'" ... d .. , ., · ·s·"·di· ·· " t_"a·•: y..,.a•· as ··emennas · o ereCJ ascom ·auxenc1a· e .enceres e negocio, . porque .. ca a: um r: •.• epu a o, -.·. - .· . .. •. , .. 
ql1f:é autot;.' ~de.at'gú.ma'emen'da;·quei- 'de!eiidéHa.: ~: se~ atatores~á· t - - . • . t. d . d' . - .d d' , . A- .. 
Poriã''l"' ê"d·m·'-It ' · ''' 't ' - ' 'l' " ., .. ,.' · -"'· d · '" ..... ' .· •·J('assoo.,;se ' erce1rapar e a or em o ta e •oue· no 1 cu oso raze -o ao -verua. euo.ca-. .d 1 , ·m ·- . · . . d" ·c · -. - · · ·' ·- to'" di 
minho • .. • ·.·- ._ .. _ _- ~ -- : ·- ··· · -' ' ''·;;;··i I'e!?I o-pea·pn_ :e~a · v~z ·a_ IS ussa() ~ prOJ~.-·:· -~ 

. ; .~c~S,~;tilt~~t1E-~~~ <, ~}Jfot~~:V.~~:ji~ê.;tprl~.~- :~~~,·; ~~~~~~~f6~:frs~~f:~ ~Iosfq~e~ra o se~ ~~~:er~~ . 
_miSsao com. as emeddas,..qu;ttera q11e.tambem fosse , ·'OSii' S .. · -· · · . 8 .. 'm·d · te'' t - ·· t ' •• 
: a; d~'~r,;·:c~r~~ç~~~~~·,·_ ·;::=:~'. ; ~·> .. ;· :· :':~:; : { .::"~' : :~;~ l ~~~cb~t~~e~til~ele~&eritÓde '~o~~t:ti~~sa;U~~:~~ 
. , O ~ SR., .YBCONCU.J.OS:.:·.....,..:V~•:eom .a. condicao·,~ ·'" ·te·" -.1.' -â'_d .. ·· . .. · .. ,d 'd'' ,. .. ~,·;.: .d '; . , ,~ , P, .. , •..... , . , .,q~ . · · · .. , .. nL.··---· .. , ..... .. ~A';;.-'á" _. .• - ---· ··- · • ·· • · · - _. -·:.- 4 eu !IaJ _ esespe_~ o.~ .<? ~X?-~ . ~ J,lle~ • .P.~J~C.l.9 ,ora 
-'ltJ.e,.aqll!' _I!, -~ ~o ,~"!"·-- -,99lll~.l§~~P.,~rqn~ , ~ em d1scussao; se -na o ~e; .~e tielle'se;não .encoii· 
quer; na __ o __ .. possa:_l._a ___ llar: na_.ca.m_, ara. ' __ P9_r-qa_ · 8·~-rd __ e __ ,_o _ '·· ·r_- -, ··_' ' '1:.''_' .... d· .,_. · __ ·_·- n· .... __ -_~ --. ·•· __ ·"'-- , _, _" '"'_-_·-·""_'_ .. ,._.,..,_ • ··dire· • ...• . ·. ·•· - .... 'c ,, • -,· - - • ·-• · · ·· .. : 1 tra-nenumn· aqtteues~ncom.-eruentes, quep·~cem 

· . - 1'-~"' ~ '! .~·: :f '- " -' .',r•! ,, ,~ _:,.: ;: j: '>l 1: , ,; i•:;.H·Jo: :~ :: •'"! ···u i· 'iêr'dêtêfuimâdd ·âlgüris'illosti,-e8rdepti:tadó's'a:eo~'-'.:.. 
__ ? Sn. BAPTlSTÀ P.EREÚU :-Convenhcff mu~·d~ . ~ êoliFtànüf'éàlor -~~~~~i~~a~as'éOm'ffiíiiliias? 
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360 
. Um destes inconvenientes, é a idéa anti-social de não é tão. sensi!el .n.es~ _g~n~O, ; ba ~lgumas es~ 

hostilisar. os índios, e expulsai-os dos terrenos;,: q1,1e das .boas, ou,rilas, -.que - com~nunicãp as provínCias 
babitão ; .. roas tão longe estã de concorrer para isso ceriiraes; . porém .. _nada . e~fste d~ nà:vegaçã~ _ de p.os 
o projecto da navegacão dos · rios, que ao contrario pelo menos os maiOres do 1m peno, os que .banhao a 
ellepóde Cónlribuir muito paraosattrahir, e , civh minha. proviocil;l, , ~é;llCbãO ,iOJl&VegaveiS , por ca_tiu 
lisar, facilitando o conimcrcio, que sem duvida é um ~as suas for~ida\'els .catadupas, ou,e,aehoe_iras.. , 
dos mais . prõmptos . vehiculos da ci vilisação .dos Entretanto; nenhumas providencia~ se ·tem dado a 
povos. . · . - . . · · este respeito, e as desgraçadas províncias do norte, 

Etú1ãô sero estado dos indios selvagens das oü.: seja lic1to_ explicar·me assim; são estreUas, que pare
tras provincijls, mas posso affirmar, que a maior cem escapar pela su~distapciaaos thel~sco_pios po~i;
p'inte 'das tribus dispersas . pelas margens -. dos -rios ticos do Rio do 'l'anc1ro. 
Amazonas, Madeira. e Tocantins, tem anilunciado as Eu fallo cio _des1eixo ·do antigo governo, . porque é 
mais pacificas disposicões, e ni'lo equívocos desejos prec~so confess11r, ~ue o actual ~em to,nlado algumas. 
de' Se associarem COmDOSCO, que muit<IS delJas já medidas para estre1tar áS relaçoes, C, 'COrrespon4ell;. 
elféctivamerite con1merciãoJ. como mui bem obser- cia com aquellas' partes longiquas, e quasi aestaca
vou o honrado membro o ::)r. Costa Aguiar, o que das do rosto do imperio, já comprando bárcos de va:. 
todas. estarião hoje . christianisadas, se se tivesse por, que todavia não têmsidó muito felizes, já por. 
seguido um systema mais humano, e analogo ao meio da regular · expedição ~os co~c!os m~ritim~s, 
espirito do christianismo, ein vez dessa bariJara que andão naquclla carreua: mas 1sto a10da nao 
perseguição, que os têm alienado, .e disposto con- basta; passão-se mezes,-que no Pará · não -se sabe 
tra nós. . nada do Rio de .Janeiro, nem aqui do que se passa 
~~:>:E' na verdade um inaudito modo de prégar o no Pará, ·ao mesmo. tempo que desembaraçando-se' 
evangelho, dizia um illustre padre da igreja, o que~ a navegação dos rios Tocantins, e Araguaya, pode
rer extorquir a fé por meio de mãos tratamentos, e riamos ter noticias daquell11 provincill em menos de 
pancadas. (Apoiado) ifzàudíta pnedicati.o, quw ver- dous mezes sem os riscos, -ou incertezas a que estão · 
beribus exigit {idem: tdaqui nascem ns suns justas sujeitas as viagens do mar. . 
desconfianças das promessas, quo se lhes fazem, e 0 · · · · 1 • 1 • d t f lta. d 
Póde-se dizer, que os índios do Pará, e Rio Nerrro,- rn, q,unntos .ma .es . nuo resu tao . es o. a . o 

" commumca«ião ! · 
.estão na razão daquelle cacique, que consentia de 0 . c·· .-imeiro é, qúe nenf os governos Iocaes podem 
.bom grado em receber o bapusmo, e ir para o céo, h. · • • • 
uma vez que li! não houvessem hespanhóes ; tão marc ar com segurança e armoma, porque 1gnorao 

quasi sempre a marcha do governo geral, nem o.es
gt·ande .era o terror, que lhe ha\·ião incutido as suas pirito publico P. óde ter direcção certa, e pronuoclar
atrocidades, e violenc1as l . fi · • • 1 l \o \e

P_r. om .. o.vendo-se __ po_rém . a navegac.ão_ dos_rios, e. secof11· . rmeza~~~rmclpameneemquan ·o '&)'B 
. .ma rião 'tiver IaJJ1íGdo mais 'Profundas raizes; porque 

por consequencia o tratá, e commercio com os sel- ' · b •· ·1 • · · •t d 'l 1 d e · 
vagens, serã muito mais facil humanisaL-os, e tra:- não se sa e, qua e 0 espm 0 a capt a ' 00 e r SI• 
zel.os pela persuasão ao gremio da religião, e .,da demospo~eres d!J-~,!lçào;.epotconsequenciaotóeo, 
sociedade, evitando-se assim . as hostilidades, que e• 0 centro do espullo naelonal. -
algumas dessas hordas mais .ferozes · ainda praticão Màs o mirloi de.to'dos '· 9s . m_ales •. é a impunidade 
com os que frequentão as margens. desertas desses dos.·.· presid~nte~, · e éomma11dan~es das afl!las, que 
grandes rios. _ _ __ longe das VIs~as do monarcha pqd~m vexar Jmpune
. ' O outro inconveniente, que se produzioconti~·a~ ·ménte o desgraÇado cidadão, porque lêmao_ seu al:
companhias, é a odiosidade dos privilegias eX:clusi" cance infinitos mei()s'de ,sulfocar·as vozes do_ oppri-

:~:~ ~u~ab~d~~e~~s~~~ei~~iv1k~i~~trg:i~~~ã3!~~; gHtJ~d~.tox:~a~jl~us~r!:.~~-~-odas _ a~ , ll3is'.de .. !~s~ons~~ 
odiosos, e so t.oruão mesmo uteis, e necessarios, . Nad~ - é nui.is fa.Yo'ravel ao déspóf.!smo,_ e : orgUlh~ 
CJ!lando as empr~as nem atacão a propriedade indi- dos ~gel}t.es S!lb.~lt~rn~s do qt~e a distanç1a do tl1r0:: 
Vldual, nem podem ser feitas, senão com fundos, ou n_o, e se 1ss_o prec1sa~se de. prova, ~as~na ~prod!l 
capitaes, que excedem as forças dos particulares, e z1r a chromell abo_m.mavel dos ant.tgos: cap1tães g~ 
do governo ; ora tal é o caso, em que nos achaRlos. ·nerae_:;, .e de :quaSJ ~_odos ~s gov~~?s, que lhes suc--

O art. 4° do meu projecto previne, c .acautella os• cede.rao. _ . _ ··, · .... · ·. . · _. : : .·~ : · . .... ·· _ 
d~nos, que po~erião resultar á, propriedade, e,se-: .. . ~~t:l~arei . a~r~ d~ ~a1ltllge_ps_; que ~a navegaça~ 
gura!lça dos habitantes~ e a em_preza ,delazer.nave-. d~s . ·. rJOs. pro~e_!l:l.• ~~4 · cc>,rn,~e~Jo; ~;,agrJcultura, .e .a 
gave1s tão caudalosos rios, é tao ardua, e demanda mesma pppulaçao. ·. . :. , , • ; . · . · . . • 

· taes despezas, __ que nem os particul-ares, n_e_ m_, .o_ go- · ___ -_· __ . Si~; _s_r. __ _ Pr_ ~s-. id· ~- nt_ e_; pQr m ___ ms_ • fi_ ~F~e __ is_.CJ_U. e _seJ __ ã_- ~-- as 
verno ~o actnal estado das finança,~ .li; po_dem ten~r, . m.ar~e~s des~ ,r.1os ml!gesto~~s • .. ~If!~Uem . ,quererá 
eomo e claro a tqdas as luz&s, e euJa demonstre1 na cultíval~as, · fixar .nella~ .o .. seo:dpmlClllo, ~m.quanto 
~essão de 12 de 1unho, quando apresentei o. pJ:O- ~ontiiüiàfa'~r tão,(}if.ll#l;o tran~p~r~~d{)S. ·~n.ero~, 
Jecto. . .. oú,;p!4d~~~os ~daJavou~~J>arll.,O~ m.e:r.ca~o.s:i, -; Pnti~ _o 
_ Logo .ene- não .tem nenhum .· dos. ~nconvenierites,~ J~~d~r.C>;;_ possa•tx;~c,a.r;! ~ : hll:r~r: !":~Wo; , d~ ;~"- ~· 
que excitarão o zelo dos nobres deputados contra o, .ver ·pre.c1sa<r. f i .. · · . .· :, , ~ , •c. 

_ esf:abelecimento d~ c_ompanhias, e nªo pó de pódss<) , ~~~ ap~na~ _ se. r,e~9ye~~!!l ta~~ ~í.ffi.çu.l~ll,~e~; e 
deixar de ser adm1!tido a segunda «!i~cussão. , .; , ~, ·c~~e~-~--~~ppal'~~~r.,'oas~~!I.S. c!~~e~.~l.~ .aJg-un~ 

. ,~~ssand~ . a~ora as-vantagens p~s1t1 v~s ·do·m~mo, -barcos de' vapor. ,ver-iie·.;.ha co~~r .· u~wen~ _:_g~nte . 
P~Jecto. dtre1, .que uma das mais 1mportantes é sem _não só. da Europa, tn(ls até das-outras provmc1as do 

: d\l vi~a facilitar a çommu!licaçã.o das . p'f.OVillcias 'en.., imfo.tio~7 :onde ,.fal~~ ·igoaes'' ~~~i1i>.d.idades,ra a pro-~ 
_1re SJ_, e_com_a C8:Pltaldo tmp_eno. ·.··-•- · .·.·· , . , , ; . ::;., veltar-sedas-rtqoezas ' escondi~a~' nos ,despov~~os 
:.· Q_ PX:OJ~Cto·da . illusLre , commiss~o falta ~~~m. d~ te~~no~:d61\.ioJ~égró ; 'e~;;éridô ·l.ã_o--faceis·os :;.llle!05 

; !lbel'tura de eslradas,. e constro~o .de, pon~_ .t~4~ .de ~ub~stenc1&,' a populaçao terâ um progresSJ.VO m-
istoé~r&amentemwtonecessano;maselllfiíliafalta~aemeoto. ,; r:. -c'f_. ,_ .~.: __ ,:;:>:•'·('! ,: ~ >:,-, _. :• ,;;:,; ,, -
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Assim aconteceu aos estados da Luiziana, onde do do Hlustre _deputado, que me parece muito mais . 

nestes ultímos annos tem crescido_ rapidl)mcnte a. arrazoado. , 
populaçi'to pelos . attrativos . da .· sua .. posição geo- _ Propõe o illustre autor no seu projecto o autori
grapbíca,. e pe.Ia na~egaçãodo famoso MiSsísipi, e sar. o. governo a Cazet' companhias com privilegio 
dos seus nos lrJbutar~os. exclus1vo. . 

!á em outro tempo houve algJim commercio de .Sr. presidente, esta augusta camarajá tem mos
Goyaz, é Matto-Qrol?SO com o l'ará, (apoiado), mas trado a.mais que justa aversão que tem a prívilegios 
este commercio naséente, e que ;promettia tantas .exclusivos: entretanto, isto não quer dizer que as 
-vantagens,. esmoreceu, e está acabado. pelos_grnndes companhias de commercio se não possão estabelecer, 
riscos, c e~baraços da navegação, qae tornão as ~ mesmo que ~ão possão aspirar a algum exclusivo: 
viag~ns mw demoratlas, e despendiosas. . e necessario . comparar a somma de bens e males 

Os. mesmos negociantes do }>ará, e Rio- Negro, qlíe provém á nação por t.aespn:irogãtivas ás com
frequent.ão pouco, e só em certo tempo do anno as panhias e só permittil-as quando evidentemente se 
margens riquíssimas do l'fladeira, que abundão de conheça maior o numero 'de beneficios (caso raras 
cacáo, e de infinitas drogas, ou especiarias, porque vezes dàdo). 
essas margens são pela n:aior parte pantanosas, in-_ Estou .persuadido que estas são as idéas-do illustre 
salubres, e fataes . aos que alli vão; o que de certo deputado autor do projecto, mas não sou de accordo 
não aconteceria, se ellas fossem roteadas, e habita- nos meios que elle applica para conseguir taes 
das, e só o viráõ a ser, quando forem quebradas as fins. 
grandes pedras, e cachoeiras, que difficultão a sua Compete, sem duvida, ao corpo legislativo fran-
navegacão. quear taes prcrogativas a qualquer emprehendedor, 

Emfiin, Sr. presidente, o projecto em questão é mas estas não pódem ser estabelecidas por urna lei 
faYoravel, e ulil até ao estudo das sciencias natu- geral. . · 
rncs, que muito nos importa promover. (Apoiado). Convenho que se promovõ.o os estabelecimentos 

Todos os que têm lido ns viagens de alguns sabios de- quo faz menção o projeclo: mas é inncgavel que 
estrangeiros, que têm viajado pelo interior do nosso cada emprehendedor terá suas proposicões peculia
pniz. sabem as queixas, quo cllcs fázem da difficul- res C{UC devem entrar no ajuste da prerógativa a que 
dada de cornmunicacõcs por falia de estrndas, ~ na- aspira a discussão sobre taes proposicões da.rão 
vegação dos rios, e lembra-me que um delles diz então lugar á concessão de um privilégio e uma 
com toda a justiça, que o Bl'nzd n este respeito está tal lei é privativa de cada empreza, e jamais gene
ainda no mais baixo gráo do civilisa.ção; mas assim ralisada como se propõe. 
mesmo c á despcit.o de. todos os incommotlos, e pc- O projecto da com missão principia pcrmiUindo 
rigos, o f100ÍO da philosophia, mais cmprehendedor aos habitantes do imperio fazer companhias, etc. 
que a cobaça do negociante, tem penetrado os nossos (Leu). 'Boa licença 111 Não ha lei alguma quo 
mattos, e sertões inacessíveis, . para recolher alg11ns prohiba tnes companhias, para que, pois, é esta nl)
productos deste rico 11aiz, ond_e a na~ureza reunio cessaria '1 Dir-se,-ha: mas convém . estabelecer 
todas as maravilhas du creação. · privilegios exclusiYos para ·animar essas compa-

Quo sern pois, quando as facilidades da navega- nhias que sendo-nos neccssal'ias 11ão têm por ora 
ção convidarem os sabios naciooaos, c estrangeiros apparecido. · 
a virem -explora.r, e colligir os raras producções, Sr. presidente, apezar da repugnancia que tenho 
que a Europa justamente nos inveja? .. . . a exclusivos, conheço que algumas em prezas poder-

A botariica, a zoologia, a mineralogia, a mediei- se-hião animar por meio delles, tal é a que se pro
na Yerão crescer, e dilat.ar-sc o tlominio, e a espbera pozesse a desenvoh·er a pescaria nos nossos mares; 
dos seus conhecimentos; a hun1anidade. colherá i na- nós seríamos aliviados do tributo que pagamos aos 
preciaveis beneficios das novDs descobértas, e o Dra- estrangeiros na importa cão do bacalháo, nós cria
zil mais conhecido, e apreciado ganhará tnmbem no riamos marinheiros nacionaes, cuja . falta nos tam 
mundo scientifieo a mesma consideração, q11e já siâo tão prejudicial, e nós atacariamQs muito pouco 
tem no mundo político. o direito de propriedade com a concessão de um 

Parece-me portanto, que o projecto não lendo ex-;lusivo sobre um tal objecto: mas o· -privilégio 
nenhum dos inconvenientes, que alguns honrados deve ser concedido á. visfa das c::ondiçõcs dos em- · 
membros . receãio no estabelecimento das.compa- prehendedorcs; o o mesmo acontece a qualquer 
nhias, e otJereecndo decididas vantagens para a outro ramo . de industria que se queira desenvolver 
communicação das províncias, para o augmento do por meio de taes companhias. Uma lei geral seria. 
commercio, agricultura, população, . e para o mesmo pois ociosa, ju!go portanto, que deve ser _rejeitndo 
adiantamento,-. e perfeição das séiencias naturaes, um e outl'O proJecto. 
deve passar a segunda discus!lão, embora então ·se O Sn. CaÚz.FRRREIRA:-Tambem voto pela re
modifiquem alguns dos seus artigos relativamente ã jeiçào do projecto. Eu admiUo que haja exclusivos; 
qualidad11 dos soeios, e á nat11reza, e duração dos ·mns é unicamente em casos difficultosos. Conheco 
privile~ios exclusivos, quesendo temporarios,como o neçessidade que :tem o.·irirperio do Brasil de se· -
se Vê DO JDCStDÓ projecto, devem traBIJUiUisar ÍDt~ira-, promover~m nelle as estradas, pontes, navegacão 
men._te ___ o_ ~_; e ___ sc_r_u_ p~Io __ s, q_ue _pode su __ s_c_u_nr_ a adm1s~ií_o . de rios, .etc., são estascousas de muita utilidaae, 
de ta os comp!lnllias. ,,. .· ... , , .. : . , ., . . porém a lei não as pó~ e fazer, 11ão pó de prehencher_: 

O Sa: Hou.~NDÁ CÀ VA.LCAMI :~ja-me . permitti'! estes flns: .EstaS grandes cousas.são só 'para o g~ . 
do, concordando .coin os princípios do honrado.mem-, veinó: : dir-se-ha •. que até agora . não as tem feito; · 
bro, que,aeabou:de fallar, ,que de algnma maneira {eu não trato do passado) quem quer os fins põe os 
me opponba aos meios, que propõe. _. · -··: .. ::· . . .. : n:tei.~s.: çoadjuvcmos !> governo etn sua ~archa, -for-

Vou fallar contra a utilidade desta . lei: ach<Hl llfiquemol-o, e então se _for necessano. tratar-se .• 
inutil.' ·. ·' · · · · · . · -.. · .. · ···.· ·.· .. : ... • · deste .objecto, direi que se e.slabeleca:um •ministerlo' 

Aqui :apresentão-se dous projectos,oum d~ illustre :de policia, . coro _· uma ·· mesa de quâtro ou 'ieis. con.: _ 
-deputado, e ·ouko da commissão, -faUarei pr~mé~o ·selhei~çs : este ?onselho tenha. a_ in9lJ.ecção-de todas 
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as obras publicas, a mesa instituída na capital do :é obra de_sec~aÍc;»s, e de uma ~ducação que. por <lta 
imperio tenha igualmente outros a ella subordina:- nos é_mu1tl)_li~1tada; em Jnglªterr!l, França, Stiissa . 
d~s em !odasas províncias. l5to é ? que fez Napo- etc., e'!. veJO 1n~u~ensos e~tátieleéJment9J; erigidos 
leao (tlcnemos o seu governo tyran1co c despot1co) pe!a mao da ciln~ade, pelo ·amor da patrià ; - eu 
quando elle foi consul, fizcrão-se obras, que ·nunca veJo_o amor do proXImo exereendo o seu mais nobre 
antes se ha vião feit.o na França, pontes, estradas, officlO ; mas entr~ nós estas :virtudes. parão em pa
construccões de todas as qualidades, immensas lavras; a D_?Ssa mats geral P!tllál),tropia é 0 egoisnih. 
obras pÜb\ícas : e porque! Pela energia do go~ a ostent.açao; ·dá-se com mao larga a quem é abas
verno~ · · · · tado e nega-se ao miseravel ·um violem para com-

Esta idéa não · é minha, é tirada de um á obra prar um pão. · · ~ . 
que li, e confesso que me agradou muito, porque Quaes são, pergunto eu, os monumentos ein con
as ~u~ras mesas qu~ exi~lem qas p1·ovincias1 com- tr~río'l Por. ventur~ ·IláO vemos a sangue frio 0 
mumcao-se com a da cppllal, que lhe mande ó que nnsero orpha_? v~gando pelils rf!as rôto e esfomeado! 
devem praticar. Demais, senhores, hoje acabou-se A donzella nao e por nós convidada a prostituir-se 
o patriotismo, sem interesse não ha nada, e se o antes de ·a soecorrermos! Porque não melhora 
governo é O mais interessado, este é que de\'C tomar en~re nós_ a pobreza 1 1ã formãmos algum estabe
isto a seu cargo. - lectment<i como e de Frederiks o·ord? Sr. presi-

Não é em um só dia qué se fazem estas grandes dente, eu quero obras. e não palavrãs~ 
cousas, eu conheco: mas tomem-se essas medidas Disse o m_esmo honrado memb~o . que o projecto 
quase pódem cflamar preparatorias, como man- era d~sl!reznel, emquanto pl"rmltlnido aos socios 
dando "ir -machinas, artífices, etc,, pois emquonto um dJ~eltO de portagem, este induzia um privilegio 
não tiYermos semelhantes instituicões em todas·as exclusivo. .· 

.- províncias e uma na corte que sirrâ como de ponte Sr. president~, entendamo-nos, e sirvão aspa-
de reunião, e donde saião estas medidas, tudo será lavras de que usamos para enunciar osnóssos. pen-
informe, e nunca aproveitaremos nada. Este c o sarnentos e idéas. . ·· · · · 
meu voto. O que se entende por t1rivileg\oexelusivo? Será 

O_Sn. BAPTISTA PEREIRA :-Sr. presidente, já na porventura a concessão feita v. g. a um em exclu
sessao passada expuz as razões que me occorrerão são de muitos! Creio que sim: e aonde. está esta 
para comprovar a necessidade e utilidade desto exclusão,. no ·direito . de portagem 'l Por_ '!entu
projecto: hoje>, porém, pouco adiantarei, não só ra o que . vende -um cavallo tem um pnvllegio, 
porque a ma teria é c\at·a átodas as luzes, como quando do comprador recebe o seu valor Y O que 
porque .. '.ne acho rouco e incapaz de fallar, exporei aluga u~a sege,_tem no !lluguel que recebe, algum 
pois os argumentos de que se vnlefão alguns hon- mono(>oho'l Creto que nao. · 
r~dos membros, e exforçar-me-hei por mostrar que O dueito de portagem concedido aos socios,que á 
nao convencem. - sua cu_sta construirão uma ponte, é comoum juro 

Disse um illustre deputado .que devíamos desprc:.. do capltal err~regado em benefiCio dessé .qüepaga. 
zar in limine este proj e c to, porque a qualquer era quando passand() por aquella ; tem o uso e fructo dessa 
livre formar companhias, que se podião comprar commodidade. Haveria monopolio 'se por ventura 
terras para nellas se formnr estradas,- e sem onus permittissemos que sómente tresou quatro homens 
algum, unicamente por princípios · philantrópicos. ficassem autorisados para'fo_rrriar essas obras; mas 
Analysemos isto. - aq~i nã~appare~e ~ssa ~eterminação, porqu~ntotodo 
- Argumentar contra ns vantagens de uma lei qué o mdadao tendo dinheiro e vontade póde ser Sl)l'io. 
autorisa formar companhias para a construccão de D_isse.um outro': honrado membr!> . que. o.pr~jl·cto 
pontes, calçadas, encanamentos de rios, etc , s6 eramut~l, porque essas obrl!spe~tenc.~m. ao governo 
com o falso principio de que qualquer o póde fazer; e só por este-podem 'ser:ntllmente felta's. " ·· · . · · 
é conr.hiir bem pouco, eu devo lembrar ·ao nobre Sr. presidente, _eu não duvido que es~es fossem os 
preopinan~e, que todas a;; vezes que <)s actos parti- principios·emaxima? passadas·, e quemúito·grándes 
culares de um ou de mmtos homens vão de encon- ob~as apl?arecào por providencia . _dos :governos; 
t~o com as leis geraesou que se dirigem a fins, que' hoJe, porem, ha:outro met}todo filho da experiençia 
vao tocar com o systerua adruinistrativo,não se pó~ e fundado em grande. vanlageín; ~ tódas as 'ilações 
dem sustentar sem uma1ei a respeito. . . ' têm eonhecidoque•o metbodo das coinpanhins'para 

Poderei cu por .ventura na minha fazenda mudar ,gra~des emprezas, é ' rriais util · ~ · exp'e~i~, potq1ie 
uma estrada publica sem autoridade e consentimen- andao com -menos ·. despeza; ma1s perfe1çao. -e mais 
to da camara respectiva 'l Não. celeridade!;·. além · de quê, 'a .ilação, · sõfireCa:ri'egada 

Poderei mudar o curso de um rio, s6 porque assim ,d~ ui:n .. tl~ficit de mais _:de' c,em· m~l~õ,~s~ ria~a pó~e 
me convém 't Não. .. 1fazet:; e tod~s sab$pt · qu:ai ·?' resul~a~~: d,as' eiDp~e.za~ 

Poderei a~rir inda á minha custa uma estrada por ipup~lcas. Nao Hànt~ ~· de§pçza real' da_ obrai:() ,di
terreno alheiO? Não, para taes netos é mister mais ;nherro passa por mw.tâs maos e filtra~se. · · ·:· · '· 
alguma .cousa, não hasta o siinples désejo; ' eis' 0 · ! · Eu :seriã,maisexteiiso se'me 'não· aêlíásse tãó' in-

qco';!~:~t._~~rt!~~;, diz o. nobre de~utado. ; • c, ;~r-: ~~~-~ri2·~ÜÍt~~r~t~~~~i_it~·~~~~~~{\}~1;; 
gu!lto <:U, a quem 1 EsLá ' 'elle écrtode ·que 'o ·pro~ · p~ovarhoJe ag':lell~s prmctptos _que) 'emrtbdos]>or 
prtet ar1 o ·as · qu~rerá ·:vender t -·E aonde o dinheiro- mlDl,- tanto chocano,-~a •:poucos dias_,· a:mnioriparte 
para essas compras?· E quem . motivará . essa ' com'.:. _dos ho~ados . ~embrQS' des~' ~~ará~ ! «ÍUilDdo re;.. 
pra,_ e convidará a essas despezas't ., •': .: · .· .: :. · provarao as soctedades agronomicas:· boje :mudarão ·-

-D':_Z-me o honrado membr~sentimeritos··pbiliüi:.: de · linguagem, a~provarão~ ·inda" que 'iO:ditéc\a:..: · 
trop1cos: ora) :Sr~ presidente, -isto é bello de'ouvif · mente,:as:Jri.inhasidéas; o que:assaz;-rorno adizér, 
porém, eu dou pouco ' ou nenhum credito a essa~ melisongeia. .. . > . ' . . .. · ... ·· . • ' '! ' 

philantropia~ the?ricas; pôl-as em pratica 'l · Airida ; '_C_otl.~~?;_i>o~s; _ gueo ~~v-~·passar·o ;,projec~.':.cujà 
estamos mmto ~1stantes desse espirito publico 'qüe utilxdade,nao se póde.·contestar. , · · .,.. ·. . · .· ' · 
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o Sa. Lr.No . CótrriNRO :- E' certo qúe o· Br~zil mesmo desn~cessaria: ella. trntôu do remale,"qua~do 

P.iecis( A~ - .nií.:vegaÇão:; pr~cisa.: !lé '~~~~~,~~~~(?~ -.d.~i~rá JrjJár Ao pr}~ci pi0 da ·obra. Sem há ver e~ tas 
.n!)s; ,preclS~ de torna~ .trans1tave~~ , ;as~~a,s :. ~s- (:~~p()ra~e~~ ,qu~ , Ja outr~. vezes tenho lembrado, 
tradas e eammhos; prec1sa que se abrao mesmo no•, nao p()dem haver obras p~bhcas . 
. vas estradas c communicações e que se fação .outras . . Ha de urna .. pr·()vincia . dizer que quer isto ou 
multas- CODStrucÇões: -ninguem póde duvidar disto:· - ~quíllo, . e O' gov_erno mandar logo fazer sem. mais 
_ó óütra ·:ve~da.de'~. qtie, quando os ~pv~rn()S ~ão .têm e~a~e'l O ~o ver~ o · póde ter · visita~o t.Odas as, pi,O
an~cessarl!l Jnd1spensavel força_ ~ara prQm()veras vmcias do 1mpeno para saber dos rws, canaes, as
obras, de_ que resultão .<:Qnven'icncxaá sociedad~;~, ~· -tradas, . que d~:vem ~azer-se, de po!lt~s que ?ev~m 
por con~~guiilte, ao, mesmo g0verJ1o,; e,ste deve tra- . construn-se _quando el_le estâ n_a capttal, m~ares 
~r com outras, pessoas estranhas para -~ seu d!)SCIIl- de ·leguas ·distante? 
peóbô~ ó 'que faz que· úm: piu;ticular póde s~r em:. ·POderá por v~ntlirâ approvar algum plan.o e~cto 
pr~i_teiro •. de . ~ma . porçã~ destas. obras .· e .. que Urila s~m um ~onhemm~nto de todos os ramos ~a .~Cien
companhia o pó de ser Igualmente: e nós ·.sabemos Cia? Sera · a camara dos deputados ou o corpo ·le:
•rie. a~· companhias fazem;~~ais facilm~nte as ~ràn- gislativo quem (_>possa sa~er'l Não, Sr. presidellte7 
des obras, porque podem expender maiOres cap1taes só homens destmados umcamente ao fim de ver e 
do que· os •partic::ulares; isto são verdades sabidase ex~min!lr as obras que_são necessarias_, visitar todo 
a ningu~m estranhas; mas, pergunto eu: com esta o mtenor das provi nc1a~ em que e:;t1verem e qu_e 
lei que. aqui está, é que se v,ai sanar a. P.recisão, que não te_nhão um verdadetro conhec1mento d~stas 
o estado tem de . abi:tr canaes, de facihtar a navo- obras e quem o póde saber. Portanto . tomo a diZer, 
gacão dos rios, a abertura de estradas, a construc- a lei não deve passar : ella não trata do essencial; 
çãÕde potiles? Não, Sr. presidente;_esta leié.sobre trata de uma cou~a muito incidente. 
um· incidente quo não deve mere'ci!r-tanta conl~m~ O Sn. SouzA FnANCA :-Trata-se da utilidade desta 
plação, quando se deixa talvez o . es.tabeleci~iento lei: · eu tenho ouvfdo . dizer que rião é neceíisario 
principal para tacs co usas. Quando se pretende for- fazer-se uma lei para o estabelecimento de compa
mar ·uma estrada, construir uma ponte, abrir_ ou nhias: que não seja nccessario para o cstabekci
descntulhar um rio, etc. monto de companhias em geral concedo, mns que 

E' neccs!'ario que haja homens ins~ruidos nestes não seja necessaria uma lei para o estabelecimento 
trabalhos, estas obras devem se•· dirigidas por en- de companhias privilegiadas, isso é o que eu negó. 
genheiros o não por militares, que apenas poderáõ O Brazil necessita ou não, Sr. presidente, de fazer 
em uma · praça construh· uma fortaleza. na-..·egaveis os seus rios, de fazer grandes estr:adas, 

Os ramos de engenharia são immensos, elles têm de abrir canaes; melhorar os seus caminhos oü cha
CIIlpreg~s particulares que }lâo podem ~er~xccuta- madas ostrad_as _ora ~istentes, para a com~unica
dos, sen_ao por ho~ens perJLos ncstasclencia., . ção das·provmctas, umas com ,,as outras? Nmguem 

Em ~C)dos os paxzes, em que . têm prosperado . as o duvidará. E é isso obra que se possa fazer sem 
()bras publicas, são ellas devidas a co~porações desta grandes capitaes 'l Não : bem: logo, como se hão de 
natureza. · . , abrir esses cnnaes e essas estradas, ou como se ha 
. Era necessnrio. que cr~assemos na ~a~ital um de haver o dinheiro para isso, sem a concessã'b de 
corpo destes. offi~1acs!. quo em cada proVJn~Ia . hou- privilegias a quaesquer emprehendedores? E esses 
vesse uma J'amlflcaçao deste . ~~rpo, <JUe vaga11do privilegios. que_m os ha de conceder, o governo ou 
por ~od~s ellas, ~omando co~heCimentode todo~ os o corpo legJslatlvo? 
ea~aes quo se devessem abra, das estradasque ~e Fncil é a resposta, e consequentcmente a illação 
houvessem de fazer e emfiui, de .todo o necesszu:1o da necessidade da lei no caso. Mas dir-se-ha que 
pímt a fácil ' communicàção -do iiiterio,r ~as n;'OSID8S por outro meio que-não o das companhias, se podem 
provinci~s, _ fizessem ~~ p!ano de~bra.~publicase() fabricar estrada~, conced~, mas · ~ão efficazes esses 
olfer~~ess.em. á,cotn~lss~~ g~ral ,da cap~~l, o~d~ se ,(lutros,moios? .E1s a questuo. Porem m~st!e-se-me 
dev~nao . pn[1Clpal~OJ1_te ac~ar o~ ~ome~~ ma1s ~~-- quantas estr~d!'!:! se têm aberto 1~0 Bra:1.1l a 300 an
struldos .elll toda_s as , ra.~Ificaçoes de .,eEgen!Jaria, nos, que~mereç~o , esle !lOme ,s~ nao é_a que se.man;.;.. 
para vêr se o plan~ ,desempanhav~ ll~ ~a.? os P.n.~ ;, dou abnr aqut. debmxo da mspecçao e pglo cofre 
e uma , v~z approvado, o pJa~o, fi~ava . e~tao a car~o. daj'-!1ltado .commercio'l Nenhuma certamente: tudo 
~O ,g()ye_r~o O, põl,o . ~~ pr~t~~~; .~ S~ :OJ~~ve!.nonao o . que na são caminhos mais proprios para C! _tran
telli ~-' forças suffiment~s par~ 1ssg, .~u ~ nao p,6~e . sito : de ·férás .e .sehagens, do que para -fae1htar o · 
por.si M!Dinistrar essas.~bras, co11~racta ,~om .que~. c!)mme~;ci~~e umas com as outras~provincias: por
as JaÇa_, de ein_preiU!d!i;'póde ,ajustllM!ê COJD. u~. e1~ que siiccede,isso. assim? , .. · :· ,_, ·.· .. , . . .. · 
~adão !?~! ; rico ~ .ab!lnda~te,, _qJ1e a!l fa.çl\. to~lls , a ,s~a ' Não tem havido governo no Braztl'ha. ~O annos'l 
c~~ •. o~. ~o·m .llns P.ouços, que ,fo_rmeiJl uma c~~pa- Porque . o --~ove~1,10 ent...i.o _os nã:o fez? . ~tsse-se que 
nhJa; , ·; ' .. . ,. , ,:, "· ' ._,,.-,,: · ;·, ...... . <>:; : .< , .. . . ,._ qualquer Cidadao ,pódefazercompanhias,masem 

. P~~c~~;~.,~e ~~· ~~~l~.~ que 4~c~~~e, ,q~e;P.~d:e~ ,~~~. que as.sumpto 'f pergunto eu. . : 
ver cómpa~h,~!!-S J.· , P,q~s eu : . n~" ; ,P,«?SSf?_ ,~J~St1.1p~m~. · Pód~ ,_alguen,t Jazer estradas pubhcas, e pôr~lh,'es 
co10 p~~rqs ~~!i.t~o. .. JiOJp,~n.s ~. -~~mar, ,4.~.,:r.f!IP~gi~4a d~p.ois taxa ou;.dir~i~o de passa~em para,fo~rar seu· 
Um_!l,~b~~R:~~'J'~f!l,O ·~ ·' "'• ': .. , :,.,, -\. - ·;~· ~y•;;;·· ·: •; cus~o .e :c<m~rYa_çao,,por . autorJdade proprla'l: Ou . 
):)~Eip~~:~~-· p;ara. ,~~.t,~ ,~e.~~-~ ~~~'t"p.~ .r;J;égo~~ant.~ h~v~râ pompanltjas" que, .e~ preguem seus capttaes 

qJJ.e tem: uilmens.os soc1os, nas dt(f~ren.tes ,parte!; ,do, nisso por,mera , phllantropia, sem nenhuiQn espe
gl~ljp~, q~êJr~báyl~9, . eD.l;c~~~~m;e:'~i,"Bdei~f~~.g~~. rança de lucro? , . .. , .. •. • ·< .~ •. • · < . · ' ·· .. ·· _ < 
n~o~ii,P.re.c.Jll~: .d~,uiJl~,~~~.~a ,.,I§spl_.,~ao, de.,«~~r.tp_ : · · -Tod~s:;os : ~rgume_!ltos con~rartos quea_qm se tem . 
n~g~<;_ei~;~~icpfu,f!IU,~, e i~r!~d~ 9,5 ~,uçro~~ · I.'~ra . ~~!o P!Oduzido na_o pass~o. de meros p~ralogts~os: que 
n.a,o·,- e ,n~~ssario Jei,, :~.,. @'e1to,,q~~ te,w. .t9il.f? .~ ; .~.~:; J1liO: ~C?J;D~.a,.t~ra,o, ~ ·.utihd,ad~ _d();ProJecto_. . . .. . . 
da dão de ,se· 'àsséiciar·.a 9utr99 ~ará~IDP.rega.r. ,os seu.s ... APP~lh>u."'~e , P<tr~ .. a .. l1-c~o .do , _pox~rno .. e na~a 
ciipitàes; ' ' q'Ó'ariáo ·'"~~sim' 'esp~_f.à ; ,~jj:á!' ~;:fu~~r}~!9~ !I! i!-~~-•.• P.I~ · A~O. §~:. J!lpSt~C?.~ ; q,ue: 4~.~X(l~ .e~w . neg~~lO 
Portanto esta lei nãQ preericlfe os· seus fins;· e e nesse estado mtquo era o que convmha. 



364 SESSÃO mi 2~ DE JULHO DE 1826 
Deixemo-nos, senhores, de rotinas velhas: as es

tradas pelo nosso direito existente, são dà compe
tencia das camaras dos conselhos, e estas nada têm 
feito, nem farão u tal respeito por muitas causas, 
tudo está em abandono, nada se faz, o o povo é 
quem padece. E como pois hu quem possa negar :. 
utilidade de companhias emprezarias a tal res
peito? 

As companhias, Sr. presidente, posso bem dizer, 
que têm na moral a mc.<ma força que o apoio da 
alavanca na physica. As maiores dif!iculdades se 
vencem com forças proporcionadas á resislencia dos 
obstaculos; sem gente e dinheiro não h a con
seguir grandes em prezas e companhias, não se votão 
a fazer cousas uteis ao publico por mera philaJ!tro
tropia. 

As estrndas nem se furão nunca, nem se conser
varáõ sem que para a ab ertura e con se rvação dellas 
haja consígnoçõcs; e estas só se podem haver com 
justiça pela taxa dos direitos dos pussagei ros,o taes 
direitos não se podem impor sem lei, e não se póde 
dizer que é lei inutil. 

No systema antigo o governo podia fazer tudo, 
mas agora só o que Jlle compete pel'l constituição; o 
nãó pódc consen tir taxas de passagem sem que o 
corpo legislativo o autorise, e é a lei portanto neces
saria e util, porque vai remover um obsta cu lo que 
tem o governo em admitlir e contractar os em
pregos de taes companhias. 

Em uma palavra, Sr. presidente, se não admit
tirJ;IJOS companllias emprczarias a tal respei to,cuido 
que tarde ou nunca conseguiremos ter estradas que 
mercção esse nome. 

O SR. LINo CrJurr:vno :-0 honrado membro que 
acàbou de faltar, Sr. presidente, confuudio alhos 
com bugalhos, fez uma grande exclamação pa.ra 
mostrar a rliilidad e de companhias, disse que os ar
gumento; em contrario .erão argttmentos de para
.togismo, c comparon as companhias com alavancas 
em physica; ora, Sr. presidente, isto não tem pa
ridade nenhum1, e o honrado membro, apezar do 
que disse dos argumentos em contrario, não des
tmio comtuúo os que en produzi, isto é, que se 
tratava de uma causa incidente, quando se devia 
tratar do ponto germinador da doutrina. 

Como é que se quer que se façüo essas obras sem 
haver quem as examine primeiro, para dar um 
plano ao tribunal, d'onde deve, emanar a approYil
cão deste plano? Alguem fallou contra companluas? 
Se ha um empreitei ro que quer encarregar-se de 
alguma'destil~ obras, deve haver uma pruposlu do 
governo, que o diga ao corpo legislativo, a vêr se 
se póde admittir, mas fazer urna lei assim em geral 
q1.1e permitta as companhias não tem lugar. 

Sr. presidente, como se podem nHircar casos liío 
differentes? Cada rumo de obra publica deve ter 
um lugat· parLicular. Póde-se comparar o direito 
daquelle que fúrma uma estrada extensíssima, com 
o que faz uma ponte? Cada um exige premio sui 
generís. Nem mesmo isto se póde pôr em pratica 
sem que se estabeleção estes corpos de engenheiros, 
formados de homens maduros, versados em todas 
as ramificações de engenharia. Crêe-se primeiro este 
corpo, e depois trate~se dos meios de fazer estas 
obras publicas, ou pelo governo ou por partieu
lares . 

O SR. Cr.llMENTE PEREIRA:- Nunca espew1 que 
<mlrasse em duvida a utilidade do projecto de uma 
ei, que tem por fim estabelecer o systema de tor-

na r navegaveis os rios, abrir canaes, e construir 
es tradas, pontes e calçadas, por via de empreheil
dedores particulares, por ser de todos conhecida a 
melhoria deste systemn sobre o actual, que é ne" 
nhum I!! 

1\Ias esta opposição existe, e bem que tc"nha 
sido victoriosamente combatida por um dos meus 
honrados companheiros da commissão de comriler~ 
do, agricúlt1u·a e industria,como relator da mesma, 
não posso independer de entrar na questão. 

Disse um dos illuslres membros da opposição 
que o projecto não deve passar, porque propõe a fa
cul dad e de se formarem companhias com privile
gio exclusivo. Eu tal privilegio não vejo no pro
jecto, o bem quizeru que o nobre deputado me 
n pontasse o artigo aonde imagina que clle se con
ceJe, parn requ erer a sua suppressã'ü, porque sou 
iuimigo declarado de privilegias. 

Estarit por ventura o privilegio em que só a com
pnnhia a qu em se entrega a obra a póde desempe:.. 
nlwr! Se assim é, eu nes te facto sú vejo o comple
meuto de um contracto, porque a companhia se 
obrigou a fazer a mesma obra debaixo de condições 
ajustadas: mas antes deste co n tracto se faz er, a 
administração publica teve a porta uberta a todos 
os que quizesscm preferir no mesmo contracto, otre~ 
recendo melhores condi cõcs; e se lodos ti verão di
reito para preferir na ·empreza, cinde está aqui u 
~r~vilegio? ,\las estará acaso o privilegio no direito 
que tem a companhia de cobrar um imposto de pas
sagem por um determinado numero de anríos 'I 

Confesso, Sr. presidente, que neste facto não 
vejo senil o ·a continuação do complemento daquelle 
contracto, uma justa indcmnisaç5o e o resultnio 
de uma verdadeira especula cão; e nisto hão de n€
ct•ssariamente concordar cominigo lodos os qtie sabe!n 
que a companhia .se obriga a desempenhar a em
preza, com a condição de haver o direi to d·e passa
gem, e aqui temos o cóntracto ; foi uma avultnd·a 
despeza para commodo dos que transitarem p·eJà 
estrada, ponte, calçada, objecto da sua empreza, e 
de justiça lhe é devida umu indemnisação; empre
gou finalm ente os seus fundos para · delles tirar 
lucros, e Os direitos qne percebe são o resultado 
desta especUlação. 

Disse mais o illustre deputado, que o projec'to é 
ocioso, porque nenhuma lei ha que prohiba fortnar 
estas companhias, e por consequcncia podem for
mar as de quo se trata todos os que quizerem. Este 
argumento já foi destruido; e só accrescentarei que 
e absurdo i<naginar a possibilidade de se podcre'in 
estas companhias formar sem ·autorisação do go
verno: porque supponhamos que uma companhia 
projectava abrir uma estrada, esta devia passar· por 
diversos predios de muiWs particulares; e que ·di• 
rei to tinha esta companhia para os cortl.ir contra 
vontade destes? Esta estrada exigia a duspeza de 
grossos fundos, e que direito tinha a con:ipaiihia 
para cobrar um direito de passagem daquelles que 
quizessem tpnsitar pela mestrta estrada ? 

Outro honrado membro da opposição, argumen
tou contra o projécto, estabelecendo qlle os nego
cios de,' aberttira de rios e canaes, e a cómilri!cção 
de estrailas, pontes, calçadas e í:la pi'i:vativa rittri• 
buição do governo, e que da nossa parte só estl!:o 
ajudai-o; e propõe a .creação ti e mesa:s de policia, 
compo'stas de 4 a 6 có(iselheitos, destirtildas pa'ril. 
cuidarem destas obras, e ptóduzio Q exern pio de Nt~
poleão, que fez grandes obras na França·, devltlll!S:á 
energia do seu governo. 
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SESSÃO EM ':29 DE -JUEHO DE· :1826: 365 
Eu convenho, Sr:-;presidente, ·que a administra- qnánto este ,plano não chega 'l Eu entendo que não, 

cão das obras· de qne sri trata é privativa do go- porque devemos ir provendo ãs nossas necessidades 
verno, mas esta administração ha de ser regulada segundo as nossas for-ças~ Nem essas nações que . 
por uma lei, e o fazer esta lei é .privativa do poder hoje têm levado as suas communicacões ao mais alto 
legislativo. Opponho-me . porém ãs taes mesas de gráo de perfeiçã9 esperarão por ier um corpo de 
policia ••• Mesas de policia com 4 a 6 conselheiros engenheiros, ou por um plano geral para abrirem a.s 
para administrar as o tiras publicas! Deus nos livre, communicações - inte~as que gozão, . começarão, 
nunca em tal convirei, só a idéa me irrita! Não sa- como puderão, e forão melhorando o seu syslê_ma 
bem o!' nós por triste experiençia o qu·e tem feito a com o _tempo~ e a hi!!_toria da sua legislação sobre· 
policia em obras publicas, desde a sua creação até este artigo ass1m o faz ver. · 
hoje f Não sabemos . todos que mais de 100 con_tos lá em 1687- tinha a Franca o systema de fazer 
annuaes se têm absorvido por esta repartição, e aonde obras por emprehendedores em Pariz, mas não teve 
está o resultado? . e~so corpo de engenheiros a quem as pontes e cal-

. Algnmas pequenas obras se têm feito, _mas estão cadas se encarregarão senão secnlos depois, e só 
ellas na proporção do que nos tem ·custado? E é a iio anno .19 da republica forão encarregados enge
policia tão interessada no bem publico, por este nheiros para fazer a divisão da communicaçã.o geral 
lado, qlie mereç.-. q;ue della continuemos a confiar a do imperio. . . 
importante admimstração de taes obras publicas' Argumeniou-se finalmente contra o ,projecto por 
A h! falle, falle por mim. essa estrada nova de Minas propô r uma lei para cada em preza. Eu conviria em 
manda abrir pela policia com effec~iyo desembolso qne o governo fosse autorisado . por uma lei geral 
de . cem mil cruzatlo.s; o ernpreher.dedor comeu para todas as emprezas, mas achonisso conveni..: 
estes, mas as condições não se cumprirão, o caíni- entes... Se porém, assim parecer melhor, eu não 
nbo est.í intransitavel, as pontes ainda se não con- me opporei. Foi porém esta a pratica da França, 
cluirão; e a policia não fis~alisou, porque o empre- como se vê de muitas leis, particulares para em
hendedor te\·e padrinhos. Isto é uma verdade, e ha-:- prezas: Tal foi _u_ ma de 1790, auto_risa_ ndo o cidadão 
verll alguem que perante mim a conteste 'l Brulie para abrir um canal-que devia começar em 

Falle, falle por mim a ponte de 1\Jirity e a ponte Beuronesahir no Seine, êoutrosnosannos9, 10 e 11 
do . Brejo, escandalo . publico de quantos sabem o 11 da republica, . e como se vê tambem, e pro.vn pela 
desprezo, relaxação e ommissão com que est.lls pon- celebre questão sobre.accões do canal de Lure entre 
tes se deixarão arruinar totalmente, . a ponto de não o duque de Orleans', .e Câmbaxará. A lnglaterra fi
darem · senão uma perigosa passagem com 'damóo ilalmeote tem feito o mesmo; como se vê deum 
de muitos animaes . e cargas nelles cabidas; -c h e..: BiJ1 que ma~d.ou . a b1:ir o canal de J.ive!P.9.~lem 
gando· a tanto o escandalo, q~e po~cnd~-~efazer Lóndres, e;á v1sta de taesexemplos, s~m.JustJça se 
o concerto com poucas doblas, hoJe se nao·póde ata~ o projecto por esta parte. , . · 
fazer a obra sem despender muitos contos de réis; : Concluirei, Sr. presidente que o projectodeve 
e deixondo para maior cumulo de punível oro missão pass(lr a .2~ .discussão. , , . . .. . , _ · .. , 
perder considcraveis aterros, que muitos :mil cru- ' o sa: HoÚ.ANDA CAVALCANTI,:-Eu vou iespon
zados tinhão cus.tado á mesma policia ••• Fico aqui, der a · alguns honrados . membros .principiando por 
e sobre !-&-es exemplos .iin~à . ~e falla em crear me~al> fazel-o, a~ que estabeleceu como falso o meu prin
de policia pa~a obras_pu~hcas,. c logo com4 a 6 c~n- cipio de que é livre a qualquer cidadão associar-se 
selheiros, sem se retlectu, q~e <_!>e .um só te,m fe1to em companhias para qnalquer das empre.zas de que 
assim, que não .farão .se ~-e crearem f.J.ntos.'t , O ,, faz· menção o projecto, iniJependente de. p~rm~ssão 

l)eixemos. o e~ell) P.l~ : d,e ,Na P?le~o, ~s~e).1()m~n~ do governo; Não sei se quatr~ ou seis 'homens, .diz 
rar.o.pelo ~e-~ . ger:ttO creaéior."e; .raro, pelo. ~xce~~~ ~e ,o honrado membro, formarem uma compan}Jia para 
fundos roubados a· todas_ as nações da . E~r~Pil ,q~~ fazer .uma estrada,lhes_sêjâli'vre e"permit.tido o fazer 
accumulou n~t:: Fra~ça, nao. p9de ser por nmguem esta estrada • . · Senhor~s eu não conheç() diftlculdade 
imitado. _, :; .. _. : .:L.;, ~ ,, , ,: "'·· algu~a .·da p~rte do ;: gov:erlu~ . :, p·ar!J' :··a ~~xe'cuç~ode 

Outro. •distinc.to oradcn· , .oppr.~.q. --"~-. o_pro_ ·l .. ee·t·o·. ':.nao u_ ina ·tal em preza_. Não é. certa'mé~te livre aos asso
satisfaz, porque concedendo a_bôpil<id_~. ~~s,!e . sys:-. Ciados . dispOr de uni terreno~ dé' que· elles não·· têm 
tema ,~E! em.p~ezas ,4e.ob_r~s ,p.or:~on,tP._a~hia~. naopó~e a propriedade para: lhf!~ : 9ar . ~al applica~o, mas 
este system.a ser adt:rtts~lv!!t~e~, que, pn~etro,,se çx:~e quem . negará que se · esta associação ·lôr proprietnria 
un~ r corpº d~ o~c.ia~!; .engenhetros, ,q~e ~eyan~.e% () ile' fodo ·o terreno •po.r· ondetránsitar\;,a •estrada, fica
plano geral d~ e.str!J.das,;pon te!?! I} ~naes .• , d.~ t~l_d<~ . lhe ': todo , o direito 'de a emprehender :independente 
o ~ imp~po, , ~ , dêrn , ,o ~ pla!l'?P~rti_cul~r,de, ~~a~uma depermissãoalguroa't. . : ·:. : ,-, 
destas lQJ:!ras,. 1E~t~ _arg~~~!l to_; ~ão ~e~.t.~o~ .~ P}"OJ~Ct~ ; Um !l ve~ qu~ ~_em, pr~~a dE:J q11alqu~r _as~oci,aç~o, não 
e se eu entendo_ bem tudo quanto dtsse o dlu~~rE! vá" atacar o duett.o ·de pl'opnedade ·naome ·persuado 
oradOJ:., ,; .. ~~~e :çc;~.t:pQ .. 4e~nge~heiros, . . Y~rn}'- se~ ~OÍilO ~!le, o .. gC)y~"!:'ll P.~~~a . ._P,O!;~l~~-' Q}is!~~U.l,<f~lgtirn;' e' 
U!D , m.e~<!; · ne,c.es~fiQ;p~a. s,~, pqíl.er~ll!, dE!s.eUJP;~~J?,~.~ nem se me!dtga• que •nao possa o exislir · compan~ms 
as: : ~mpr~zas~,~~ ~q!ly,e_lllí~ -~~ ·lle,Ç~S~I~~d~~ . ~-~: ~ng€l;, par~ , .la.~~. -.. ~01.Pr.ç~a,~ , ,~~~ ., ing~.ren~~~':':_dc(goy~l'no~ ' 
n}l~n·o$, par~_ !ev __ B;llta!:~m. - ~~::Phm_._ .. _9s_. _ "~.as ob.r~_ .. s. ! •,m_._·_· __ a,_s_., P?. __ r_.q .. u __ E!: ~P._ ... _1!P_~~- t.ate_. ra,_ ·._ ~.~-~--la_ ~._~~r~; !l_ ._._ on.~.e-_ é: !>~_m __ .. sa-_._ 
p.or ':entura nao _po~e~emos n~.1~ , !<01'11 ,C?~ ,~~ge~!]el;l'~~, ~nd~c.o/!l~e. ha,~:~~ ~~~o.CI.~~~e_s: p~~~n,t!C?.P,~~~s; algu- _ 
q!J.~r.' J~ ...... te. ,_ ~-<> .... ~. '. p.r_ .• t .. ~ .. f:l~. P.J.{l! -~. }ar-. ~~- a~ .. ~b .. ~a~ q. t_• e __ .s~. ,P. ~~--- JI!à.s.'. a_~'s_ .:ql,! .. ~. ilE!·.~- ~.;·,~.ão .. '. '1. P __ J~ .. ~_: _rr_:~,n._ t~ ·m .•... _ .. de ... P.e_.~.~t'_ .n .. ~~.-- .· do: 
def~!D ·r~z~r.;y~ . P,~.r~~. '!~9 t~wps;~,nd~,.~,ste ~orpo, governo·:· · .,_. ·• ;.~ .:, ·; : ·. ~ .~_ ,:: · . :: ... ~.~· .... :· : ·· ~·::~ ,;:· . ·~ .. 
d~ •. ~pg~~~~.l:~~ •.. :p~ ·~e.c; 9.~€l),p .~ h~~~?.o ·,- ~~pu~t!?; t .. () M~r!l.cJH,;m~~kr() .~.va~ç~~·-,q~e :~.~; ~~]i,a·,di!O ' 
deseJa·; ·· 'dever«:mos .· nan·• ·cmaar · - .~~.;~~~~r· ~s..t~!'::- nã_ó;' qu~~a~'.P.()t:J.~~;:t:_st~M!~.t·pes~ e_t;e;;· ~ ;'q~tr-. llao_ 
d~s!; .~~rp, !!lmr .. ~.na,~~· . --~~!l~~.!'!t~:·~~'?.~ .pu~e~m,os1 pãdê''; deix~r · deprQvJr'se~aQ ~a .. (l.<;u~ça.'a_t~~nÇão~que 
ob'Wreste'c·orpo, :qne ta!de te'téfll?s! · ,:;,-,.;,; ,j;;,:-.~,.,1 JJ,l8 J.l~~s~~,Y.. ~q'ia!l."-?-.:.!~,l~!: ~.~~l ;:'P.~~!f~p,t~i_'~ ~·~u' 

.E :aendo ~·obra. ~de.mmtos : annos ~ - o forlllar o plano fallet '. sómen te nos· estábelecJmen'tDs~.de; ·. pespma, 
a· • . :· - t _.,., . u:~!.•.:· '··". " ·n ' '' 'íle :toiiô'ó'·iin edo '":dê"' não foi com inten - o'i\i3'exeluii-=• .• .,. - ··êr:ôiitfos• 

~ei!!il:: . ·d7i~:r·:r·~'trfra'tlriao !. ás '·neêes!'ana;~\~ôl' 'ciiié11 'cõnvenllàr·prot~ifér'pâra~ó' aé!Vn~méntoila 
92 . 
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industria nacional, reconheço vantajosos nã_o só 
todos os de que fallouo honrado membro, mas amda 
nmitôs outros dos quaes não fiz isenção por concisão 
nas minhas fal\as. Outro honrado membro confundio 
o projecto em questão com o que aqui já foi rejei
tado sobre uma companhia do Rio Mearim, e eu re
feriildo-m~ ao que então disse. torno a declarar que 
·por!ulgar aquelle projecto contra osínteresses na
cionaes, é que votei que elle fosse rejeitado mesmo 
antes de ir á commissão, e não porque quizesse ex
cluir toda e qualquer companhia, que se proponha 
.a desenvolver algum ramo de indnstria. 

Quem poderá excluir qualquer associação, ou 
mesmo qualquer particular de pro pôr taes e taes em
prezas com taes e taf!s condições ao corpo legisla
tivo? Oxalá que (com condicões rasoaveis) se apre
-sentem esses emprehend~dores. 1\luito e muito lou
,·avel seria o go·;eriio se convidasse taes cmpre
hendedorcs com os meios que têm ao seu alcance, 
e é nesse sentido quo cu acho rasoavel o projecto do 
honrado membro o Sr. Seixas. todavia não posso 
deixar de sustentar que segundo as condições de 
cada em preza é que de,·eria ser feita a lei, e que a 
projectada actualmente é de todo ociosa. Ainda uma 
palavra Sr. presidente para responder ao illustre 
deputado que aqui !aliou no corpo de engenheiro. 
Nós temos essa corporação e não tão atrazada como 

.a suppõe o muslre deputado e não só temos pessoas 
habeis para taes officios, mas lambem temos escola 
em que se pódo habilitar maior numero, dê-se a con
~ideracão devida a tal estabelecimento, lance-se mão 
dos indivíduos que temos para o desempenho dessas 
funccões, que teremos de ver mesmo em nossos dias 

·OS meios de que ~iz O illustre deputado tanto care-
cemos. · 

Aproximando-se a hora de se terminar a sessão o 
·sr. Maia, pedio o adiamento da:materiaem11iscussão 
para ler· a nova redacção do project.o de lei ~bre a 
responsabilidade dos ministros e conselheiros de es
tado, . e sendo approvado o adiamento, leu a re-
·dacção concebida nestes termos . 

<( A assembléa geraJ legislativa do impêriode
..c~eta: 

« TITULO uNfCO 

<< Da. responsabilidade dos ministros secretarias "de 
estado, e dus conse.lheiros. de estado, e da maneira 
àe proqeder cotltra elles. · · 

cedentes incorrerá o t"eo ila pena de perda .de 
empregos honras, e mercês, e segundo o gráo de 
imputação, ·na pena de morte, ou na de inhabili
dade perpetua sómente. 

« Art. 2. o São responsàveis, por peita, suborno, 
ou concussão. · ·-

« § I. o Por peita, aceitando dadiva, ou pro
messa, directa, ou indirectamento, para se de~i
direm em qualqueràcto do seu ministerio. 

« Quando á dadiva, ou promessa se não tiver se
guido effeito, ou este tiver sido conforme a lei, in
correrá o réo na pena do triplo da peita, e perda do 
empre9:_o. 

« § ~o. l'or suborno, corrompendo por sua in
fluencia, ou peditorio, a alguem para obrar contra 
o que deve no dasempenbo de suas fl,lncções pu
blicas ou deixando-se corr·omper por influencia, ou 
peditorio de alguem para obrarem o que não devem 
ou deixarem de obrar o que devem.· 

« Em qualquer destes casos incorrerá o ré o na 
pena de quinhentos, a um conto e quinhentos 
mil réis, 

« § 3.0 Por concussão, extorquindo, ou exigindo 
o que não lôr devido, ainda que seja para a fazenda 
publica. · · 

u Verificando-se o recebimento, incorretA o réo 
na penn de um a tres contos de ·réis. . 

a § 4.0 O t·éo, que ttmdo commettido algum dos 
delictos especificados nos tres paragraphos antece
dentes houver por meio deUes abusado do poder, ou 
faltado á. observancia da lei sotrrerá, além das penas 
declaradas nos ditos paragraphos, as que ao diante 
se declaJ·ão nos art. 3.0 e 4.0 ' 

· • Art: 'a. o São responsaveis por abuso de poder. 
« § 1.• Usandó mal da sua autoridade nos actos 

não especificados na lei. · 
tt O ministro de estado, ·que ab:usar do poder nos 

casos, não comprehendidos rio art; 1 o desta lei, in
correrá, segundo o gráo de culpa, nas penas, ou da 
perda qo emprego sómente. ou além desta, na de 
degredo para fóra- da côrte por cinco annos, ou na 
de inhabilidade'perpetua para todos os emprego$ • 

« Art. 4~~ São responsaveis. porfaltade obser-
vancia dalei. .· . ' . - . 

'·« § 1~0 Não· cumprindo a lei~· ou fazendo o con-
trario do que ella ordena. . . . 

«:. § 2. o· Não fazendo etrectiva a responsabilidade 
dos seus subalternos.· . . · ·. - ··· -· 

· ·« CAPITULO 1 « O que commetter'este delicto em álgumdos 
. . . . . ; . . casos, incorrerá nas mesmas penas decretadas' para 

<! Da na.tureza.dos.delictos, porque sãO t"esponsa,eis os delictos por abuso de· poder, e além dellas na 
os mi?tistrós ieeretarios de estado, e das, penas que pecuniaria de um a tres contos de réis. • 
lhes correspottdem: '« Art.· 5.ó São. responsaveis' pelo ·que obrarem; 

. .c .Art. l.o. Os . ministros secretarias de estado são ~i:!:iã:o:; liberdader ~eg11ran~;- ou prepriedade dos 

resp§ni.!e1t~~~~d!fã;~r tratados ou por outra .. ü'§).~0 0braildo coritra osdir~itpsindividuaes do! 
u:l uer maneirà. '-- c1da,daos,_que têm por .base a ll:ber~a~~._segu~~nça~ 

q « Í.o Contra a fórma e~tabelecida do. governo ... 0 11 propneda~e_, ~a.rc~~o~ n:acon!J~I~uiçao art. 1'79, 
2 o C nt a o livre exercicio dos poderes po- 0 11 .. co11trll os 1d•n:•to~ ·1~~1Yl:~1l.a.~,, de. qu~. ~eve~ ... 

. ~ • 0 r . . . , . . . . -d . . . ·gozar os estrangeiros. - · ' . ' · · · ·-httcos •. reconheCidos pela constJtuJcao o Impert()~. . .. , .. .. , .•. .... · ... . . · ... - .- _ .·• ... , • . , . . ~ , . 
• 3.o Contra a independencia~integddadc, é de- ·- •.0_ réo. -~~:qualquer.d~s~s:.«:IJ,So.s,moo.r~er*, .J.IA.7i 

f~za, dignidade, ou i:~Jte~s~ d~ na~.çãC?, , .. . · · :: · quell~ pen_as d«?s .tres arttgo~ an.tect'd~~.t.e~~ ,,qu~: 
«·4.~, Co~tra a pessoa, o~ v1da .~o ~~pera dor ,_da, fOJ:~~ applu:~vets, COJ1form~ •. as ~c'Wl~tanc~~ .~~· 

irnperatriz, ou , de, algum (los prmc1pes, ,ou. prm- cp1e se,revestm:_m. , , . , ..• ,,, , . " : .• ;.,, ;.:, · ~:·! · 
~zas.dà impe,rial,faínilia.: :t, .·' - •· · .. ·" · _ • • Art. 6.o Sa.Q r.espODS&:V,~,,p()r}"liss~P~Ç!o .. ,d,o.~. 

-~~!fegt~iii~~:i~1~~!~~~f -~, ~t~i,~::i~es·~· r~~~~§~~~~~idena.~~ôr~u ~~0~~~~-!~e~«iu~. 
• §, 3.•. :Em :wdos. oi. Ca.sos dos· ~agra.phos ante-: modo·J)ara.despeza.s oao.a.11t.o~~,o_rle1, o~p~· 
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se fazerem contra a fórma nella : estabelecida, ou 
para se celebrarem contractos lesivos. 

« § 2.0 Não praticando todos os_meios ao seu al
cance para a arrecadação ou conservação dos bens 
moveis, ou immoveis, ou rendas da nação. 

« § 3:0 Não pondo, ou não conservando em bom 
estado a contabilidade da sua repartição. 

« O réo comprehendido em algum dos casos deste 
artigo incorrerá nas penas declaradas nos arts. 3.0 

e4° 
« CAPITULO 11 

« Dos delictos dos conselheiros de estado, e das penas 
correspondentes. 

« Art. 7. o Os ·conselheiros de estado são respon
saveis pelos conselhos, que derem. 

<< 1.0 Sendo oppostos ás Ieis. 
« 2.0 Sendo contra os interesses do eslado, se 

forem manifestamente dolosos. 
« Os conselheiros de. estado por taes conselhos 

incorrem nas mesmas penas, em que os ministros 
secretarias de estado incorrem por factos analogos 
aes~L · 

<< Quando porém ao conselho senão seguir etreito, 
sotrrerãõ a pena no gráo mt:dio, nunca menor, que 
a suspensão do· emprego de um a dez annos. 

« CAPITULO 111 

« Art. ta~ Interposto o ·parecer, 'serã este discu
tido no dia que a camara determinar, ã proposta do 
presidente; comtanto, porém, que seja entre o ter
ceiro e sexto dia. depe~is daquelle em que o parecer 
tiver sido apresentado. -

« Art. 14. Terminado o debate, a camara deci
dirã se tem ou não lugar a aecusação; e decidindQ_ 
pela affirmativa, a decretará nesta fórma: -A:-câ• 
mara dos deputados decreta a accusação contra ·o 
ministro secretario de estado dos negocios de ••• : • 
F. ou o conselheiro de estado F., pelo delicto de ••• 
e a envia á camara dos senadores com todos os do
cumentos relativos, para se proceder na fórma da 
constituição e da lei. 

« Art. 15. O decreto de accusação será escripto 
em duplicado, assignado pelo presidente e dous se
cretarios; e destes autographos. um será remettido 
ao governo para o fazer intimar ao accusado e rea
lizar os seus effeitos, e o outro enviado ao senado, 
com todo o processo original, ficando uma copia 
authentica na secretaria. . 

«Art. 16. A intimação será feita dentro de vinte 
e quatro horas, quando o· accusado esteja na côrte, 
ou dentro do prazo mais breve possiv€'1 no caso de 
estar fóra della; ·e para dar aó decreto a execução. 
que. toca ao governo, será competente qualquer 
dos ministros d~ estado, a quem fôr dirigido. 

« Art. _17. Os atreitos do decreto da accusação 
principião do dia da intimação e são os seguintes: 

a Da- malleira. de proceder contra_ os •ntinistros _se- « }.o Ficar o accusado suspenso do exercício de 
. crctarios de estado e co11selheiros de e.$tado. todas as funcções publicas até final sentença e in

habilitado ri esse tempo para ser. proposto a outro 
emprego ou nelle provido. " « SECÇÃOPRLMEIRA 
- << 2.° Ficar sujeito á accusação criminal. . 

t< Da denuncia e dec-reto de accusacão « 3.0 Ser preso, nos casos em que pela le1 tem 
· . . . . . ·_- . - . . • lugar. a prisão 

t< Art.8.0 Todo o Cidadao póde denunmar os m1- - . a 4.o Suspender-se-lhe metade do ordenado ou 
nistros secretari~s de esla~o e os conselheJros de solüo que tiver; ou -perdel-o etrectivamente, se não 
estado, pelos dehctos especificados nesta lei; e -os Côr afinal absolvido; 
estrangeiros, tendo interesse proprio; este direito, « Art. 18. A camara: nomearã uma com missão 
porém, prescreve a uns e outros, passados tres de cinco a~ sete membros para fazer a accusação _no 
annos. _ _ . _ . _ senado, obrigada a fazer uso dos_documentos e 10~ 

« As comm1ssoes da camara devem denunmaros struccões que lhe forem fornecidas -pelo: denun
delictos, que encontrarem no_ exame de quaesquer ·ciantê, sendo attendiveis e os membros desta com
negocias; _e os mP-mbros de ~mbas_ as camara~ ~ po- missão escolharãõ d'~nt~e si. o r~lator ~U. relatores. 
derãõ fazer, quando dos delictos tiverem :notiCia o_u _ _ « Art. 19. Nos casos em que a pubhmdade e de
quando julgarem conveniente. , , ··-· ·• · •• ·mora possão de algum modo. àmeacar a segurança. 

« Art. 9.0 As denuncias devem conter a àSsigna- do estado ou da pessQã·do imperador~ a ca"mara de-
tura do' denunciante e •os docmmentos;:..que fação liberará, em sessão secreta, a suspensão~:custodia 
acreditar a existencia ~os de!ic_t~s; ou uma .decla- do denunciado, ,existindo. provassufficientes, _que
ração concludente da .lmposSibihd~de de apresen- tambem "poderá haver em segredo; ·mas logo· que. 
tal-os. · • \ . . _ · : • ·. • • 1 · • • , " , I . > cessar 0 período formará. o process~ publico, como 

« Art. 10. _A . _ca_mara. dos deputa_dos,: !!endo...lhe .fica. prescripto. · 
presente a deuuncia, mandará ~xamt,nal-a.por. uma · 
commissão espeeiaJ; e ~~bre ~ste .~xa01e, .no._ ca~~ «_sECÇÃO .. sE_GUNDA 
que a não rejeite, mand~ra, seJ!dO_: ne«:e~saru?, ~rQ.,. _ . . . . _ . . . _ . . : - _ _ . _ ... . . • : 
duzir no;vas P.rO!as, que,serão l~al~~n~e. ~ªmt:na-;, - « Do processp {ja DCCU$0-ftZO .e dq sentmfa:,e-: : •. 
das na.comm1ssao;,.a qualtambem.tnqwnrá:as~ :. _ ... , , .-.. , " • , ... · --._·· • .-:_ .• · . : -._ ... , . ; ,,. 
tem unhas nos casos. eqí ·que. f<>.:rem. riec~§~~~s~ /:c• , ; . « ·Art. ?-'?· .. ~tes ._~el~.c~'?.!!: s!'!.-ao. J~g?do~ IJ.O _~e.,. " 

« Art.ll. . Quando á •' c~niara p,ar~ç~p\t~néhyel :ns,~o.por J~ze~ -;te ~aeto .e JUI~e~ de ~1tg~ de}~UJas 
a denuncia, oíandará res~onder o den.unciad!J, -•. re:- f!lll.CÇÕ~~ sa~ .. e.x_clu~~os. os mm1~tro~ . ~.cr~~~-o,s. ~e., 
mettend~lhe _copia 'se tu~? e ~aííd,o'(ui.~:~Z,';J, em 'e:s~do,.~,o~ ,consel}t~1~s~d~ esta_d(), a1nd!l. ~e na(), :_ 
que d~ve;dar a· resp_osta por .escripto!._o;ql!~rRº~e.~ ;ac,cus~~.cs; ~ ~e;~ P,Oder~g 1n~r-,vn- n_a, p.om~~çaq ;da7 .,: 
ser -prorogado, quando o mesmo 'denunciado ore- quelles. . . _ . - .á .

1
· .. " : ' ·~'d' ''· •·

1
r·-:·.•.t 

• : _ '_ .. _ _. _ · .. _ _ .· · • .· . r •- Art •. 21 •.. Serao.ural}os. _ sor.te pe_ o PreBl ~~e, 
qu:l~;t •• 12., Fín_d~> o Pt:az.o p~a a,~p~~a, ou eJ!a ~#b;l!'sen~~or~;'#'~~os~~er~m . a,~rç,, P:!!~ c!!l~.·.ç, 
tenha sidó àprésenta'4a ou não; tomará o'n«:go~to P.re.sentes e dest_es ;;e_rao eseo~t~o~ tre_s, ~r ~~7'.1 ;:. 
a ser• .. e.:t~~~na.d() .-P~la,m~';Da,()~()~t~,::~~~~ll!ff,,~~ t1ni!J _~w;~,,p~,J~ d~ ,d~~.,.t)_ quet~'!er -~.~. 
que interpotá'o seu·pareeer-se tem.ou nattlu~ ~~-'J-~~a.o p~t4~n~.e relator, c no.ea_~.~~ ~··c 
a accusaçã:o~' · ' - ·· · _ - .-... :' '."' -: .' ' ·· ,? ; ·: .. P,ate "decidirá- a sorte. ' 
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· · « Art~ · 22:: _Feita a e5colha·dosjoízes: de 'direito e :' · « '·.Art~ :$.! .0 ministro :de :estado;·: que :depois· · de 

a: . exclusão · dacl~da no'art.-:20,· de·todosr-os:senà...! recommendação,dequalquerdas•camaras, comme!-. -
dores restantes se :formará ,a Jistá·dos juizes 'de" f<!..: -ter:algmn ' dos• delictos enumerados nO i:api.tn!O ·~ 1°, 
cto; dos ,quaes o ·; acC;QS8do · po·derá · -recusar. ate•: a alem· -' das :penas- ·ahi estab~lecidas, incorrerá: 'mais 
quarta e a comm~ão de accusação '~té !a - oitav~ na de -um:conto.a um · conto e quinhe-ntos mihéis, 
parte,·:não •declarando'-~os motivos~ .<-i ···.!. • · : bavendo: Siinples~aboso · de ·poder;.e na,de mai,s ·me-
: « :.Art~ 23 •• ·Apresentado '1). . decreto de· aecusação tade da reSjlecliva ·pena pecúniaria~ nos outros ca-

eom:o processó, .o senado mandará notificar .o i:éo, sos'.· · ~ - · · . . .. ' . · - -. :_ 
- :para·que:·por si ou .seu ·procurador,:eompareça.•em · :; u Art', -40. -· As penas pecuniarias imp_ostas nesta· 

certo•e ·designado dia~ i ;_,.: · . · ; , . •! ., : : • .. - ·•. · • l_ei,serão applicadasás despezas geraes da nação e 
. « ·Art~ '24. A :notiflcação •será ;acompanhada 'da recolhidas.nos seus cofres. . · 

-copia· do-libello e ,documentos~ que.deverá ser apre- « Art. 41. Se o ministro secretario de estado ou 
sentado :á commissão_ de · accosação ·;:assim como. do . o conselheiro de estado, não tiver meios de. pagar a 
rol das testemunhas, no caso ~m •que a· dita ·oom- pena pecuniaria, será esta commutada·em-pena de 
missão-as <_{Uei:r:_aproduz~. _ ·. : · , : _· . : .P~ão na propor~ó _desei~ mil.réis por.cadadia. 
- ·«·Art. 25. :Entre a notificaçao.e comparectmento · « Art; ' 42~ Dectdmdo o senado; que·tem lugar a 
do réo·mediarã, pelo menos, o ·espaço de . oito~dias; indemnisacão, assim se ·declarará na sentenÇa ·e ·~as 
~ no >CaS<r·de revelia • se.-:nom.eai:á um :advogado para partes lezã4as poderãõ · dem11ndar por éll~ _'os réos. 
a.saa·defeza. . : • .·· .. _ . . 'perante'os:jüizes· dofôro'communi~ '' ::' ·- -- . . 
:>;C{ Ark26. No :dia.:aprazado· principiará o :~cto .«Art. 43. Quando o denunCiado ou:·aeci:Jsadojã 
pelas recusações, declaradas . no· ark 22, ·quando a es~ver f<$ra'_ dániinisterio ao. tempo da 'denuncia ou 
· com missão ou o accusado ·as queirão . ~aíer ~ . · ··. . · . a~c'u5élÇã,O'; . serií' iguálmente ouvi<~: o; ~pela ~ao eira 
. · «· Art. Z7~ As testemunhas .serão ·JUramE!n~das deelarada na!;-duas·secções do cap_ttulo 3o; ·marcao
e inquiridas ·pelo juiz· d~ ·d!reit~ relatcr; mas,·.·qual~ .dcr~~l,!le, prazo ,razoa!el para a_ r~sposta ~ _coQ_lpa- . 

_ .quer·membr" ·da - comm1ssao-:accusado~ e: do sena- rectm'ent<L ·· ·- ' · .: · · :' · · · ·: · " · •··.· .. 
. do(poderá -exigir,· se fação as perguntas que. julgar ' : « ' Art'~ 1 44. ·Nó caso dã diss()Iuéão 'dá ~mara dos 
necessarias~ · · ·: " :• ... ,, ., ·' ·:: ,,.· • ,,,;, ·. • '··· deputadoii,Jótl'de ·eiiceirameilto '.da· sessãd~ um · dos 
· !~:·«oA:rt:: 28. Tanto.o accusado;.como a. commissão primeiros trabalhos da, sessão seguinte serã a eonti

:da -accusaçã:o.-:poderáõ,;~ no ;mesmo acto; con~estar , e nuação do processo da · deiitinci!l ou da accusação, 
·:árgliir'astestémunhas·semas;interromper; e': pode- qu~ se .- tiyer começado • . · ... . _- :. _, . ·._ ,_;. ._. .·· . . 
-ráõ:verbalmente fazer. as suás -allegações e defeza. ·; . (( l,aço. da ~camarn; 29 .de ]olho deJ826 .• ~Seguem 
"'" « Art• :29 •. Findo este·acto, ;:o: jl.tiz <l'elator.Dian- as assignaturas dos .mr.mbros dil. commissão. » _ 
dará lêrtodo o processo . . ;.-':: •< ·.::· . ·• ·' :. ;,.- ·,.;,.,.,, · Ultimando a .leitura,._como, so ·ofl'ereees5em algu-

« A_rt· : ~, 5l.juiz: de· direito, .. fará um: relatorio (Das duvidas, resolveu-se qüe ficasse por tres dias 
:resumtdo, mdicando as -- provas .eAtqt<lamen-tos de sobre -.a mesa pa:ra as reftexões, que sobre ella se 
ambas as partes e pra.Porâ aos juizes . d~ faeto (éi.s quizessem fazer. . · . . . . .. .. , 
quastã··· es: .seguint.es: .: };o .~:-accUS!ld_o; é · ~c __ ri~inoso:_ :YQ sã:; :.'Cos%4' . .A&rua ieu:,o se~inté ~~.!c .. i_.o .. _ ... , __ ,d_ .. o 
·deste· .delicto!? · : ~·~· · · E~ rq~e ~o· e c~~noso"! 'iilinistró' ili(im ·erio ,: . · · · · ··, •· · -
~.o Tem lugar a·10dem01saça.o ClVll:t · ': ' ·' ; .•. ::;!:-. ·:: ·. · :.: _ .• : -· · ··· ::.· • p · · • .:•. : '"' ·: 
· ·'-« Art. 31.· Decididas :estas ;questões• immediata-· · · '• · -~ · '· · · onrrcxo · 

.mente,- sem:•que-hãja mais. discussão, os. juizes de. .: ; · . · · . ·· . · · . . . . 
direito applicaráõ:.a lei. . " :. , :. ..: ,.,, · « Dlm. e Exm. Sr.-Sua A~agestade o Impera~or 
- _, «;: Art~ · 32. Destes''JUlgados . não h a , recúrso , 81., .h~':"ve~or ··bem: nomear para . sen!idos.: :pela ..,provm-
;gtim· •. , . .. .. - . - . . . : .. • · . ,,,.. .c1a_ ~e·.S!· Pedro, ao·eonego, VI&ario-geral:d,a,mesJDB 
-· : ~ · · · · · · . ct"c.U>ri.iJLo IT · . .:: . / . .. pr,oviticia;,:A1ltonio :Vieira da· Soledade, .o -primeir,o 

-... ; ... · ~. , -. , _... _., ,. .,:: . . .. :dalistatriplice;;re_mettida pela .camararespectiva.. 

. ,;:·_-, _ .::~· ~g:-g_~~.es( ·}~ ~ , : .. ,::_;. -~:t~~~r~~~.~~ ~!~~fa'd~~~.~l~v~.r-~~f.~ci~ 
· ''«':Art.· ,33~ ~s ;diseu~~ >e· voiações• em:·:ambás: ~' : « ·Deus gúar~e. A • V." · Ex. Paço,:;em _29 · J !f:lho".de 
as 'eamaras · serao_ /.pobbeas~ :á< gxcepção•· SómEm~ . do: -l~osé F~lt~no. ~erfl4ndeSbnl~ro~~-- t• ~osé 
easo•doar~· l9; c ;.: · r;;y ,;: -,. ·:·: .,,.,, .. ~, ;:: .. ; :;•. ~. -R1~ da .Costa. .Agwar;de Andrade.» : .. . , , :::·. 

' .~ec<Art~ :;w:; :Nosé·processos;:·em: uina -e •~utra- ·ca• .. Fi~ou a ;camara- inteirada; e se re.."'lveu; •que o_ 
mara,. ~creveráõ os officiaes-maiores · da:s'' soas:.se:.. . :sr: ·se~etal'io; ?~~~e;a~ :gove~,o.·p~~a: sercha~&:-
cretanas. · . : ·do·o supplento:'ào Sr. 'Soledade~- ... . · ·_ · _ ·, 

« Art. 35. Quando. forem precisas testem unhas ; ·'' 'E cómó' fosse dâ:~a ·1f hora~ ileSigoou. o · ~r>presi- . 
as C!lmaras _!1.!! ~ão _notifi~r;. e as ordens para com~i ·d~~~ 'J?ar~~~~em:· :aõ;dj}l: : 1.~~ : eol!~n~aç_ão •da •. 'di~ ' 
Jlellil""'lSserao :exeeutadas·porquaesquer;ofiiciaes de ' ·cussao·do 'ProJe_ctO~ele~ ·sóbre •OS ·_fóros; ·2<'; con~-
~~~~~'tt0e~~,~~:-~~~%~:,~~~da-~ ~~::~::?:U:~~r~o~~~~·~t~~~3J~i~~ 

!1~2'>F.ii~~u;~o~:r~· ~J~~~;{'.J~~~:~:~,t~ 
I"ro(ü'nwor •gr:,.naâcre; 'cfaD 'o·=difrfe"nõr.,~~'<f~· ·o : •tàrde;· '~1-RJâ~~~ ~~-~i!hdf~;.~rr~~ 

ili~~Y:!!.~t.•~~.--!1~!~. · 1;"".~:;,:~~~~.~~~~: .. ~~~~~;.; 
. aÓS-'mnimó~'ieêretmós~ de'êStaclo"dà 're~í~ Peclâl:'~~~d~'élê' ~~:m ~~W.~!.~~~ 

lidada. ' .·.:.c< .c: -r.1 :n: ._. ,., ·: ~·:·! lei solire a moeda de cobr~ · de que abnnlaJu~.:,;.."r~ 
. ... ' . ·r 
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vincias do imperio, os esclarecimentos indispensa.;. 
veis para se conceberem e proporem as convenien
tes cautetas e providencias, qtie se julgarem neces
sarias enf-objecto.táo importante e delicado, houve 
por bem a camara dos deputados dP accordar a esta 
requisição, app1·ovando em todas as suas partes o 
par~cer ~a dita commi~sã:o e me ordenou · que eu 
enviasse a V. Ex. a copia mclusa do citado parecer, 
afim de que, á vista dos quesitos nelle apon~ados, 
possa V. Ex . satisfazer, do melhor modo possível, 
ao fim a que se propõe a camara. O que participo 
á V. Ex., para que seja presente á S. M. o Impe
rador. 

Deus guarde á V. Ex. Paço da camara dos depu
tadoo, em 29 de Julho de 1826.-Sr. visconde de 
Baependy .-José Ricardo da Costa Aguiar de An.;. 
drada. 

lllm-;-e Exm. St.-Pelo -(.fficio do ministro e se
cret_arío de es.~do dos negocias do imperio, que por 
~OPI!i remetto mcluso, ficou a camara ilos deputados 
mteuada d~ haver S. M. o Imparador sanccionado 
o decreto da assembléa geral, sobre '-' formulario 
do reconhecimento do príncipe imperial; o que, de 
ordem da mesma camara, passo a communicar á 
V. Ex., para o fazer presente no sl3nado. 

Deus guarde á V. Ex. Paco da camara dos depu
tados, em 29 de Julho de 1826.-Sr. João Antonio 
Rodrigues de Carvalho. -José Ricardo da Costa 
Aguiar de Andrada. 

lllm. e Exm. Sr.-Participo á V. Ex., para que 
o faça presente no s~nado, que a camara dos depu
tados pensa que no d1a 2 de Agosto proximo futuro, 
póde ter lugar o acto do reconhecimento do principe 
imperial, quando o mesmo senado assim o entenda. 

Deus guarde á Y Ex. Paco da camara dos depu· 
tados, em 29 de Julho de 1S26.~Sr. · João Antonio 
Rodrigues · de Carvalho . ..;;_José Ricardo da Costa 
Aguiar de And·rada. 

Sessão em 3t. de Julho de f 826 

PRESIDENClA DO SR. PEREIRA DA .NOBREGA 

· A's lO horas da manhã fez-se a chamada~ e acha
rão-se presP-ntes 66 Srs. deputados, faltando. com 
causa participada os Srs. Araujo ' 'Vianna, Borja 
Pereira, Ledo, Moura, Gonçalves' Martins, e Her-
rera. · 

Aberta a sessão, foi lida a acta da antecedente 
pelo Sr. secretario Feijó, efoi approvada. · 

A este tempo entrou o Sr. secretario Aràujo 
Vianna, e tomou o assento na mesa; cessando por 
isso a substituição do Sr. Feijó. 

Immediatamente pedindo a palavra disse 

deputado pela província de S. Pedro do-Rio Grande 
do Sul, para ir tomar • assento no senado · propo
nho, que seja chamado o supplente, que m~ consta 
se acha nesta cõrte.--'--0 deputado X avier Ferreira. » 

!?e~ida !_l urgencia, apoiada, e approvada, passou 
a md1~açac, por st:gunda leitura, e foi remettida á 
commtssão de poderes. . 

O ~R. SECRETARIO CoSTA · AGUIAR, dando conta do 
expediente, leu os seguintes · 

OFFICIOS 

cc Illm. e Exm. Sr.-Accuso a recepção do officiD 
de V. Ex. de 20 do corrente, com a indicacão rPla
~iva ~ ad~inistração da Casa de MizericÔrdia da 
Impenal c1dade de Ouro Pret~; e participo a V. Ex.,. 
para o fazer presente na.camara-Ws deputados' ·que 
na d~ta deste se envio';! ao presi~ent!'! d!l provlncia 
de Mmas G_eraes_ a cop1a da reCenda md1cação para 
dar as providenCias, que entender necessarias. 

« Deus guarde á V. Ex. Paço, em 28 de Julho de 
1826. - José Feliciano Fernandes" Pinheiro.
S~. José Ricardo da Costa Aguiar. de Andrada.-
Ficou a camara inteirada. · · 

« _lllm. e Exm. Sr.- Accuso a recepção de tres 
ollic10s de V. Ex. de 22 do corrente, um relativo á 
abert u~a de uma noya estrada, e mudança do regislr() 
de Contyba, requendas pela camara de villa nova 
do Príncipe da província de S. Paulo; outro com as 
resol_uções dlJ; cama r a dos de_putados sobre as provi
dencias pedidas pelo presidente · da província de 
Minas contra os abusos introduzidos na applicação 
das . rendas dos conselhos; e o terceiro apontando 
os esclarecimentos de que precisa a mesma camara 
para deliberar a respeito das medidas proprias ~ . 
atalhar os progressos da t~lephantiasis na dita pro
víncia de Min<~:s: E participo_a V. Ex., que na data 
deste se exped~rao ~s convementes participações, e 
ordens na conformidade dos mencionados officios 
O que Y. Ex. fará presente á camara dos depu: 
tados. 
· « Deus guarde á V. Ex. Paco, em 28 de Julho 
de 1826.- José Feliciano Fer?zandes Pinhei,·o.·
Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada.>'~ 
Ficou a camara inteirada. 

Deu o mesmo Sr. secretario parte de se acharem 
sobre a mesa um requerimento do coronel Grand 
Sir, e outro de José Tavares França, bem como 
uma. representação das camaras das villas de Tau
baté · e Pindamonhangaba. Os requerimentos forão 
dirigidos á co[J)missão de petições, e a representação 
á de estatística. 

Leu ... se o seguinte 

« PARECER 
- O Sa. X . .\ VIER F~tnRElRA: ~ Sr ~ presidente, visto 
que se atisentoudesta casa o Sr. Soledade, que era . « A commissão de leis regulamentares, é de 
deputado da provin~ia·deS; Pedro; e passou a oc- parecer, que_o projecto de lei, (1) vi~do. d!> ~en~do, 
cu par o · lugar de ·senador, e · nesta éôrte reside · o em_ declaraçao ~o art. 6 § I da constltn1ça? do 1~
députado supplente pela mesma.provincia, que é o per1o, deve ser 1mpresso. para entrar em d.Iscussao . . 
Sr. Florencio Alves de Macedo, como consta da « Paço da camara dos deputado~, 31 . de Jullto 
acta das ele.ifiões, eu requeiro, que este· senhor seja.l de 1826····· . ~-_111. ~noel Cae.tano de Al.met.da.. e .A .... l~';"lue. r-. 
c~amado a tomar assento, para · que não falte are- qru. -:-Jose ·Lmo Ct?uh!"ho.-IJernardo Pere&ra de 
presentação daquella província; Para isso . eu tenho Vas_concellos •. ~ . Ntcoláo Peretra ~. Campos , Ver--
de a-presentar esta indicação. · 9!L~u·o~-Jose Rteardo da Costa Agtnar de Andradii )) 

mto isto,leu, e envÍO':J. á ·.mesa ·â seguinte FOllogo appfovado. 
; : ~ ; .:.. ' .. . . . " .. 

« INDICAÇÃO 

" Tendo deixado esta camara o Sr. S~ledade, (1) Vid. sessão de 22 deste mez. 
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--) Entrou-se na primeira parte da ordem do dia, que I tureza não podem ser processadas no fôro commum; 
era a continuação da discussão do projecto tle lei e ninguem dirá que o serviço militar exige que os 
relativo aos fóros pcssoaes,e principiando~se o att. 3, crimes civis dos militares sejão julgados nofôro 
o Sr. secretario Costa Aguiar o leu, concebido militar, e muito menos se poderá mostrar, que taes 
assim : crimes revestem a natureza de militares. , 

« At·t. 3.0 -Fica em vigor o foro das causas, a ~sta regra geral admitte todavia excepção. no 
que a lei tem dado juizes privativos, como são os umco caso ~as tropas em campanha, po~ ped1r o 
crimes puramente militares, as . causas da fazenda be_11_1 do ser~~ço! que ~odos, e qu_aesquer ~rimes dos 
nacional contra quuesquer. » m1ht3:res se)aOJmrncdJatamente JUlgados a frente do 

Já se achavão sobre a mesa c forão igualmente ~xercito1 nao só {>ara IJUe 0 exemplo do prom~to, e 
·das as se .... uintes ' md~fecttyel ~as~Ig!l contenha aquell~s no grao da 1 

o necessana disciplina, sem a qual nao ha exerC'lto 
<< EliENDAS que mereça este nome, mas lambem para não en

fraquecer as forcas. do mesmo exercito com a dila
tada ausencia dâquelles réos, que afinal são dec;la
rados ~nnocentes; iDC?':!venient.e_, que só se póde 
prevemr, sendo os m1htares alh processados por 
todos os crimes, porque no fim de dous, ou tres 
dias, tempo sufficiente para serem julgados em 
conselho de guerra, podem todos os que forem ab
solvidos, estar restituídos ás suas fileiras. 

« l>or additamento ao art. 3. o- Ficão perten~ 
cemlo ao furo militar os crimes civis, e milital·es, 
commettidos por estes, estando_ de scntinella, em 
marcha, ou outra ·operação mililar; ou achando-se 
no recinto dos quarteis, corpos de guarda, e seus 
districtos, acampamentos, quarteis de. inverno, e 
nas fortalezas, e pmças de guerra, e a bordo de em~ 
barcações armadas pertencentes á nação,_ ou a par~ 
ticulares, que navegarem . com carta de marca; 
assim como os crimes militares, ou chis, commct~ 
tidos em campanha activa, e nas praças de guerra, 
que estiverem debaixo de rigoroso bloqueio, ou 
assedio, pelos cidadãos paizanos effectivamente em
pregados no serviço do exercito, ou nas guarnições, 
os quaes sc1·ão julgados em fórma militar.- O 
deputado, Cunlla lJiattos. ,, 

« As causas criminaes dos militares nos crimes 
meramente militares sómente. São crimes mera
mente militares as transgressões das leis, ordenao~ 
cas, artigos de guerra, ou ordens rehitivas á disci-

. plina, e serviço militar.- Clemente Pereira. » 

Sendo ambas apoiadas, rompeu a discussão com 
o seguinte discurso 

O Sn. CLE)lENTE PEREIRA:- A minha emenda, 
senhores, não destróe a doutrina do artigo, porque 
neste !Se lê-os crimes puramente militares -e 
aquella diz- as causas criminaes dos militares nos 
crimes meramente militares só mente-: e só ha de 
mais na minha emenda a definição do que se deve 
ficar entendendo por crimes meramente militares: 
definição absolutamente necessaria, porque. se ella 
se não fizer em termos determinados, fica na lei 
uma porta aberta a 1nil questões de competencia, e 
odiosas · inierpretações, cujo resultado será, que 
dentro de pouco tempo não haverá crime, que se 
não chame de fOro militar, ua:na vez que nelle se 
possa descobrir alguma relação com as pessoas, ou 
com as co usas militares. 

Quaes serão pois os crimes meramente militares? 
Eu direi que são sórnente aquelles, que os militares 
commeuem por falta de cumprimento das obriga~ 
cões, a que estão ligados relativamente ao serviço, 
é disciplina militar: e como estas podem ser deter
miu~das por leis, ordenações, artigos de guerra, ou 
ordens superiores, poderá estabelecer-se com exa
ctidão na · fórma . da minha ·emenda, que s6- são 
crime; meramente uiilitares as transgressões das 
leis, ordenanças, artigos àe guerra, ou ordens.
Toda, e qualquer outra transgressão de lei, que os 
militares possão commetter, pertence á natureza dos 
crimes civis, e não póde por nenhum principio ser 
alistado na classe dos erimes meramente militares, 
sem manifesta infr~cção do art. 179 § 18 da con
stituição, fJUe só admitte, que fiquem pertencendo á 
juizos particulares aquellas causas, q11e por sua na-

A estas razões accresce outra de rigorosa justica, 
qu~ os réos devem ser processados sobre o lugar ·do 
dehcto, porque neste se podem achar mais facil
mente as testemunhas do crime, e as da defesa. Por 
todas estas razões conclúo, que os crimes civis dos 
militares commettidos em ·campanha, devem ser 
considerados militares, para o fim de serem julgados 
no fõro militar. . 

Respeito por~m _aos . ~rimes comll!ettidos por 
aquelles, que nao sao m1htares, no mew ·oos exer
citas em campanha, a bordo de algum navio ar
mado em guerra no mar, ou dentro de alguma 
praça sitiada, serei mais restricto, que um nobre 
orador militar, que os quiz chamar todos ao seu 
fôro: e firme no principio de que a constituição . no 
artigo, que á pouco citei, só reserva ao conheci
mento dos juizos particulares aquelles crimes, que 
por sua natureza não podem deixar de pertencer 
aos mesmos, sustentarei que os paizanos só estão 
no caso de serem julgados no fôro militar por 
crimes de traição, sedição, ou tumulto, que com
metterem em os lugares indicados; porque só 
estP.s, se não forem punidos immediatamente, 
podem pôr em perigo a segurança, ordem, e 
disciplina . das tropas no meio das quaes taes cri
mes se commetterem : sendo por isso que não póde 
por sua natureza deixar de ser . considerados . como 
pertencendo aos juizos do fôro militar; cir
cumst.ancia esla, que se não dá em nenhum outro 
crime ; e neste sentido enviarei á mesa a seguinte 
emenda. . 

Dito isto, leu, e mandou á mesa esta outra 

« · EMENDA AO· ARTIGO PRIMEIRO 

« Os crime!i civis dos militares cominettidos em 
campanha. _Os crimes de traição, sedição, ou tumul
to commettldos por qualquer, que não fôr militar, 
dentro de alguma praça, ou lugar, que se ache sitia
do, ou bloqueado.-Clemente Pereira. »-Foiapoia~ 
da, e teve logo a palavra. . 

O Sa. CuNHA MATTOS :-Sr. presidente, as grandes 
questões; e as ·diversas,intelligencias, que tenho~ 
to dar, e agora se reproduzem nesta camara a rea
peitG do privilegio do fôro . militar, obrigarão-me a 
apresentar a minha emenda. 

O privilegio do fôro 'nasce da natureza. dos cri
mes, e da natureza dos lugares, em que estes sio. 
commettidos. 
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O . soldado, quando se acha de sentinella póde 

commelter um crime puramente civil, como fazer 
um roubo, uma morte, ou outraqualquerviolencia; 
neste caso achand<?-se em serviço militar, deve mi
litarmente ser castigado. 

O mesmo digo a respeito daquello, que estã de 
guarda, e commette o crime no districto della, ou 
daquelle, que vai em marcha, que está em uma fa
china, ou em qualquer trabalho puramente militar. 
Entretanto ainda digo a respeito daquelle, que com
mette um crime civil dentro do recinto do seu quat·
tel, ou em uma fortaleza, ou praça de · guerra, em 
que não existem habitantes além dos da guarnição: 
nestes casos o privilegio do fôro das pessoas milita
res nasce da natureza dos crimes, e da natureza dos 
lugares, em que elles são commcttid9~. . 

Em iguaes circumstancias se achão aquelles, que 
commettem crimes estando de guarnição em navios 
de guerra, ou armados como taes. 

Se em todas estas occasiões os aggressores hou
verem de ser entregues á justiça civil, ou puderem 
ser por ella reclamados, depressa se destróe a dis
ciplina : os corpos ficaráõ sem gente, e o estado fará 
uma despeza de nenhum proveito. 

A mais pequena rixa, uma pancada qualquer, 
outra questão insignificante será levada á presença 
dos magistrados civis; e ·aquelle soldad(\, que pode
ria ser castigado com tres ou quatro guardas, ou sen
tinellas dobradas, . com uma fachina, ou outro cas
tigo disciplinar, e de mera correccão, irá jazer em 
um calabouço sem servir, vencendo soldo, e des
eançado, em quanto o ministro . manda formar um 
auto, notificar testemunhas, proceder ãs inquiri
ções, e aos mais termos de chicana até dar a sen
tença, que talvez seja a de se pôr em liberdade 
aquelle mesmo, que se conservou ocioso na prisão; 
quando a ser punido pela autoridade militar, podia 
servir de exemplo. no caso de soffrer castigo, e tam
bem podia estar ajudando no serviço os seus cama
radas. 

Sr. presidente, a theoria do illustre autor do pro
jacto é mui boa para paizanos, mas é má, é pessima 
a respeito dos !30ldados. 

Se a lei passar assim, teremos o incommodo de 
fazer outra, que a derogue. · 

Nós não conservamos os olhos mais abertos do que 
muitas nações militares do universo : e certamente 
passará como heresia o não se attender âs circum
stancias, em que podem ser .commettidos crimes ci-
vis pelos militares. . . 

(O illustre deputado ainda continuou, mas o seu 
discurso não foi colhido pelo tachigrapho). 

o Sa. VERGUI!IRO :-Eu, senhores, devo lembrar 
que nós aqui não estamos a conhecer, quaes são os 
crimes, que pertencem ao fôro civil, e quaes ao fôro 
militar. 

Essa não é, 'nem ·já póde ser a nossa tarefa : as 
regras estão firmadas na constituicão. · 

Torno a ponderar a esta camarã, que na organisa
ção desta lei, assi.m como na de outras, nós não fa
zemos tanto o officio de legisladores, como o de in
terpretes : vamos explicar a constituição, e nada 
mais. 

O fôro. pessoal dos militares estã cassado : e quem 
o abolio T. Somos nós T não : foi a constituição. 

EUa só reservou o fôro das causas puramente mi
litares: logo :só estas, e não outras podem sahir do 
fôro ordinario. 

Como é que podemos contemplar os crimes com
mot\idos em taes .e taes~lugares ·como delictos mili-

tares, se elles são_ civis, e como taes reconhecidos é 
declarados pela constituição debaixo da regra geral 
por ella estabelecida? 

Logo parece que deve ser rejeitada a emenda do 
Sr. Cunha Mattos. 

Quando o crime é civil, não póde ser militar ao 
mesmo tempo, p!)rque repugna ser e não ser a 
mesma co usa. 

o que nos resta pois saber é, se este ou aquelle 
crime é. ou não militar : se é militar, ha de ser jul
gado no fôro proprio; se não é, ha de entrar na ordem 
dos civis. 
Qu~ importa saber, se o delicto é commettido 

a bordo de uma nâo, ou em certo districto T 
Logo. que .elle é de natureza civil, não póde mu

dar da essencia pelo lugar, em que foi perpetrado ; . 
nem nós t!lmos jã a faculdade de ampliarmos a de-
terminacão constituciOnal. · 

Quanto á segunda emenda do Sr. Clemente Perei
ra, eu a a do ptaria, se fosse redigida com mais exacti
dão : porque julgo que taes delictos são realmente 
militares, porém pela m~tneira, porque .se expdmem, 
não havera caso em qualquer campanha, ou praça 
de armas, que se não possa torcer para ser julgado 
um crime militar. 

Portanto voto contra a primeira e segunda emen
da, e não admitto outras especificacões de . delictos 
militares. senão as que forem fundadas na regra, 
que a constituição estabelece, para se conhecer, 
quaes são as causas priv.ílegiadas. 

O Sa. LINO CoUTINHO :.--,Eu me levanto só para 
impugnar a emenda do Sr. Cunha Matto~ • . porque 
ella é contra a constituição, e contra o que já · se 
acha vencido nesta eamara, e bem assim a 2• parte 
do adittamento do Sr. Clemente Pereira, por indicar 
a mesma causa. 

O que quer o illusíre deputado nada é menos, do 
que fazer reviver o fôro pessoal, que a constituição 
abolio, e que de facto e de direito caducou ; porque 
quando elle exceptua os crim•lS, por exemplo, com
mettidos por uma sentinella, posto que não sejão 
crimes verdadeiramente militares, faz o mesmo que 
estabelecer o fôro de pessoa ; pois o soldado estando 
quasi sempre em serviço, ou morando no quartel, 
sempre virá a ser julgado no fôro militar por quaes
quer delictos, ainda mesmo civis, visto que só esta 
circumstancia basta para fazer mudar a natureza 
destes delictos. . ,, ~ -

E não é isto fazer reviver o fôro pessoal 'l Neste 
caso valeria mais -dizer o illustre deputado, que o 
fôro pessoal dos militares continuaria, ainda que a 
constituição mande o contrario. . 

Os militares, senhores, serão julgados militar
me!}te por conselhos de guerra, quando commette
rem crimes relativos .ao seu otncio de soldado, por
que então dã-se o fôi-o de causa;. mas quando per
petrarem delictos de outra natureza, serão proces
sados pelos . tribunaes ordinarios: por quanto de . 
outra maneira haveria o fôro de pessoa pela si.mpl~ 
circumstancia de haverem ju):"ado bandeiras, e sen-

ta,~ll!aç3isio aind~ ordena a constituição -que as 
commissães especiaes sejão abolidas, e que para: as . 
materias criminaes se .criem ()S jurados : mas vejo 
que se quer sujeitar o pobre paizano, ' IIUe serve ne 
exercito em tempo . de guerra~ a ser julgado, como · 
o ,soldado em materia: do seu,omcio, •. pelo ,conselho 
de guerra, no ·caso de commetter delicto: enãoseri. 
isto uma -verdadeira · commissio especial!, . . ; .. • · 

Se o soldado, commeUendo um:crim.l'"eoi seU: otll- • 
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Cio, é julgado por um consell*> df' guerra, ·é porque 1 Isto mesmo tem grandes inconvenientes, que es
é soldado, teru júraJo bandeiras, e recebido regular-\ tão ao alcance dos illustres membros desta camara, 
mente o soldo, e juntamente com elle contrahido a que se achão familiariliados com o serviço militar. 
obrigação de fazer o que ·as instrucções, ou regula- O tempo, só o tempo é que ha de mostrar os resulta
meu to militar lhe impõe, e que lhe são lidos nos diàs dos da disposição desta lei a respeito dos soldados. 
de pagamento: é porque elle faz parte de uma cor- Nós não vivemos em Inglaterra, onde os milit<~rcs 
poração, que tem leis particulares: mas que tem de de algum modo estão fóra da geral sociedade dos 
commum o pobre paizano com o militar 't homens 1· · 

Se o primeiro commetle um crime, ainda que es- Os seus quarteis ficão distantes· da maior parte das 
teja rio exercito, deve ser · julgado pelos seus pares, grandes cidades: elles formão uma familia separada, 
pelos jurados, q•1e a constituição ordena; · e nós pelo contrario temüs todos os nossos soldados, 

E uão ha,•erá nesse campo, nessa praça sitiada, ou os nossos quarteis no coração das cidades. 
nessa cidade, ou villa atacada, paizanos como elle, Sr. presidente, eu vou dizer uma verdade amarga, 
que fot·mem o jurado 'f · . · mas innegavell 

E quando não haja, não poderá elleser remetlido No Rio de.Janeiro onde existem grandes corpos 
ao primeiro lugar, que pat·a isso tenha idoneidade, de tropas no meio de uma immensa. escravatura 
afim de ser julgado legalmente? Certament~q.!JC dissoluta, a_ todo o instante h a b•llhas, rixas, pen
póde. · dencias, e pancadaria entre os soldados, e os paiza-

Disse-se que taes crimes, ainda que perpetrados nos por causa do jogo, e por mil outras diversas ca-
pllt· paizanos, passavão a ser militares, porque erão sualidades. · 
cornmetti<los no exercito, ou praça sitiada: e trouxe:- · Se os soldados forem entregues á justica civil, 
se8or exempl() o roubo da caixa militar. logo que fizerem uma desordem, ou forem ·accu!'a-

. ra, o roubo da caixa militar é o mesmo que o dos -acabão-se os batalhões. 
roubo de um erario, do cofre de uma confraria, de A lei falia em termos geraes.-Crimes civis.-Os 
uma casa particular, etc .• e as consequencias, ·que magistrados hão de entender estas palavras como 
dahi se podem seguir, devem aggravaro delicto, mas quizerrm, isto é, tanto hão de chamar ao seu fôro o 
nunca mudar a sua natureza. perpetrador de uma morte, ou de um roubo, como 

Portanto toda e qualquer emenda, que se apre- aquelle, que der umas pancadas. 
sentat· nes~e~ termos, é .contra a constituição, e Eu bem desejo, que as leis sejão tão claras, que 
deve ser reJeitada : e por tss~ esta, que vou offerc- não tique lugar a arbitrariedades, porque .não é jus
cer, estabelcce~do. 8:. excepçao da regra gera_l mar- to, que os chefes . dós corpos andem perguntando a 
c~d": p~la cor_J~tltutçao; afim de se conserva~ dlesa a toda a hera se o crime é da natureza civil ou mili-
dJscJph~a .m1htar, e a se~uran~ do exerc1lo deve Iitar~ ' · · 
ser aduutt1da, com a classificaçao, que nella pro- Pek1 que .respeita ás outras reflexões do illustre 
pon~o.. deputado, cujos transcendentes conhecimentos mui-

FI~ahsando este discurso leu, e enviou á mesa a tó venero, digo, que me admiro o taxar de incoo-
segumte stitucional a minha opinião sobre as commissões es-

cc EMENDA peciaes. 
cc E os outros, que em tempo do paz são conside~ Responderei agora ao primeiro argumento para 

rados como civis, pertenceráõ ao fôro militar, quan_. depois mostrar qlle é mal fundada, ou mui injusta 
do commettidos marcha,ndo para a guerra, na cam- a segunda reflexão. Será por ventura inconstitu
panha, e na volta para os seus quarteis permanentes. cional o promover a segurança de uma praça de 
-Lino Coutinho. » · ·· guerra ? Será inconstitucional o tomar medidas 

Foi apoiada, e admittida á discussão, seguindo-se para salvar a patria ameaçada por um poderoso 
logo a fallar . invasor '1 SPrá inconstitucional o procurar, e acabar 

o Sa. CuNnA ?tbnos:-Sr. presidente; eu falléi o justo castigo dos traidores 'l Será inconstit.u-
b 1 d" d d cional o punir os · transfugas, ou desertores 'I 

em c aro. e pudera ser enten Ido e to os. Será inconstitucional o punir os espiões de . dentro 
Eu ·· tratei ·dos crimes civis cornmettidos pelos c fóra da praça '1 Creio, que . não, e até mesmo 

soldados, que se achão em serviço, ' e não quando penso,. que 0 honrado . membro só se propoz a 
existem fóra do quartel, ou em outra qualquer dili- atacar as palavras de que me servi, e não a . dou-
gencia, que não seja puramente militar. b 1 

O nobre deputado o Sr. Lino Coutinho diz que o trina, que o meu artigo esta e ece. . -
soldado sempre está em serviço; mas eu que sou mí- . Não declara a constituição, que nósjurámos, e com 
litar digo o contrat·io; o soldado, monta guarda em tanta energia defendemos, que uo caso de rebellião, 
um dia, e tem folga em dous : o· soldado faz duas h o- e invasão de inimigos se suspendão as formalidades, 
ras desentinella, e· descança quatro: 0 soldado nem que garantem a liberdade individual'? Pois bem: · se 
sempre está em facbina, em rondas, etc., etc. . estas liberdades podem ser suspensas, tambem ·se 

.Ordinariamente ·quando ' sae de guarda, .. apenas podem tomar medidas extraordinaaias, que posto não 
chega ao quartel; limpa, . e .arrecada o seu armamen- se achem marcadas na constituição, achão-se expen
to, e logo vai tratar da sua ~ida, se é que t~m o1lieio, di das, e saneei o nadas nas leis geraesdas nações, nas 
ou licença do seu chefe para residir .· em casa parti- leis :da ·salvação do estado, nas leis, ou decretos da 
cular ~ . , · . guerra. 

Em todo este temp(,), em que o soldàdo se acha Este direito não é disputado por pessoa alguma, 
1óra do serviço, ou •seja por folga, ou seja com• licen;. se não quizermos que este se estabeleça entre•nós, 
ça, em todo este tempo, digo~ . que talvez m()nte os facamos outro uiv.erso. ' As · palavras- commissão 
aous terços,; ou pelo menos â·metade daquelle,' ·em especial- ferirão,. escandalisarão os ouvidos dos 
que tem praca~ está o soldado sujei Lo a commett.er illustres deputados, pois supprimão-as, dem-lhe 
qualquer • crime civil, e então acha~se responsavel outro > nome; chaniem-lhe . tribunal, juizc. ou 
por''elle ãs justiças ordinarias. deputação, ou que quizerem, comtudo me conformo 
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cQmtanto que se tomem ·as . medidas indispensaveis 
para salvar as praças, e pumr os aggressores! 

Se não se levantarem estes tribunaes de justiça 
dentro das praças sitiadas, como se hão de 
castigar os rebeldes, os espias, os en venenadores 
dos mantimentos, os tramfugas, os que atten
tarem contra. a vida do governador, e contra a 
segurança da guar11ição? Ha de se esperar, qlle 
aquelles homens infames existâo até que levantado 
o sitio, ou bloqueio, elles possâo ser punidos pelos 
tribunaes ordinarios de fóra da praça ? Ha de se 
esperar, que a praça se renda ao inimigo para ellos 
receberem o premio da sua perfidia, e da sua 
trai cão 1 · 

Pênsac se que a virtude está gravada no coração 
de todos os homens sitiados ? Calculão·se bem os 
sus.tos, e os horrores de um sitio, ou pelo menos as 
tenebrosas idéas, que sea presen tiio á imaginação dos 
paizanos, e dos militares fracos , quando elles vêm 
reb~ntar a bomba, ou levantar a primeira bateria? 

Ha por ventura tribunaes de justiça dentro das 
praças sitiadas, que possão julgar, e fazer punir os 
rebeldes, os transfugas, os espiões, e outros 
scelerados? Não têm havido homens dentro das 
praças, que á força de dinheiro, e até mesmo por 
odio pessoal contra o governador, e contra aguar
nicão, não duvidarão en tregal-a? Lembremo -nos 
da· praca de Cremona : um sachristão introduziu 
dentro· de !la as tropas imperiaes, com mandadas 
pelo príncipe Eugenio, o Marechal de Ville-Roi foi 
tomado prisioneiro, e a cidade teTia ·s ucc umbido se 
não se encontrasse a mais denodada valentia na 
guarnição franceza . 

Eu mesmo tenho visto facto s horrorosos : 
em 20 de Novembro de 1794, observei," que depois 
da derrota do exercito combinarlo · portuguez, e 
hespanhol nas linhas de Figueiras, muitos paizanos, 
e soldados se lançarão das muralhas da praça de 
S. Fernando para escaparem aos acontecimentos de 
um si tio. Já em o dia 1 • de Ma io de 1793 tinha vis to 
a infamia· dos conductores, que para se sa l varem, 
cortarão os tirantes da artilhar ia , e tl c immensos 
carros cheios de ouro, e out ras preciosidades nos 
desfil adeiros dos Perineos, na estrada de Maurellás, 
e no ca mpo da Trombeta : tenho prese nciado muitas 
destas scenas horrorosas, e conheço a necessidade, 
que ha de se tomarem as medidas que proponho. 

Sr. presidento, o tempo insta: as nossas praças 
de Montevidéo, e Colonia, estilo ameaçadas de um 
sitio, ou pelo menos de um bloqueio rigoroso I 
E esperamos que sejão effectivamente sitiadas para 
fazermos a lei sobre o castigo dos traidores, dos 
espiões, e dos transfugas ? Esperaremos que os 
governadores nos despachem balões com mensageiros 
a pedir a lei para castigar os faccinorosos? Espera
remos que o govern·ador usando do direito da guerra 
os mande fusil ar a seu arbítrio, para depois a nosso 
arbitrió elle lambem ser fusiladb ? · 

Taes são as circumstarrcias em que fi cão colloca.dos 
os governadores ! ·Nós não queremos que se estabe
leçào CO!D missões. especiat,Js .para punir os paizanos 
de11tro ~é praças sitiadas. : o governadqr ha de se 
ver Jalyez cercado de,ste.s · P.llizanos traidores, e seus 
íníi;n~gos, o direit-o ,da. guNra . já ni\.0 servirá, por- : 
tanto Servirá o direito da salvaÇão p·ropria, servirá o 
direito da força, o arbítrio do governador: 
elle mandará fusilar;' e ao . !lepo's será· lambem 
fusilado. Reflexionemos sobre o caso : elle . é 
mui selio, uma decisão prematura, póde tt·azer · 
coms1go a ruína .do imperio : conceda-se aos 

governadores, e generaes toda a autoridade eonve
.niente á sa lvação do estado : quanto mais 
antorisado es tiver um gonera l, tanto mais felizes 
hão de ser as suas emprezas : Se Turenne, Monte
cuculi, blalboroitgh, Eugenio, Catinat, Saxe, 
Landon, Sowa r o/{, }Jlellingte>n, e outros não tivessem 
carta branca , talvez não alcançassem tão brilhantes, 
e decisivas victorias. . . 

Se 'se concederem largas attribuições aos generaes, 
seremos felizes, mas se por escrup~lo de palavras 
não fizerm os leis com antecipação a respeito dos 
criminosos paizan os, que servirem nos exer citas, 
ou estiverem dentro das praça~ sitiadas, depressa 
nos chegará a hora do arrependimento I A hora da 
tribulação I · 

O Sn. LINO CouTINHO :-Senhores eu concedo de 
bom grado ao honrado membro o seu grande sal)er 
em materia militar, mas emfim como elle deu a 
entender que aqui se tem fal!ado em guerras, e em 
campanhas, como o gall o canta no poleiro, é !Jreciso 
manifestar ao illustre deputado que eu não fallo 
tanto á tóa, quando já servi no exercito portuguez 
por tres annos debaixo das ordens do general Trant 
na guerra contra os francezes, e que al!i servia-se 
debaixo de preceito, e que sempre aprendi alguma 
cousa . Porém deixando isso de parte, devo dizer 
em resposta quo o general l:leresford fez exec uta r, 
e fuzilar a muitos paizanos durante a campanha, e 
guerras em Portugal , mas se assim o praticou, foi . 
pelo despot ismo militar, foi porque tinha um 
exercito ás s uas ordens, uma espada. desembainhada 
e por fim uma ca rta branca. 

Além de que isso não fui tanto assim, como 
annuncia o illustre deputado, porqu e eu lá estava, 
e presenciei. O exerci to ·po rtuguez teve companhias 
regulares de ·conductores, fardados, recebendo soldo, 
sujeitos ã disc iplina militar , e servindo effect.ivamen te 
no exercito : e neste caso taes conductor.es pod eráõ 
ser comparados com o pobre paizano , que é agarrado 
para servir corou jornaleim nas màrchas, nos 
campos, e nas praças? Ninguem o affirmará. Além 
disto eslamos por ventura commandando despoti
camente na guerra, ou es tamos fazendo leis no 
recinto da justiça, e da razão? 

Temos, ou não temos uma constituiçilo, que 
manda acabar de uma vez com as commissões 
especiaes, e que ordena que o soldado em crimes de 
se u officio seja julgado em conselho de guerra, e o
paizano pelos tribuuaos competentes? E com o quer 
ago ra o ·illustre deputado fazer passar uma emenda 
co ntraria u essa mesma constituição? Embora diga 
que a constituição não é boa nestá parte : ou boa, 
ou má, ella é a nossa bussola, por ella nos devemos 
conduzir,· porque não se trata agora de emendai-a. 

O Sa. CuNHA MATTOS :-0 honrado memhro o 
Sr . Lino Coutinho propõe que o meu artigo additivo, 
em que· lembro com missões especiaes, para julgar de 
certos crimes no exercito, seja unanimente r ejeitado: 
e eu quero que todo o mundo saiba que cu fui o 
primeiro de~utado desta camara, que oi·ou contra o 
es tabelecimento das commissões militares. ·o Dia.·r-io 
que agora se es.tá distribuindo, mostra a verdade 
desta proposição. Direi ainda que ninguem me 
ex,cede em patriotismo, e boa vontade. 

O Sn. SouzA FRANÇA: -Meus senhores, nós. 
temos uma constiluicão, que nos liga, e que nos 
não é licito exceder. tua nos diz expressamente que 
não podem mais haver privilegias de fôro pessoal 
mas sómente ca~sas privilegiadas. Eis o que diz a. 

94 
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CODStÍttitçlo. ( Le~•aJguos ~itigOss'd~.~DStitQiçâO ). neeessi'dade ' ·'de admittii;'exc&Peões;· COmo ' .Se Tê ·. dA 
ESta ó a letra Ja: le1;·a que estamos suJeitos . Querem emenda, -do Sr~ Lfuo ' Coutinho. Este : honrado . 

. agora·q_uii'í!sta ·d~i.ermiliação se amplie; ~·-se enten~a .Oembro .quêr,. que atguns delictôscivinejãojulgados 
a respe1to de mu1to;; casos, ~ne na;-ealldade· se ·nao ·em conselhos de 'guerra; e sendo -da natureza destes , 
eomprehendem nella, mas 1Sio uao póde ser. Se· conselhos conhecer dos delictos .pilramente ' militares " 
assim·principiat-mos a entender a constituição, _em manifesto-:ftca, _.que" esta prorogação ·de j_urisdic~o 
pouco temp.o ·deM~ar~c~râ a pureza desta lei, e os torna com missões espeCiaes. Como_ é po1s que hoJe 
teremos outra consutmcao. . se,adop~: <rque o outro dia.se rejeitou,,c se-rejeitou 

A· emenda-do -Sr. Cúnha Mattos parece-me que unanimemente, · pedindo que . se fize;se na ac~ 
está nesta razão ; ella com e!feito · transpõe os menção · desta· unanimidade? · . · -~ 
limites da · lei . fundamental, e deve por· isso ou Eu Sr. presidtmte,· hoje volo contra essa emenda, 
rej~itar~se, ou restripgir-se . Eu· tambrm concordo_ porque não póde ser. approvada se não na rerceira 
em qne ·-na guerra se repulão militarfs muitos cri- discussão. Eu voto '-contra ·todas as emendas. e 
mes que em tempo de paz são verdadeiramente civis, reservo-me para a.- 3• discussão, porque todas .ellas 
porém não posso conformar-me com a amplitude, admittem commi5.c;ôes especiae!, contra que tanto 
que pt·opõe a e1nenda._ Se o militar julga indecoroso _se f~ltou aqui. Portanto ·sou de -parecer que · o artigo 
ser trozido ao juizo civil por delictos, que são volte ·á · eommissão, para · ella ~ redigir d_e noTo, · e 
meramente civis, lambem o paizano sofl'rerá. uma queria que y; Ex. propuzesse ISto á camara • 
.grande injustiça; e viole~cia em_ ~er obriga~o a 0 Sn. llAPnsu PErlElRA .-Sr. · presidente, eu 
comparecer ~e~·anle um tnbunalmllllar por deli~tos pouco s,osso faltar porque me acho incommoda.do; 
meramente CIVIS · · ' r ·· · d' · · · h 

E. · · . ·tt d .. esta · circumstancia Se 0 CO':D~': o . sempre me es orçaret para 1zer a mm a 
__ preCJst>. a cn er a_ . . . • r opm1ao sobre esLe art. 3. 0 _ . · • . _ , <,.: 

miht.ar só tivesse qu_est;õ~s .com o IDibta.r,_ embo a Eu 0 acho desnecessarto: poderia mu1 bem. fa
~ entendesse a _cons~JlUIÇBO UID poUCO ID819 e~ten- zer-se.a lei.se1(1 esta deClaraçao; porque é ···.!a_l!ido 
slVament~ porem de_v~mos notar que os mot!v~s, ·que ·nenhuma disposiÇão caduca·, sem q~e bajàlei, 
IJOrque hao de os m1htares compa_rec~r e'!'.-Jll11:0 qne a destrua. Vejo por~m a cam~ra de. tal9Qrle 
podem.,se d~r .entre _elles, e os que na_o sao mlltt&[(IS. ·propensa para 0 conservar na. 1~1, <J.Ue l[le .não 
~ortanlo eu vot~rcJ. con tt:a _a ~menda, sa~vo se 0 animo a iastar pela supprossào: c na mtclli'gencia · 
11lustre auwr a q~uze~ .re5tnng•r, e 85P.8~1ficar 09· de ser inserto na lei expc'nderei a -minha opinião 
ca.sos, que se cons~derao C<?mo cnme_s, m1htares, de I sobre:ene · ~ · · · ' . · 
tal_ sorte q~e s.e h5ue mats A letra, e mente do. ScQhor~s,eu não ac~o . bo~ a redacçãO:.de~t.e ar-
artigo constltuciona · . . . . ., ; . . tigp nas palavras -:-fica em Vlf>Or.O fôro das,c~psas, 

O Sn. :V-'&COI.'ICE~Los:-Sr • presidente, diz o art•g(l a ; qt.Je a lei ~em. dado juizes pnvatiTOl!. c:.,. Nesta cx
(leu)-F•ca.· ~m v1g~r ~ fôro das causas, a que alei I pressão dá·se .a _. entender q\le . subsistem todos !JS 
tell! dado JUtze~ pnvatJvos.-:-Eu acho esta re$~a JUizos p_ri_vativos ~~ t:_ausa~ <lll~ at~ a~C:n:a, ~J:i~tiâo, 

. mu1t.o vaga, pois ·parece . ~ppronr_ todos os.ptlTJr. qúaodo 0 que sé pretende e supprmm mull.9s:·.des
leg~os ~e cansa reoooh_ecidos pela nossa actual tes juizos, e restringir_ o privilegio de causa a çertos 
le~tslaçao, c~n~o se c_o~1~e das 8alavrss-a 9ue ,a e delerminádos. -~os; 9-ut> por S\13 natureza· ~evem 
lei tem dadO.JUlZCS prnallVOS.~ ra S~. presJd~nte pertencer a juiZOS pai"~JCulateS. . · . . 
muitas cau~~ h~~:. a que as. nossas le1s em Tigor . ·. Est~. ,_artigo cont~m: t'ealmén~. u.~a excepçi.o de 
têm dado prtvJlegiO .de fôro, O que O não devem. t~r . . regra ge~a] estabeleCJ.d~ .. Df? pnnc1p10 :_ po~~ pelo 
Portan~o · nào _posso approvar es~a reg:a !lSSJm seu .eni.mcíado parece ma1s, outra tegra; do que 
~onceb1da. Alean de que, se ella e co~sttti!-CJOnal, uma verdadeira excepç!o; . do'pde . resuUar,á ,que 
como. dizem, para que a~resental~ aqui, e -:selare:- :.wd!~ . as -.~usas -privilegiadâ~, ,'ora: ei~s-~ntes; ~ub
ce!-.a coru . exemplos ? larece que .JRto , nao traz sisf.iráõ_ como d'antes, uma ,":~ qu_c nao. fotem ~J:
uuhda~e alguma. o . · ~ . • . 'pressa~ente abolid~. : ~as. . 1sto. f:l~O . con.vé~, n_em 

. Cootmúa o_ ~esmo art. 3 7~mo ,sa?. os cnmes .é. Jlrop~o de u~ale1_. , ~ "' • . • ·.. .. . ·· :.- . .-- . · 
·pu~amenl~ mthtares.-EsLe exemplo amda .. Jaz ,.o_ . . ·Não seria · melhor, transcrever-se aqui_ o . p;:;çpno 
~rttgo ma1s ohseuro, IJU;G a mesma regra, ~?JS que· :art~go . da .co~stit:tição_? Eu ·ac;b? quo . ce,rt!Une~te 
:.déa·:se conco~ de · cnmes : puramenty :~mli~res,T ·ncaria muito ma•s clar.o e conc1So e_em , pe_rleJ(f 
-Qual.- o -.Cri!efiO' para OS .Sepi!r~, e .• dlShDg'-lU' ~OS Jiarmonia 'c:nlÍ esti.Jei. · . .. _. · ... 7

. :- '·' - ' ·:· : 

cque não SilO ;p_ut·am?nte. mtlttares-t Nada. ~Isto ' A . ~Oil!titulÇãó neSte lll~A~- .é' muito cl~ra~ e' ~àis 
~pparece: no proJectu _. etoJUe-se es.ta PI:Oposiçao, e :expr~siv!l.'~o _qu~ elile att1go.'J;ranscr~a~se, ,poi\I o 
.cem ella·Julga-se e:r:phcada a matulll, quand.o pada iu;ligo, ,e-nada:mais tere~o~~ a, aecrescen\ar~ .· . .'. ·· 
me,no~.~e. faz . do _que escla~ece~::;a. P()rt!!Dlo apa~ar .. Quaiüo .. ao fõro ~~~~· : e~ . qtte· .se toca na: 2•. 
tuJ,; exemplo, .· -va ~scl~rec1~o _ com .a eme~~~ -do .parte .. do arligo, est!)ú_ !'~l t\l~O , eo~~o~,~ c9m .. a 

.:S~; ,qem.enle . Perell'a, q11e_ difine c~~Isas mil1tares einellda do Sr. Clemente.fereu:a ,porque ~la ela~ 
às·de_'qu,e 'ra'~-9 :ts. or~en~nças; arhg?~ ~~~erra, . siftca. melbo~ os ca!IOB"e mosira'; ·q~aes são aqueUes; 
-().U~ para· m~lhO!' dtzer ~- Tegn.l&m8Dl0 ~ltlllf.; .. ·. ... .· . 'qúe 'se TepUtãO de\ict'os militares'· ·e I es\ãO'SUjeilOS 

. -~ . l'eiiJos :~ ·em~~da do Sr· (;unbt Manos, P~_Sl}rem ·aos:oonsell:aiis -~e gu~-~- ·_ ·.·. ·-.' - , , ... , ~'-':·-,_ ' :· :; 
:·;J ~llJ<ld~ _çm C?~se)bos, ,de .. ~rra algun_s delict_os ~ ' 'P,~rtan\o ~ o meu_yarec:er . f!ue·o_ ar~1go_ se ~Ja 
':;CIJ•ts ~m: ?ccas~llo d~, .ptarc a d~ ex~r~Jto, e ~m ·segutndQ . ~ l~tta da-constitlllçao~ ~--qtl8n~o ·~.~ :f6nl 
'eálilp&nh~. ·Qu,apdo o mesm.o lll,'!s~re depu~do; militAr,'~~ se prefira à élneD~ -.do Sr. Clemente 
pr(Jpoz. ootra lg\la! .. ~~nda ua . S!ISSaO. an~den_l_!3,, Pereira~INada mais. direi, j>9rqtiti 'mii· .li.cbo'ínrom~ 
~~~~~::~r:~t~SJ;pc~i:es~~~~e!~:s~~~~~~~~ ·,mM.á~~;,-· : · . ·.· ,· ;' ' ' ; ~-;--,:;! _', , · ·:·,;: · · ·~;~::: :_ ;_ • · •:;·:·~ ·:',} ::;,_ . 

. 'por~m: consta~me que fóra un_anJIDem~ote : reJtntada. . . :,o_ .Sa. •. ~o ou · F~:\NÇ_A ,. - Sen)IJ~.~~u de:vo. tarp . 
;a ··uell&}~~r)lenda ~'.cOmOJ ·. COÜ\ratja. · á•.:coJisti\Ui~o., bem• maDÜe~~·as · DUDhB!!~fleJ:~fl\:e~:.cfO -~:11-

. c>-E'lnre~n.t,9.l,~s' ill1JS\res deputados,,_qlle com~terao,: ·.texto d~~ U\Jg0111Qe: é, da ·.m&l~r: lDIP.O~J&D.CJa,_e 
e>\?ieje~~f:!'luell.li. ' em.enda,, hoJe recollhecema •pSde-se·.dilerqlle~a ~ve.da _Iei. :~~,. : -- ·"; - ;·~ 

. ' " ".' . ,·~~- .. -:r.-:· . ~ . 
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_ _ . . ·-,~F:Ssi·(lfÊ'~~-ªl~,i}!:i_1J;.f~R9.EPitt~~-,! .. · ·';~~5 
O privil_e~o ~o . fôro p~soal.tem . muita' connexão de . causar • graJ).d~s einbaraços para o futuro; ~én{ 

com , o pnvilegto. ,~. causa ; _ha certas bypo_Lb~es, de qu~ n~~ : assi~ . ft.cão~ marcadps"' ~dos, os c8Sós. 
em que-se ~o!lfuJ)dem. de ·~Lal sorte_, que d_tillcul_to_ .~:- Po_r exem_lplo.: ~ crWle_-·._pra __ ticado ,dentro. dà . ,igreja: é 
mente se d1stmguem, e dao motive:~ a renhidas. eon- d,e ,-fôro de. ê!lusa ôu .:do fôró· de, pe5soaT ESté:nãO 
tendas ; e por isso muito se h a de ganhar, se ~nse ~ vem aqui especificado', e conió""' este eu ·podei:ia 
guirmos separal-os de fórn]a, que . não. hjljaJugat:.a· apontar muitos outros casos. . . · . . · _ .. · 

. duvidas: do contrario de nada servirá a lei, _que · Conç!11~ dó _·q'!e :~e~bo dit(). que ·o artigo deve 
estamos a faz~ r. .. . . · . · · . . : < . . ;· · voltar u:ommu;sao, para qu~ se en:umer~.m e apon-

Porta!lto nao p~deo.lOs d~ax_arde especlfic!lr aqui, -~m ~d~ a!; _caus11s, que ficao gozando no fôro pri.;. 
quaes sao os pnvileg10s, que se ch~mão r1_go_ro~- ylle_gta~o: e qu~, ~o casó de se não poder conseguir 
mente de causa, e .que como taes ficao subststmdo. ISto~ seJa·supprtmtdo. · . · . .. · · 
(Leu a 1 a parte do artigo~) Eu entendo que isto êstã . Foi então lida na mesa e. apoiada a seguióte 
bem , escnpto, . tomando-se como uma regra de · · . 
excepção â lei geral; porém não basta só _esta pro- « EMENDA 
posição, é preciso descer ãs hypotheses. (Continuou 
a Jêr.) . . . .. . . . . .. , , . · a: São crimes militares todos os que atacarem a 

Porém é indispensavel especificar as causas pura- segurança~ · ou a subsistencia; ou disciplina: do exer
mente militaresJ ou ao menosindicar de tal sorte a c~t~ em caml!~nha; ou da_ guamiçao_ ~e uma praça 
natureza destas causas, que nunêa se pÓ§são con- sl_l~ada, ~useJaO commetttdos por i:mhtares, ou por 
fundir com outras. (Continuou. a lêr~) Quanto ao patzanos:- Vergueiro. » 
fôro put·amente ecclesiastico, ou fôro da consciencia E. continuando a discussão, disse · 
ou espiritual, como lhe .quize~;em .charnar, não póde · O Sa. CLEMENTE PERJÚRA:- Sr. ·presidente eu 
haver duvida, porque as _causas puramente eccle- me. opponbo ao parecer do illustre preopinante. Não 
siasticas sãõ bem conhecidas: duvidas poderáõ ba motivo algum, para que se supprima este artigo, 
haver a respeito· das chamadas lllixti Fori, de que porque .se não faz .a bem_ do projecto, tambem não 
depois se ha de tratat·. causa mal. . 

Tambem não póde haver questão ãcerca· das cau- Da mesma • fórma eu não posso concordar, em 
.sas da fazenda n'acional; porém devo advertir que ha que volte ã commissã~, porqu_e nã~sc seguein gran
iriuilas corporações, que gozão désse mesmo privile- des vantagens. Depms · de . dlSCUttr-se a questão, a 
gio, como são as casas de misericordia,· e· outros es-· camara escolherá o que julgàJ.:. convenie~te: _propondo 
tabel~ci~entos pios. Em fim o que eu quizera é. que a Y, ·Ex. segundo a ordem. Nao ha necessidade ne
comaiis;ão desenvolvesse melhor esta .materia. e a nhuma que volte á commissão: a questão ·é mui 
pozesse em estado de prevenir duvidas, (:l interpre- simples. · 
iações. · - · · . · Segundo a emenda, -que propoz agora o nobre 

Portanto eu me conformo com o votado illU:stie autor ' do projecto~ ·e segundo as minhas emendas, 
deputado, que pede · o adiamento afim de que este que forão apoiadas e sustentadas, ·não póde:ficar o 
artigo torne· á commissão; para de novo o· redigir á artigo como está; mas ha' de soffrer alteracões. Digo 
vista das emendas apoiadas. · se deve aproveitar o artigo, porque já se ·rezo mes-

Ó Sa. Ai.MEIIIA E Aiuúouno'uB: -Eu seguirei o mo·. sobre as causas ecclesiasticas; e quem• tiver em 
mesmo . parecer, pois Tcconheço a necessidade de vista o-que se praticou sobre este projecto, conbe
se refundir u~ novo artigo em lugar dest_e, que não cer~ que vai em ordem, por isso que se d~idio que 
pó de de fórma .a!gurua p~ssar. , · . _ : . . · · . . fica vão -·abolidos todos os fóros na ' conformidade· da 

Porém, se a~1m ·.se uao _vencer, ~ntao eu propo- constitu.icão art.l79 •§ 17, e'especifiéarã~sejuizós 
· nho · a sua total•:suppressao; e _ de1xemQs de_ argu- para -àqt}éllas ·causas, que ficão subsis~if1do~ · · 
mentar, se ello comprebendeou não todos os' casos, · A·constituiçã.o diz "que ficão subsistindo·aquelies 
gue se . devem especificâr. ·. Pergunto: por ventura fóros;'que por sua :naturezapertencem· a· juizos par
contém este ~rtigo alguma disposição )egis}a~iya T ticulares: · e o -que devemos fazer agora é d~Clarar, 

· Cer~amenté que nã.o; elle_ é meramente~~xpbcattv~. quaes' são os fóros, ' que ·devem •ficar- subsistindo. 
Pergunto mais: . se nã~· houver este art1go na _Ie1, Para que irá o· artigo a•commissão ·T' A commissão 
fica, on · não ~ca e_!D ·-vigor ~Jôro,de., ca~s-~! ~lca; poderá fazer alguma·cousa 'dà novo'!· A enumeraÇão 
logoes~ . artigo_[la~t fªz .. m~I~, ,do_ ,qt}e .r~pe_t~r:, por póde 'se •exécutar '·aqui··-na caniara. p·elas enienda's, 
~utra:s palavr,as aquill(),:_qu~ .a co~stlt~~o . Já. ~e- qué se tem otrereciao -;e se ;~J.lgum · l!lenhôr achar ai:. 
terminou; por o~tra, quer hiiJa, quer .. ·nao ·haJll es~ guma cousa ·a adiccionar,tpóde apresentar a's súas 
artigo~ o · fôro de ·causa:· ba de' ser conserv.ado; por- emendas. · · - -" ·;: ·, • · : 
que àssini o mim da .a co~stil_üi~ã~. ·. · . . '' ' '. _ ' .. · ' ;Portanto digo, que se se • quizer que seja su~pri:.. 
: Por ventura fi~ra : a co_n.st1Lu1çao mats bem expb- inido:o'artigo~ supprima-se , quan~o á~ redacçã.o, ·mas 
cada com estes exemplos,' que aqui • se aju~tarão1 não quànto: :á· materia, porque 'póde ser redigido· 
Certamente . não; porque a duvid~ ·não r se· suscita desta maneira:~ Fica; em vigor : o fôro militar pelo 
ácerca da conservação: dos •fóros de causas; óu~s sim que respeita à. crimes 'militáres·~~·depois segu~~ 
ãcerea· dessas causas, a .. que ·~everão• c:omp~tir; e os a :· explica cão: do ; que ·se · entenda:por crimes mili~ 
exemplosnãodesfazemi essa: duvid~.:·.: _·' .: •• ·;;: iares;··:·" ·<•.: ;·- ,;·.·· ··:' " '.' · ~~· ··:/ ····:•\i: · 

Senhores, ou se.podem : apontaundrv;lifualmente ··:-Qu!lnto •aos erimes,•-de'q!le _ aq~i'se: tem faJ!ado; 
essas ;: cauS&s,privilegia!las,· ou :não: : no ::primeiro. como sãoaquelles commett1dos dentro de uma for.;.; 
caso, yroceda~se ,a ;,essa es'pecificação:,,no segundo taleza, estes: d_ev~oi ser çonsiderados . de. natur~ 
supprlma-se o·artigoporinutil. . .··.::.?.".; ::;: ; ~ · miliur;'emquanto _vão• atacar a disciplina' e segu-

Alg.uns illusl_res :(.{ep~~dO!J, o_f!'ereçe~~Q ~diff~I'!Dtes rànça ·da..trop_a.; que a'defende~- , .. , ~ •: "' ' '·''':o.·.:' . -~ .. · :,;._: 
eme'ndàs ·tiradas,.de ·d!~~~-~*~~!.~~~tas, :, ~,q~~:: ()s crimes_· comiJlet.tidos'jíã_ "-igreja"jlodein'set•·oono;; 
rendo • estabelecer "•liypot~eses,_ s~br~ ·"·que ·· Julgao sidendos"· ecél~ias~icos; :apE!Zar.aaii•·C{tie~ão-idê~ão 
recabir ,.a t disposição :CJa, lçt " consti~uCional: P.Or~m. cltf 5er civis:,' ~indâ ·q~e· · ten_hãO:penas eécle'siislieas~· 
Sr;· presidei:)te;' iSÍO Tai f~er uma''coil{usâo;~que ha Sê •atgliem fôr,:violâr a administração- dos .,sae~en;;; 
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tos, que duvida ha em que soiTra uma pena eccle
siastictl por esta violação? Conclúo que todas as 
alterações, que se vretendem fazer, são de redacção, 
e que a ma teria é tão clara, que não é necessario que 
volte. á commissão. 

. O Sa. ÁL&IEIDA E ALBUQUfRQUE : - Cuido que o 
drgno deputado não me entendeu, ou que eu não me 
expliquri bem. 

Eu disse que este artigo não envolvia disposicão 
legislativa, e o sustento. O arlígo quer que fique 
em vigor o fôro de causa, mas por ventura deixará 
de ficar em _vigor o fôro de causa, não existindo este 
artigo? Seguramente elle ha de subsistir, porque 
assim o manda a constituicão. 

Acaso adiantar-se-ha a· doutrina do artigo com 
um ou dous exemplos? Serão elles bastantes para 
lhe dar o valor, que elle não tem? Disse o illustre 
membro que o artigo não deve voltar á commissão, 
porque as emenda> apresentão additamentos sobre 
os fóros militares e da fazenda nacional. Mas por 
ventura serão esses os unicos fóros, que ficào em 
vigor? Não. 

Disse que se deve aproveitar o artigo com as 
emendas: mas para esse fim é necessario que volte 
á commissão, aliás far-se-ha uma confusão inintel
ligi vel, e ta lvez se vá pôr em contradicção o sys
tema do projecto . Portanto eu insisto na mesma 
opinião: ou supprima-se, ou torne á commissão, 
para propor um novo artigo. 

O Sa. V gRGUEIRO :-Sr. presidente, o artigo nem 
deve voltar á commissão, nem deve ser supprimido. 
Ainda que elle nada mais fizesse do que repetir o 
que. determina a constituição, sempre m ereceria 
ser mcerlo neste lugar, para evitar uma lacuna na 
lei. Faça-se sempre menção desta regra, e depois 
accrescente-se-lhe a explicação, que se julgar no
cessaria. 

E para que ha de ir á commissiio novamente este 
artigo, sem se vencerem as emendas, que se tem 
oiTerec1do? Eu na o set o que ha de a commis~ão 
fazer, sem se saber ainda, qual é o voto da cama r a. 
(Leu a emenda, que oiTerecera.) Pois ainda é neces
sario espe_cificar, quacs são os fóros, que continuão 
a subSJstrr? Não bastão estas declaracões? Não se 
ten: já dado .tanto desenvolvimento nes.ta argumen
taçao? Desengan~mo-nos, meus senhores, por mais 
srm~hces que seJãO as materias, sempre se hão de 
ongmar questões na sua applicacão. 

' Que duvidas não tem apparêcido aqui mesmo 
ácerca do fôro ecclesiastico, cuja mataria por si 

· nenhuma dilficuldade apresenta? 
_Portanto, · ·_quand~ se tra~ar na pratica de ap

phcar esta d1spus1çao da le1, sempre so hão de ori
gmar controvers1as. A constituição é bem clara e 
expressa, e entretanto já tem havido quem a queira 
entender em sent1do totalmente contrario. Porém 
as controversí&s, q~e se propozerem para se inter
pre~~r esta_ regr~ s1mples e terminante, nunca po
derao ser tao ar_nsca~as, como as que podem na-scer 
da m!ll1a e~pec1ficaçao ; porque bastava que urn só 
dos foros nao fosse apontado, para com razão se 
co_ncl mr, que. elle não ficou COIIIJlrehendido na 
ler. 

Ora ningrrem poderá duvidar da facilidade. com 
que se commettem essas ommissões, principalmente 
sendo numerosos esses privilegias. 

Além d1sto, senhores, eu não descubro a difficul
dade, que aqui se tem pretendido demonstrar em 
diftinguir o fôro pessoal do fôro real ou de c~usa. 

Não ha mais. do que distinguir a pessoa da causa. 
Eu julgo isto tão claro, tão evidente, que me parece 
inteiramente impossível a confusão da causa com a 
pessoa. . 

. O privilegio que é concedido á causa, pertence ·á 
causa, seja qual fôr a pessoa; e pelo contrario o que 
é dado á pessoa, compete á pessoa, seja qual fôr a 
causa. Por isso entendo e sustento que esta defini
ção (leu) é muito exacta, e não admiLte duvida al
guma. 

Pelo contrario, se quizermos enumerar todos u~ 
fóros particulares, podem resultar inconvenientes 
de grande peso ; pois a nossa antiga legislação con
cedeu muitos privilegias, de que podemos não ter 
agora exacla notícia ; e por mais cuidado, que se 
tivesse, por mais que nós esquai:lrinhassemos os 
casos, sempre escaparia alguma especie, de que 
se não fizesse menção, e cahiriamos no defeito das 
leis casuísticas. 

A' vista disto parece-me que tenho demonstrado 
a necessidade de se conservar este artigo, e a inu
tilidade de se demorar a sua approvação, para ~e 
fazer uma nova redacção, para a qual a commtssao 
não tem os dados precisos, pois que a camara ainda 
nada decidi o. 

O Sn. SouzA FnANCA :-En quizera que se me ex
plicasse se estes dous casos aponta dos no artigo são 
alli mencionadosexemplificattvamente, ou taxativa, 
mente; porque ha muita differença ... 

O Sn . VERGUEIRO (interrompendo) :-A dnvida do 
illustre deputado nasce de um erro da imprensa ou 
cópia. 

O Sa. VASCONCELLOS :-Senhores, a cama r a não 
pó de votar sobre este artigo, e sobre as emendas 
da fórma em que a ma teria está. E' preciso · que a 
commissão organise isto de novo pelas emendas 
apoiadas, o segundo a opinião que em geral se tem 
manifestado, sujeitando tudo depois á decisão da 
camara : ou do contra1io supprima-se toda esta ma
teria. Eu antes queria que se lrans~.revesseo artigo 
da constituição em lugar deste; pois ao menos não 
se exprime a mesma causa com palavras diversas, 
dando-se lugar a duvidas. 

A primeira que~tão que se suscita logo é, .se os · 
dous casos apontados são taxativos, ou exemplifica
tivos. Que duvidas se não hão de originar destas 
palavras-fazP.nda nacional?- Eis apparecem logo 
todos os rendeiros da fazenda nacional querendo 
fôro privilegiado. 

Portanto, a não ser de todo refundido, o melhor 
é supprimil-o . Eu a_té quizera que se declarasse aqui 
extmcto o nefando JUIZO dos ausentes incluindo-se 
a doutrina de um projecto que já par~ isso offereci. 

Emfim, Sr. presidente, é preciso desenvolver e 
explic~r a mataria do artigo e das emendas, para 
que seJa suscepttvel de votação: torne ã com missão 
ella o_rganisará d~ novo o artigo, e até addicionará: 
as tdeas que passao occorrer ; e a camara resolverá 
com mais methodo e clareza. 

Entretanto~ não _se perde o tempo que se tem 
gas_to nesta dt~cussao, J!Orque as idéas que se tem 
emttttdo serv1ráõ de gma aos illustres membros da 
commissào. 

O Sn. CuNHA MATTOs :-Eu estou pela opinião que 
acaba de expender o illustre d,eputado. · 

Ent!etaoto, seja-me pe~mittido a!entumralgumas 
reflexoes, que talvez srrvao aos d1goissimos mero-
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bros da comm1ssao que devem organisar um novo 
artigo. 

Os regulamentos de cavallaria e infantaria, pelos 
quaes são julgados todos os militares, tratão de 
crimes militares e crimes civis. Elles dizem que 
todos os furtos e violencias para extorquir dinheiro 
ou qualquer cousa, serão punidos severamante. 
O que fôr ladrão de estrada e o que roubar arma
mento, munições, etc., perderá a vida, conforme as 
circumstancias do caso ; eis crimes militares e 
crimes civis: crimes militares pelo furto de ar
mamento, muni~ões, etc., e crimes civis em todos 
os mais roubos, e violencias. 

Outro artigo diz :-Todo aquelle, que usar mal da 
sua habilidade e fizer passaportes falsos, etc., terá 
a pena de morte.~ Eis os crimes civis que são jul
gados em conselhos de guerra. 

Hn dous dias fiz a enumeração. daquelles, em quo 
os militares perdem o privilegio do fôro, e disse 
que erão os crimes de lesa magestade, contrabando, 
rcsistencia a officiaes de justiça e da fazenda pu
blica, etc., em nenhum dos quaes são os aggresso
res julgados em conselho de guerra. 

Ora, se não houver na lei que estamos discutindo 
uma muito positiva declaração de cada um dos 
crimes em que os militares perdem o privilegio do 
fôro (por isso que nós os soldados não somos dos 
mais intelligentes em jurisprudencial talvez ficará 
ella sujeita a immensas interpretações sempre pre
judiciaes na pratica : e não sei mesmo, qual será o 
militar, que obre com acerto, e que deixe de ter 
muito grandes contestações, quando houver de ser
vir em conselho de guerra, e qual sará o dia, em 
que não se peção declarações ao general, ao coro
nel, ou ao governo. 

Portanto rogo, que se declare muito positiva
mente, quaes são os crimes civis, em que os milita
res perdem o seu fôro : se não se especificarem, 
ninguem se poderá entender. 

Que o delicto deve ser punido, não entra em du
vida, mas saibamos, qual é a autoridade, q ne o ha 
de processar, e por que lei. 

Deixaremos tudo em confusão, e sujeito á intelli
gencia de tantos homens? 

Que males, Sr. presidente, não podem dahi re
sultar l 

Nos processos, em que aquelles, que tenhão de 
servir de auditores, forem capitães, e não homens 
letrados (o que póde muito bem acontecer) que con
fusões, que illegalidades não haverá, por falta dos 
necessarios conhecimentos, se não se apontarem 
muito positiva, clara, e especificadamente os casos, 
em que os militares perdem o pn vilegio de fóro l 

Evitemos que a disciplina militar fique perdida: e 
se ficar perdida, Sr. presidente, aonde iremos 
parar? 

Como ninguem mais se offerecesse a fallar, jul
gou-se finda a discussão; e propondo o Sr. presi
dente á camara, se o artigo devia voltar á commis
são com as emendas, na fórma lembrada pelo Sr. 
Vasconcellos, e apoiada por outros senhores, resol
veu-se que sim. 

Leu então o Sr. secretario Costa Aguiar os se
guintes 

" OFFICIOS 

« lllm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio, que 
V. Ex. me dirigi o em data de 20 do correilte com a 
copia do requerimento de Norberto João Dourado, 
capitão da 2• linha da praça do Marnnhão, actual-

mente preso na fortaleza da Ilha das Cobras, se me 
offerece communicar a V. Ex .. para ser presente á 
camara dos deputados, que em consequencia de um 
officio do presidente da província do Maranhão se 
ordenou em 13 de Janeiro do corrente anno ao des
embargador ouvidor geral do crime da relacão 
da mencionada província , que expedisse cárta 
precataria ás justiças desta côrte, para ser pre
so, e lhe ser remettido o sobredito Norberto João 
Dourado, vor ser constante achar-se pronunciado 
réo de graves crimes n'uma devassa tirada na villa 
de Alcantara; estranhando-se ao mesmo magistra
do de não haver assim praticado, como era do seu 
dever. 

« Que vindo a carta precataria em dias de Abril, 
quando o corregedor do crime da côrte e casa, a 
quem foi remettida, a mandou executar,· achou que 
o supplicante estava ja prew por ordem do general 
governador das armas desta côrte e província, para 
responder a um conselho de guerra, em consequen
cia das devassas, que do Maranhão forão remettidas 
á repartição dos negocias da guerra. 

<< Procedeu-se com effeito a este eonselho, e como 
quer que alli se conhecesse que o supplican te pelos 
seus crimes não gozava do fóro militar, seguia o seu 
processo a marcha ordinaria de ser remettido da se
cretaria de estado dos negocios da guerra, para a 
da justiça, e desta foi transmittida em 14 do corren
te ao chanceller da casa da supplicação, que serve 
de regedor, para lhe mandar dar o andamento legal. 

« E' esta a marcha, que até agora tem seguido 
este negocio; e por esta exposição ficará a camara 
dos deputados inteirada do estado em que elle sr
acha; restando-me sómente accrescentar para seu 
maior esclarecimento, que, tendo eu recebido um 
officio do corregedor do crime da córte e casa em 26 
do corrente, offerecendo a duvida, que lhe occorria, 
para fazer progredir este processo na casa da suppli
cação, lhe dei, por ordem de Sua Magestade o Im
perador, a resposta, que será constante da copia, 
que inclusa remetto a V. Ex. 

" Deus guarde a V. Ex. Paço, em 29 de Julho de 
18'26.-Visconde de Caravellas.-Sr. José Ricardo 
da Costa Aguiar de Andrada. »-Foi remettido á 
commissão de constituicão. 

« lllm. e Exm. Sr.-Passo ás mãos de V. Ex., 
para ser presente á camara dos deputados, o incluso 
requerimento do coronel Carlos José de Mello, avô, e 
tu to r dos orphãos menores filhos do fallecido desem
bargador Antonio José Duarte de Araujo Gondim,em 
que pelas razões, que allega, pede seja conferido aos 
sobreditos orphãos o ordenado, que percebia seu 
pai, como corregedor do cível da córte. 

" Deus guarde a V. Ex. Paço, em 28 de Julho de 
1826.-José Feliciano Fernandes Pinheú·o. -Sr. 
José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. »-A' 
commissão de fazenda. 

« lllm. e Exm. Sr.-Não convindo o senado na 
emenda aditiva da camara dos deputados, que con
cede a inviolabilidade aos conselheiros das provín
cias nns materias de sua competencia, nem nas 
emendas ao 1 projecto da naturalisação ; e não pare
cendo praticavel por ora a reunião permittida no 
art. 61, pela falta do regimento commum a ambRs 
as camaras; ordena-me o mesmo senado, as~im o 
participe a V. Ex. para o fazer presente á camara. 

<< Deus guarde a V. Ex. Paço do senado, em 31 
de Julho del 1826.-Joào Antonio Rodriguesde Car
''alho.-Sr. José Ricardo da Cost.a Aguiar de Andra
da. »-A' commissão do regimento interno. 

95 
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« ll\rri . c Exm. Sr.-O senado convindo que no 

dia 2 de Agosto se celebre o acto solemne do reco
nhecimento do príncipe imperial : o1·dena-me que 
assim o participe a V. Ex., para o fazer presente á 
camara dos deputados, parecendo mister que a sessão. 
principie ás 9 huras e meia, afim de haver tempo de 
se assignarem os dous autographt>s. 

" Deus guarde a V. Ex. Paço do senado , em 31 
de Julho de 1826.-João A'lllom:o Rodrigu.es de Ga!·
·ualho.-Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de An
drada. »-Ficou a camara inteirada. 

Em segu ida o Sr. 1• secretario deu parte de um 
officio de Manoel Rodrigues da Costa, eleito depu
tad o pela província dP. 1\Iinas-Gera es, dando os mo
tivos justificados, porque não podia vir tomar assen
to na camara. E fol este officio remettido á commis
sã o de poderes. 

Quando se pas>ava á 2• parte da ordem do dia, 
pedio a palaVI'a o Sr. Oapti s ta Pereira, annunciando 
negocio urgente. , para interrompera ordem; e sen 
do-lhe concP.dida, leu o seguinte 

« PARECER 

" As commissões de fazenda e justiça civ il exa
minarão a matcr ia da indicação do Sr. deputado 
Lino Coutinho, nu qual pretende que rsta can'lara 
oflicie ao governo para sobrestar na ent rega da cha
cara chamada dos J.nvalidos ao procurador do Barão 
de Alvaiazere, omquanto se não averigua o bom 
direito, com que o Senhor Rei D. João VI lh'a doá· 
ra, e é de parecer, que induzindo essa provideneia 
um positivo em bargo de propriedade presumida 
alheia ao menos pelo domínio, e posse dP. boa fé, que 
der iva de um titulo ; não é adoptavel pela camara : 
cumprindo a esta em todo o caso fazer respeitar a 
mesma propriedade titulada, seja qua l fôr o vicio de 
sua origem, que só por sentença proferida em juizo 
contradic torio com audiencia da parte póde ser qua
l ificado : o que procede tanto mais, quanto a admit
tir-se a medida apontada para o presente caso, era 
por identidade de raz~o admissivel a respeito de 
outras doações de igual natureza, que fez o mesmo 
Senhor Rei D. João VI, usando do poder que exer
cita\'âo os in1perantes do antigo governo. 

« Todavia, como em todo o caso convém haver a 
devida fiscalisação, para que se não dissipem os 
bens nacionaes por meios i llegitim os, e constando 
que a dita chacara fizera parte dos mesmos bens 
com applicação particular, qual era 11 convalescença 
dos soldados, entendem as mesmas commissões, que 
será conveniente haver do governo esclarecimentos 
sobre a maneira, porque passou ao domínio do dito · 
Barão aquelle predio, e sobre o direito, que nelle ti
nha antecedontemente a fazenda publica. 

cc Paço da camara dos deputados, 30 de Julho 
de 1826.-José Bernardino Baptista Pe1·eira. -José 
de Rezende Costa.-!tfarcos Antonio Bricio.-Ma
noel José de Souza. F?·anca.-João Braulio Muniz. 
-José da Crnz Feneira.:-Anto'llio Augttslo da. Sil
va. - Antonio da Silva Telles. » 

Sendo este parecer lido na mesa, e approvada a 
urgencia, apezar da objecção do Sr. Vasconcellos, 
entro.u em discussão, na qual.fallarilo. . 

O Sn. VASCONCELLOS :-Eu approvo rm parte o 
pnrP.cer da commissão, emqnanto ·diz que não se 
póde mandar suspender a entrega do predio a esse 
Barão de A 1 vaiazere, ou ao sou p-vocurador ; porque 
é muito certo que· a camara só por soa ordem não 

pó de desapossar a um homem, que está na retenção 
de quaesquer bens. 

Os meios, que as leis marcão são as aeções ordi
narias : nisso não póde haver duvida alguma. Não 
approvo porém a segunda parte do parecer, quando 
propõe que se peção esclarecimentos ao governo. 
Sr. presidente , á pouco se concluio nesta cnmara 
um projecto de lei, para responsabilisar os ministros 
de estado, e já aqui se tem dito que ella é sufli
cicnte para guarda das garantias, e dos artigos con
stitucionaes. Tambem já se tem demonstrado nesta 
ca mara que se não deve pedir ao governo informa
ções sem haverem documentos, e que nestas oxi
gencias deviamus ser muito, e niuito escrupulosos, 
para evitarmos alguma· negativa, que por certo se
ria muito desairosa á representaçiio nacional. Se 
nós por qualquer duvida, que ti vermos, pedirmos 
esclarecimentos ao governo, como poderá andar esta 
machina? 

Todas as secretarias de estado serão poucas para 
mandar informações a esta camara, porque se eu 
me lembrar de qualquer duvida, e pedir esclareci
mentos a ella, outro senhor fará o mesmo, e assim 
multiplicão-se as propostas para se haverem do go
verno informações. Ora unindo-se estas ·ás que são 
de absolllta necessidade sobre objectos proprios do 
corpo legislativo, sobre requerimentos de partes, 
e tc. , formaráõ um vo.lume tão grande, que serão 
necessatios doze ministros de estado para desempe
nhar estas informa ções. Por consequencia não ha
vendo algum documento, pelo qual se possa co
nhecer, 9ual seja o direito que tem a nação sobre 
este predlfl, e em que possa assentar a indicação do 
1llustre deputado, que suscitou es ta lembranca, 
julgo que ella não deve ser tomada em consideraç.:io. 
O illustre nutor da indicação deveria Ler apresen
tado algum titulo para firmar o direito da nacão 
âqt1elle predio. Acho portanto que deve ser despre
zada semelhan le proposta, conforme a primeira parte 
do parecer da com missão, com que me conformo; e 
que não devell!os j)Gdir !nformações ao governo 
sobre factos, cuJa ex1stenc1a ignoramos. 

O Sn. PIIESIDENTF:: -A camara já adaptou a in
dicação, e mandou que a commissão désse o seu pa
recer sobre ella : portanto o illustre deputado jâ não 
póde propor a rejeição. 

9 SR. VAscoNCELLOS:- Então proponho que fique 
ad1ado o parecer. 

Sendo apoiadG o adiamento, impugnou nos termos 
seguintes · 

O Sn. BAPTISTA PEREIRA: -Sr. presidente se a 
commissào tivesse pronunciado :Um voto decisivo 
sobre oste negocio, para ter effeito fóra dessa casa 
eu seria o primeiro a pedir o adiamento, mas quai 
é a conclusão do parecer? E' que se peção i Ilustra
ções ao governo. Póis para se resolver, se devemos 
ou não pedir estas informações deve ficar adiado o 
parecer? Eu não lhe descubro essa necessidade. 
Quando se adia alguma ma teria, é para estudar-se, 
pJnsar-se, e colherem-se conhecimentos, afim de 
dar-se o voto com acerto. Mas estudar para ler, se 
se devem pedir informações sobre este negocio f E' 
co usa singular f Ora não é possi 9e\ prescindir destas 
informações, porque muito interessa saber, se esta 
chncara era parte dos bens nacionaes. Para isso 
precisa-se saber, qual foi o modo porque ella passou 
á fazenda publica, ·e t;ual o modo porque passou ·á 
mão des!P. homem. 

Pois porque não temos á vista. documentos au-
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thenticos, estamos in h a hilitados de fazer alguma chacara pertencente aos bens nacionaes, com
pergunta ao governo? Temos uma noticia, ou ver- tudo não o poderia fazer, se ella não estivesse in
dadeira ou falsa, de que um predio da nação vai corporada, póde ainda a nação estar obrigada á 
passar ás mãos de um particular, e de um parti- restituição de!la. Por isso julgou a commissão que 
cular estrangeiro, não temos direito de perguntar não havia inconveniente algum, antes era mmt~ ne
ao_ governo, se esta noticia é_verdadeira ou falsa? cessario que se, ped1ssem estas notic1as ao governo, 
Nao temos antes uma obngaçao 1mposta pela con-1 qLte as pode dar, e em breve tempo, po1s o negocio 
stituição de velar sobre a fazenda da nação? A ca · não é antigo. 
mara rlos deputados. senhores, é o verdadeiro fiscal Se a minha informação :valesse ainda como de 
dos bens nacionaes, a ella incumbe muito particu- um particular, e11 poderia dar urna exacta noticia 
lannente prover, para que se não dissipem esses de todo este negocio. Poderia certificar á camara 
bens, e o predio, de que se trata não é co usa de pois o sei de raiz, que aquelle predio.. não está in~ 
pouco valor, para se deixar ir{! revelia. Um hon- corporado nos proprios da nação. Existe o decreto 
rado membro fez a indicação, de que se trata, e ·a da doação, que eu posso apresentar, porque o 
fez com aquelle direito, que assiste a todos os mem- tenho. Sei mais que este donatario querendo estar 
bros desta camara, esta indicação foi apoiada, e re- seguro desta doação, procurou saber, se o predio es
mettida ás com missões da fazenda e legislação, a com- lava incorporado nos proprios nacionaes, foi ver ao 
missão reunida declara, que precisa saber da his- livro respectivo, e achou que não havia tal incorpo
toria da alienação deste predio, que motivo pois se ração. Sei ainda mais que subsiste o direito de ter
apresenta, ainda o mais plausível, para se lhe ne- ceiro a que, a nação está obrigada, e que por isso a 
garem estas noticias, ou· ao menos demorar o nego- doação é invalid_a, nem a nação deve pagaraquillo, 
cw com um adtamento extemporaneo? que o ret deu, na o sendo seu. Os re1s são para co n-

O bom senso só por si mostra, que não podemos snvar o que é dos subditos em particular e em 
tratar da matel'ia da indicação, sern termos as no- geral e não para os privar da sua propriedade dando 
ticias indispensaveis,_ e _par~ resolver sobre este re- a uns o que é ~los outr~s, ou revertendo em s'ou pro
quenrnento da commrssao nao se precrsa de grandes VCJto o que e da naçao., e sobre que elles não têm 
preparatorios Portanto se se disser, que o parecer mais do que a administ~ação. Torno a dizer, eu po
fique adiado, por haver outras matenas mats ur- dena mforrnar asstm a eamara porque sei muito 
gentes, de que agora se queira tratar, concedo, bem de todo este negocio, porém á camaru não ha 
porém pelas razões. que se allegarão, não convenho. de deliberar pela minha informação, é nec9ssario 

O S V . D fi d. d 1 que a dê pessoa competente. Portanto devem-se 
R. ASCONCELLOS · - eve ICar a la o, o pedir estes esclarecimentos - d ·-

porque ha mat.eria mais urgente a tratar-se, 2° grandel·n· commod.o ao g e' que nao ~ot ebrao
11

causar 
• · · d d. ov rno, po1s e ra a 10 que porque e necessano exam1nar, se ~e _:vem pe 1r se faz em uma ou duas horas. ' 

estes esclareCimentos ao governo. Nos nao havemos 
de pedir diariamente informações ao governo, e por O Sa. LINO CouTINHO:- Se ha a tratar ma teria 
quaesquer indicações que se fizerem, sem se apre- mais interesoante, sou de parecer que so adie o na
sentarem munidas com os competentes documentos, goci~, mas~ não haver,. não vejo moti.vos para que 
que fa.ção alguma fé. Do contrario passaremos por le- se na o peça o esclarecimentos. D1sse-se que para 
via nos, e precipitados, e de mais sobrecarregaremos pedir esclarecimentos era necessario já ter doeu
os ministros de estado de um trabalho immenso, e mentos sobre o facto, isto é contradictorio. Quem 
quasi sempre sem proveito algum. Em todos os go- tem, não pede, porque é gastar tempo inutilmente 
vernos constitucionaes procura-se muito não eston- Port~nto devem-se pedir escl~recimentos, quand; 
der esta faculdade de pedir informações aos mi- os nao houver, e quando os haJa, não é preciso pe
nistros, e nunca se faz sem ponderosos motivos. drl-os. D1sse-se que o mmistro tem mais que fazer 
Por consequencia não faz mal algum, antes é muito do que dar esclarecimentos, e qual é a sua obriga
proveitoso, que nada se decida por ora. 

1 
ção, se não mmistrar os mews, para a camara poder 

O Sa. Souz~ FRANÇA:- Todo o negocio senhoree, trabalhar COffi: todo o conhecimento_ de caus!l.? 
em que interessa a fazenda publica, é de grande Drsse-se que e prectso haver doze mtm~tros :sejao 
ponderação. (Apoiado geralmente) Quando se de- os qlle forem, havemos de trabalhar sobre 08 m for
nuncia dissipação dos bens nacionaes, sempre se maçoes _ que nos der 0 governo, e o fl'OVerno tem 
deve tomar conhecimento, e com urgencia, dessa obngaçao de _as dar quando as nao trvermos. 
denuncia, sempre se deve examinar, se ha, ou não Drsse-se que nao se a~hafundam~nto alg:_um par:a se 
a dissipação. (Apoiado) Nunca se póde dizer que ~ornar ~rn. c;onstderaçao a mmha mdiCaç~o; a m~nh~ 
um deputado obrou frivolamente, se acaso propõe mdtcaçao, e mmto be~ ferta. a mmha md1caçao e 
algum meio de prevenir, ou remediar a delapidação multo lou~avel, (a.po!ado) P,Orque trata de poupar, 
dos bens nacionaes; porque a cama r a dos deputados e eeonomlsar os bens que ,perten:em ao povo d.o 
incumbe com especialidade a vigilancia sobre esses Bra~Jl. O h?nradp mer_nbro tem feito mu1tas mdl
bens. caçoes, e nao vt que aJ.untas~e d.ocul?entos. Pouco 

A commissão, Sr. presidente, quando fez a 2• tempo ha que _s~ ~ez aqui uma mdicaç~o s?bre o sue
parte do parecer, não obrou precipitadamente: me- cesso dos mthcianos de Mmas, e fo1 o.1llustre ~e
ditou sobre o negocio, assim como meditou quando puta~o nml que apontou factos a respe1to desta m-
organisou a 1• parte do mesmo parecer. Eu sou nm dJcaçao. ·- . _ 
dos seus membros, e vi o decreto, que não é muito Nella se ped1ao 1lllustraçoes ao governo, sem 
antigo, pelo qual o SE-nhor D. João VI, conferio a co~tudo .haver docu!llentos. Como pois se po
este homem o predio, de que se trata. E' portanto dera eug1~ que e~ aJunte ~ocumentos? Como se 
necessarío saber, se este predio. está incorporado nos I me quer t~rar. a f!!mha re~al!a, como deputado de 
proprios da fazenda publica. O rei não podia dar o propôr as m~1caçoes, que Julgar convenientes para 
que não estava incorporado na fazenda publica. o bem da naçao? 
Ainda mesmo que nesses tempos podia dar uma Todas as vezes que souber de alguma cousa, hei 
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ue a pro pôr aqui, para saber a verdade, se não fôr para dar as illustrações que se desejão, muito me
assim, não me ca usa deshonra nenhuma, faço o nos competirá por dar as providencias com recom
meu dever, Ll se [ór assim então terei dobrada honra, mendação des ta camara. 
dobrada satisfação de fazer entrar na fazenda na- Demais, Sr. presidente,· havemos de recommen
cional o qu e es tava fóra dos bens, que pertencião á dar um negocio de que nós confessamos, que não te
nação . Por consequencia não pó de o nobre depu- mos exacto conhecimento ? Isto é singular I 
tado pri var- me deste proposito de tratar dos bens Primeiramen te devem-se pedir informações sobre 
publicas, quer tenha, quer não tenha documentos a ma teria, póde ser que a causa não seja como se 
na minha mão. diz e póde ser que seja mais do que se diz. Em 

Propoz então o Sr. presidente o adiamen to , e não qualquer destas hypotheses sempre votarei pelo pa
sendo approvado, versou a discussão sobre a ma- recer da commissão. 
teria. Peção-se esses esclarecimentos e depois tomare-

O Sn. TEIXEIRA DE GouvÊA:- Eu approvo em mos uma resolução segura, ou recommendando ao 
parte o parecer da co mmissâo, mas em parte não. governo ou abrindo mão do negocio, quando conhe
Na realidade não se pódc proceder a este embargo çnmos que nos não pertence. Po rém, r ecommendar 
em bens de raiz. Se forem da fa zenda publica, ou sem saber o que, é obrar fóra de todo o proposlto I 
de qualquer pessoa, poder-se-ha reivi ndicar o pre - Quando se nos apresenta uma indicação sobre ob
dio, usando-se da acção competente, mas não por ject.o desta natureza, que não é menos do qu o dis
meio executivo. Não me conform o porém na segun- sipação dos bens nacionaes, devemos ser in[orma
da parte, em que se pedem esc l ~ recimentos, não dos do que ha a tal respeito. 
pelas razões, que se acabarão de ponderar, mas l~ós não sabemos do facto senão por noticias 
porque este negocio pertence ao poder judiciario. vagas ; e que mal faz que esta camara fique in tei
Por es tes esclarecimen tos podin realmente conhe- rada da verdade? 
cer-se , se es tava bem ou mal feita a doação, mas Sobre a doação não se duvida; porém, sabe:uos 
como haviamos de revogai-a? se essa doacão é valida? 

i'\ unca por nm<J lei . Se Sfl julgar qne a nação tem Será a pr.imeira vez em que se delapidão e dissi-
direito áq uelles bens, c que a doação foi mal feita, pão os bens da nação? 
o procurador da co rôa deve in tenta r uma acção de E não pertence a es ta camara prover, quanto em 
re1vmd icação contra aquelle, que os possue 1llegal- si caiba·, para que se não delapidem os bens naciu-
men te. Por 1sso d1 go que e este negoc1o inte11·amen- naes? , , 
te do poder jndiciario, e não tem nada com o poder Portanto! voto p elo parece~; este e que me pa
legislati i'O. Quem ha de decidir es te negocio, ha de J r ece_ o eamwho dn·eJlo. Depo1s que acamara est:
se r uma sentença. Eu manda rei urna emenda, para ver mteuada do que ha sobre o negociO, resolve ra . 
q ue em lugar de' se pedirem esclareci meutos, se O SR. VASCONCELLOS :-Sr. presidente, se se en 
remetta ao governo a indicação do nobre depuL<Ldo tregar esse predio ao procurador do barão , seguir
Lin n Coutinho, para que dê as providencias, que se-ha que se perde o direito que a nação a elle tiver? 
julgnr necessarias, depois de proceder ás deligen- Não; a todo o tempo se póde reivindicar do barão, 
cias que o caso pede. nma vez q11e pertença á fazenda na cional. 

O SR . LI NO CouTINHO: -Eu nada mais teuho a Por tanto, que prejuizo resulta dessa entrega? 
dizer, po rqu e o honrado membro prevenia o que cu Nenhum,_ P?rque sempre se póde intentar contra 
pretendia propor. Eu queria tamb em que se man - elle um l!beilo. , . 
dassc a minha indic.ação ao govern o, como já aqui Declarou-sP, porem, urge~te a m atena deste pu
se tem prati cado, para que dê as providencias , que rece r; mas, !lergunto: ser ~ ma1s urgente do q~e 
achar justas . outras mateJ'las lmportantJSSJmas, que se derao 

. _ , . . para a ordem do dia de hoje? Não temos o proj e-
Vt!O en tao a mesa e !OI !Ida esta cto sobre as com panhias para fazer navegaveis os 

r ios do interio r? Não temos o proj ecto para o curso 
jurídico ? Não temos outros projectos de alta con
sideração? 

(( EME:'iDA 

" Que se rern eLla a indicação, ao governo, afim de 
que o mesmo governo, sendo verdadeiro o facto ai
legado, mando procerier na fôrma d~ lei.- Teixe.im 
de Go·,J.vêa » . 

Foi apoiada e continuou a discussão com ella. 
O SR. AuiF.IDA E ALBUQUERQ UE : -Eu me de

claro por esta emenda porque põe termo ao negocio ,. 
e não usa de rodeios . 

Quando podemos andar caminho direito, devemos 
evitar todos os passos que só servem de demorar. 
Vá a indicacão ao governo, a quem eompete; ou 
dar as proYidencias, ou enviar ao poder judiciario 
em fim, dar a direcçào que o caso pedir, depois d~ 
mte1rar-se das suas c1 rcumstancins . · 

O SR. VER GUEIRO :-Eu não me conformo com 
essa opinião e voto pelo parecer da commissão. 

Disse-se que se não pedissem esclarecimentos ao 
governo; porque este negocio lhe não pertence; e 
accrescentou-se ao mesmo tempo, que se reme tta 
a . i ndicayão ao g~verno para dar as providenci-as 
pecessanas. Porem, se não compete ao governo 

Disse-se que era cuntradictoria a minha opinião, 
quando exijo algum documento para que se peção 
informações ao governo . Não ha, senhores, tal con
tradiccão . 

Eu não disse que era praciso ter exacto conheci
mento de um negocio para sobre elle pedirmos in
formações: di sse e ainda es tou neste principio, que 
não devemos pedir ao governo esclarecimentos de 
factos, c•1ja existencia não nos consta senão pelo 
rum or; que, para es ta camara deliberar-se a dar 
esse pa~so, sempre era preciso qu e tivesse á •·ista 
algum documento. Parece-me que nisto não se dá 
co n tradicção alguma. 

Respondendo agora ao. iltustre deputado o Sr. 
Souza França, direi que não está tãe certificado no 
facto, como lhe parece . Este predio foi dado por uma 
mulher para nelle se fazer um estabelecimento de in· 
validos. Não se levantou o hospita·l e· passou o ter
reno ao barão; pergunto eu: a quem . pertence rt<i
vindicar es$e predio? A' fazenda nacional ou aos 
herdei ros dessa mulher? Se acaso não se verifi-cou 
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a condiCão, como se póde dizer que -essé predio quanto souber e julgar a bem da . nação, indepen-
pertencê ã nação 'l E não pertencendo_- ã -na cão, dente de documentos. · _ _ 
como podia o rei alienar aquelle predio 't Se êsti- Da mesma regalia~tem usado o illustre deputado,. 
vesse incorporado nos proprios da nação, então ti- que se oppõe ao 'parecer da commissão. Muitas 
nha a assembléa dirl'ito para intrometter-se nesse vezes tem apresentado indicações, sem comtudo se
negocio; mas nas circumstancias que tenho apon- rem documentadas e sem titulo algum. Portanto, 
tado, não. se nisto ha falta, tambem é réo o honrado membro. 

Pergunto agora, para que havemos de pedh· es- Não ha muito tempo que aqui se tratou de um 
clarecimentt>3 sobre este negocio? Para que recom- negocio, a respeito do qual se mostrou a camara 
mendal-o ao governo 'l Se não sabemos deste ne- muito cnthusiasmada e que foi proposto por uma 
gocio, para que o havemos de recommendar ao simples indicação, para a qual contribuio 0 nobre 
governei? E se sabemos que não pertence ã nação, deputado, mas uão apresentou documento algum; 
para que }'edir informações 'l Isto é entorpecer a entretanto a camara tratou do negocio com muita 
marcha do governo, senhores, o ministro não é energia. 
feito só para satisfazer ãs perguntas do corpo le- _ Sou, além disto, obrigado a dizer que os esclare
gislativo. O procurador da fazenda é que tem obri- Cimentos que.deu .o honrado membro, não são exa
gação de tratar disto ; e para que nos havemos de ctos; porque affirmou que nenhum edificio se tinha 
metter em cousas que nos não pertencem ? Não feito naquelle . pred_io por conta do estado, quando 
basta terem-se já passado tres mezes, sem haver sabem que alli se fez uma casa, pela economia dos 
sabido uma só lei, ã excepção da do reconhecimento regimentos desta terra e que esta casa foi feita pelo 
do príncipe ireperial 'l conde de Rezende, sendo vice-rei do Brazil. 

Portanto, opponho-me ao parecer e protesto con- E como se diz que o estado nada tem naquelle 
tra a urgencía. Tratemos da ordem do dia. predio? Houve um ediflcio levantado com o di-

O Sa. BÀPTISTA PEREIRA :-0 illustre . deputado nheiro dos militares e pelas economias regimentaes 
o Sr. Lino Coutinho fez uma indicação, pedindo e não tem 0 estado nada naquelle predio? Eis aqui 
que se mandasse sobrestar á entrega de uma cha- como está bem informado o illustre deputado, que 
cara ao procurador do barão de Alvaiazere. A com- não quer que se peção informações ao governo! 
missão disse que este meio não era competenle, O Sa. CosTA ÁGlllAR :-Sr. presidente, já muito 
mas que convinha saber-se o e$tado desta · questão. tempo se ··tem empregado nesta discussão e seria 

Parece-me qu~ não ha nada mais importante, perdel-o se se não decidisse o negocio. 
dada mais conforme á razão. Que passos póde dar Approvo o parecer da commissão que julgo muito 
esta camara, sem saber se pertence ou · não á fa- bem fundamentado. As razões são obvias e têm 
zenda nacional o predio de que se trata ? Se o mi- sido · excellentemente sustentadas por todos os se
nistrodisser que pertence á nação, então se tomaráõ nhores que defendem o parecer. 
as medidas que a camara jull]ar convenientes; e se Ponderou-se que a diligencia de que se trata, 
disser que não pertence, esta o negocio concluído pertence ao offic1o do procurador da fazenda, o qual 
e nada mais temos a fazer. deverá propôr a acção da reivindicação, no caso de 

Até por outra razão se devem pedir ao governo se reconhecer que este predio está no domínio na
estes esclarecimentos e vem a ser, habilitar-nos cional; concluindo-se dahi que por nenhuma ma
para mandar proceder á reiviodicacão competentE!, neira devia a camara entrar no conhecimento deste 
quando se conheça ser um predio nacional; e se o caso. 
governo não proceder -a esta reivindicação, -tem Porém. senhores, eu não sei, porque se ba de 
então a camara de proceder pela responsabilidade fazer essa diligencia depois de ter sido entregue o 
contra 0 ministro competente; o que por ora não predio a um particular, podendo dar-se jã o remedio 
póde fazer, porque nenhuma certeza tem do facto; de mandar suspender a entrega, pois este predio, 
- Eu não entro na questão, se ha outros negocios assim como todos os bens dos subditos de Portugal 

de maior urgencia. a que devamos dar preferencia; têm estado debaixo . de um sequestro, e da adminis-: 
porém, não admittir as objecções_ que se . têm feito tração posta pelo governo. Eu não sou muito-a,iit}g() 
ao parecer da commissão. Eu o acho em regra; e no. Rio de Janeiro, mas tenho ouyido geralmente 
sem estes preliminares não podemos obrar com sa- dizer, que alli se fizerão varias obras-, e por algüris 
bedoria sobre este assumpto. · annos . residirão .os militares invalidas, até qué 'os 

·· ·- - -- - · - -- - ·· governadores mandãrão arrendara casa e chacaia. 
· . O SR . . _ LINO CouTINHO:_:_ Eu sustento a emendá Além disto a presumpção juridiea. é foâa em favor do. Sr. Teixeira de ~tivêa, porque, segundo a una- do estado, e emquanto senão mo:strar aillegalidade 
nime opinião dos _senhores que têm falia do, . este daquella acquisição, não póde a 1;1ação ser privada 
negocio compete ao poder judiciario, quer o predio da sua posse. Portanto em qualquer hypothese, que 
pert~nça ã nação, quer á pessoas particilla.res. Se se queira imaginar, sempre são necessarias as 
é da nação, ,o . procurador da fazenda deve mtentar informações, que a commissão desejá para dar o .seu 
a reiviildicação e se é de particulares~ elles próse- parecer final: e por. isso voto a favor do 
guiráõ querendo, nos meios ordinarios. ·. . . . parecer. . . ·. . . . . . - . .·. -
_ ]lemetta:se' P?is 3: minha iJ!dicaçãó Íl<?. governo; O . Sa. ALMEIDA ·· 11: _ ALBUQUERQUE :~. Estou pela 
o. governo exammara o . negocto • e se çonhecer que emenda.· Se nós pedirmos informações ao goverup; 
nelle"se interessa a fazenda publica, dará as provi- não fazemos mais .do que rodear. Vêm ellasinfoF 
dimcias _q_u(l_e~tenderjustas,_ ~omm~ttendo-o,a.? P«?:- macões, mandão-se para a commissão, a commissão 
det: judictano, no ,caso de. haver.lugar __ á ]."e!Vlndi- dá -·o seu parecer, entra em discussão, etc. Quanto 
cação. , .. . . . . . ... .. , . . .. - _ . 'tempo perdido '! E para que tudo isto 't Para SI:} dizer 

Quanto ao que disse sobre: a . necessidade de. do-_ ·ao governo o mesmo que se póde dizer agora : isto 
cumentos, tomo a sustentar que o direito dEl:P!()Pôr é, 9ue se dêmas pro~denci!ls, quo o .. ~s() pedir. 
é- uma das regalias de qualquer deputedo desta ca~ . P01s não ·se póde ultimar · Jâ- o n~goc1o sem este 
mara; e ~mo eu sou.deputade, beide propôr_tu~o, rodeio 'l -

96 
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. ·~3.fo ro::::aif ·f~D"E i·JUtiÍOiDE+lS~~~ - · 
.. Tenho ~uli,do' questi6!lar: -s()~re a··:Ua~~:_do~ · : ~u - ;não sei .como $e ~udéltãC:i<l~p~~de;páre- ·

bens . naet~maes ': mas, senhores• •-esta ·c«vJestão·•e cer."ÂSsentou•se :·ha; poucos dias~:·:qu&,ad:amara 
múlto•in~fodrosil', e de suuinia'· iliffi.culdade~ •SObre sempre~qúe preeisásse.,: •:podia 'e .deVi~p~~dn-
doacõês- 'de' bens, ' anti~mente chamadas· da corôa; formaçoes sobre· factos ; ~agora ' pedem-se :lllfo_rma-
e · :lioje ; nacionaes, · ha · ;inuito· que ~dizer, · ·e · que ções ~ sóbre ·:factos e ha.; quem· .se>opponha,~iz~do 
examiná r •. E'· preciso primeiro:. décidir, se•os ·reis de que, isto · é . dar:: muito . que: fazer aos ministros. h ;;A 
Portugâlpodiãõ·· dar aõs seus· sub ditos' os, bens; •que camara nunca·. negou este · exp~diente.' à , .. qualquer 
qiüzessem -:•· é p~ciso -vêf' as leis~ : qbe regulão·essa's do~ seus-. membros; . e como . o.ila;de cagora.~ negal'. a .. 
dõaçl)es, e ··mau> ·_·que ·tudo ·· examm~r a natureza uma commissão; réuilidà ?· O·· . melhor é~não. mandar· -
1lesses bens. . . . . ' : . ' . . . . . .. . : çs negocios ás commissões. . . . ; .. , . . .. . - . :_ . '" 

' Portanto · a camara fica inteiramente desencar- Portanto; Sr: presidente; ·não se:póde -deixar:.de· 
· rega da · para com a nação, remettendo este 'negocio haver estes esclarecimentos, '· que·;neõhnm · inconv~· 
a ·quein' compete>Vá· pois ao· governo·: elle· dará as niente podem cansar ::.· ·· ·· c ,., ., .• - ·<·' : . .,..; 

. provid.eneias, e o des'tinp, que julgar con-v:eniente á '. Eu me declaro c01:Ítra a · ~~enda @à. propÕé~que 
'indicação do.- Sr.' Lino C01itinho. . · ·' · · _· esta ind_!cação• seja enviada ao.·.govemo. co~ r~com;. 

·o Sli.. TEIXiuRA ' l)E GomA ·:--Felizmentévejo mendaçao. . :. : , ... ·, :·'. -' ... o·:: : : .. 
que ; .. t<;>dos ::os senho~es ~ê[n : co.ncordado, _q9.e não · : Nunca se de!e dizerao,governo que~obre,des~on ·. 
pe. rtesee. a~,·p .. o .. d. e·. r-le·g·~.sl~. ~v. _o_. o_ ·_to.ma!.c_on .. ·h·E:· cuneJ?-tO daquellamane1ra.; porque• o;.• governo. não que~.~os 
aeste negoCIO: Se eu: VlS,Se ·contranado este · prm- nOSSOS •CODselhos OU a;nossa ·opinião. · .. ··! "' c .: ~ · f. 
cipio, entao: cederiã, -mas como ainda: ninguem · ·-Em uma camara,-talvezem•mellíóres-.circumstªn.
-fallou . contra:, sustento ' a · emenda, Se · vierem as ·cias do que est3r apresentando .. se uma. p~:oppsta 
iriform!lções, . havemos de fáZer . uma lei, Para· dizer para recommendar certo. negocio .ao go'terno~ hóuve-
qu.e essas casas não perte~cem _ao barão ·? ·Não: qtiem dissesse, quepõuco ,tempohaviue:ti~aJeito. 
par.f que ·pois havemos de · gastar mais tempo? . .recommondacão sobre . outro negocio, e. que .. e~ 
. . ,A· minlia ·emenda,·, ·.diz que se· proceda ·na fórma reêonimendaÇões se nã!> . devião , repetir ' imíitas ye~ 
da·1é~ .sendõ verdadeira_· a denuncia. Quando nós zes para 'não perderem aconsideracão.deVida.- / .:· 
man~amos· ··esta ·indicação ' aO' governo, · mostramos .Utqinada a . discu5são procildeu"7se á 'votação; ,íiil. 
que tomamos ·intereSSO na ·conservação ' dos . b,ens qual foi ,'app!OV~do O -p~~cer d~ , CO~i~&a,o_ ~,!1~~ 
nacioii.aes~ · Eú' não contesto,-··que a camara •possa ficando ·. preJudicada a emenda do · sr~ Tenetra·:ae 
pedir illustrações; mas:• qUando · íôr para medidas Goi.iv.êà. • ... ·.· ' · .. . ;; -~·c .: ·: ·.·:· .·_-: ·:.? '>· .. L.'~ ~: . 
Iegi.Slativa.s, ou -~ara .. responsabilisar os ministros, . Pas5ou:.:se á. 2• parte. da ordem. do dia; q~e· #a~ er
mas 'nestê .casoe todo o negocioc: pertencente ao continu~tção· ·da 1• :discussão - - do . ,prõjecto ··.~~J~i 
poder jildiciario, e mesmo nunca póde ser reivindi- para a cre~~O. de . C?mpau!üas c~~:~ fun. de Ja~~~r 
cada a casa senão por uma sentença; e·nunca por a -navagaçao dos l'~<?S-dOlmpeno, a .. qua,l~us~o 
uma ordem· ·arbitraria•- e ·por isso não quero'que _ficara a,diada do dia 29 ,docol:l'~nte inez. ~c:~ . :. ;;.::· , , · : 
seja. ·desapossado o 'proprietnrio> sem -~ am 'motivo : ' Immediatalnénte: ({~Sr •. 5ecretario· ;:costá_:A~ 
!e~lA~po~ de'esm.r deci~do · •o · negoeio peló•-poder leu o projecto e a emendaadditivàdoSI:.:Yergne~. · 
J\!d,!Clll,l'J.~; ·-~ . -~ue ~rtence. : · · · ' · · .. · ·" '• .' " ·qiiEv ~- achava •sob_re• .: a : mesa,. concebida n~tes 
-~o~ SR.' ' CLEMENTE ~PEREiRA :.:-Sr. 'presidente,- eu tetmos: : ,· . . :_: : .• _ .. '' .' "'• 

;~~'~ifv::~~~P~:~;r'J!h~0~f:~:0~o~f~~~~: ·· · ·ex .EBD.DA. , ·'-~r' -.'~,;~{· 
n~g'tc10, por .~rt_en~r. todo ao P.odequdi~al'!o· . « São igualmente permittidas·as companhias _para 
Nao> :dun,do:,~ J>orém_, ~e~ : te~ • _!>~rJ~çao, de a_introducção.d.ecolonos estrangeiros.: · '· : :· - . ! <· 
p~~over estli .. causa. no _p()der. JUdicumo T •.E ··o ,., .« -~- governo 'fará eumprh: os ·contractos·entre::Os 
up:~nstr~'da flizel}da, ~- 9 p~oc~d.o~ : d~L ~Erôa. - ;E · se- oolonos e,o·· emprehendeilo~re~quantó "!orein~eon
~~~s, . n,a() . ._J~zer~m . a· - ~~~ .· _o~n~~~;. n11o ·_ d~e ·. a formes 'ás· leis e principios'adoptados 110.'imperi0'~~ 

!!i~~i~;ts;~ -~5;~4:e~;:_~f,f~; 
li~--~~- ça.-.0. ~ .• d. o. ·:··n. ·eg~. 9·_ :_ a ·: ~ta. ' çam. ·•. ~ara .. .. : C?óm_pete ~ s_a. Vn .. GllEIB. o :-:Sr.p_re51.,en. te __ ,.:!lg.,. _app. -~. -~i9 _ · 

. tra:w ~ -~ aecosaça():· :~ · . . · .... <: . <:·: . p~oJ~Çto e as.eme.~d~, n~m .. ~~ porqu~ se d~ 
·,Nada ,tem.os·P,or·_QJB.· acerca: .da natmeza • ·destes Jeltar.'U1Jl proJecto que assegura QID meto .• alem dos 
bens;''n~s • nadá· ~sab~o~ ·e pm ~~os se são ~e· temõsí :~ , pro:ver ás c«>mmodidades-e n·ecet-. 
!lec~':"lUca:Jgam_ élS· _·_medi~.- . t qll_ e. P_ edimo_ ~-estas __ : stci~des puo~eas.,~ co_m~ são estr,adas,J)O~~i~nâés, 

- . informa~es.· · · : • • · · · · · ' · : · ' · · ·~ c · : ', ·' · · etc; 'As· rendas: appuCádas~~ estes filís'.Oll;üo::-são 
:· , Se~se:ácnar que .a doação' é: beín:. •feita,:;:havendo (mniien~ ~-o11 nãó·:<têm ' sido:'beJn , ··dirigidiis:1~de 

,_ ·:u~,1rã~:·~r~~e::~;~~=.í~;_ -~re:ea:~;·r~~~~~~~~~e~!c~r:~ 
j~~=-.ri;:~r~cit~~~~~:~~~ ·fe:r~;~~~#;()~~:~~:r~~;:~~-
:g~-~~e!.r~~P.~_ J:;:t!~~.l"O~a~s~~-~d tet· ~-~b~~a~ '!J!C)r_. -f~e:_~o ·~:~~a:QIJl;~~-u'~~~ 
attrJÕWPnP<l ~~e'Se·naQueuipt em:ertes: ens. por ' uma ' co'llrNln,~ e',-,nne·~---se·m · -Uà 

-~~~~:~os'iJ,o lêStà.!Jó-dó' 'nepcio>iv~.- ile · _ .. ·· , . · ··i-:&ntóu,;cá;~tfõS~·- ·· · · - ~. · ·· . 
:~--..--~ '""'"- ma&t"lsSOf~':;l;~""""' Tilai>O :-..;,c.(';~ -

,g;:~-~~r~-&ãsifi 
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:-:· -~~ide.-ummódo·fixocàs:co~diçç;es,de:todas as,em~ que;as:ma~~~;:(JÚ-: .in~Itiplicão-()13 productos~4as 
. •>p;rezas:r:iJK!sSiveis; ;pórém~ndó. estas:tão :;ariaveis; manufacturas, ,abreVlando 'a factura.-: dos mesmos~ 

,: ,nãO''!~~---regt:a:quepossa,:eoirrir-a·todas;.porag()ra E' a: estes princípios que aing),aierra;"e.outrós -
· -~.e~os ·'l?'·que:·~e;.põde.:'.estabelec~e o systema~ paizes: civilisados,:.ao -pensar de .. Sinith,· devein a 
<·~l;l~ão:-:se'rOs :.especuladores· e tod() o mundo fica prospepdade, a que.t.em,chegàdo,eé debai:io;:«Jestes . 

. : _ _..;Sáhendo. qne··:tódo.,~quelle:qilese aprese11tar com os. ~e~mos principios;que o:celebre P~iV'!~· que·_sn~o 
'iun~osi.n~céssarios;;pãra uma em preza destanatu- viaJou, !lOS assegur~ que e!Je:não no Jamais paizes 
:"reza;, teJii::direitô:a~;Ser:.admittiilo debaixo de condi-: verdadeiramente felizes e ncos, senão aquelles onde 
ções:Jrãic;~aveis; :·porem emquanto:.não houver. esta a liberdé~;de .da.,industria, .. andava a par. da se-:-
lei; emqúanto:nãoiôrfeito este conVite geral,igno-: gurança •.. ,, . . _ , 

.~ra-:sei -se,!·taes··empreiasserão ou não admittidas e . Se pois este$ princípios sãp mcontestave~ relati
. põr.isso/ninguem~euida dellas. . . -; . . vamente ás nacões da Europa, como o não serão 
~,·,~·Eii -qUizéra que nestà_lei se:autorisassem igual.;. quanto. a este 'lmperio'? Qual serã ,de entre .. nós 

- "' men~·~&:compallbias para a,i~t.roduCção de colonos aquelle que _duvidar. póde desta verdade 'l. - .. ·· .. 
. · · ·estrangeiros,;as qaaes devem· tirar todos os seus in~ O . Brazil, . S,r. presidente, é um- paiz por assim 
· . teresse~·dos mesm:os colonos; ·assim eomo as·outras dizer nascente; as cousas principião; o_ governo 

·o.··~- _·:d~:()b~a_&;lP.J~ ~ererri;;. por.~m: ass!m CO ':_DO em geral não pó de .. tudo, é mister; ajudai-o, cumpre prom~ · 
•. deve•ser.<;:ga:J'llnttd~' ~s-1ndemmsacao est1pulada com yer o esta],lelecimento _de taes companhias, dé:outra 

. o:,:goY'~lino~-::tambeint ,ás.compannias de colonisação maneira não teremos. estradas, pontes; eánaes, etc. 
·:'Se~dév:éiÍli·garantiras ,e~tipUlaçõ~s ~eitas coni os co- Lancemos, um go~pe de vista passageiro sobre o _ 
qonos;1i.:emquantoforem compat1ve1s com as nossas estado_ das. provincias do imperio, e particular.,. 
leis'e'·oostumes~ .: ·<:. . . -: . • · . . . mente sobre as mais r.emotas. . . . . . 

" :. Objectou-se que. taes obras podião ser feitas por O comm~rcio .de Goyaz com. o Pará:que tan~J:_n-
:soeiedades philanttopicas/ OXalá que assim• acon- teresse pod1a -~ausar a aquelles povol?,·~tcha-:se lD
·:4eCe5S&•!~Mas-~ rião. -contemos .. com tal philantropia : teiramente carregado de obstaculos.-Eujá aqui pon~ 

"'!' .,_t:h~·muito im;quc·ena se:empregue, e nós ainda não darei quaes estes inconveniéntes, e·. sé, pem. me 
;-, ·ite~bs): umã,soci:ed<tde ,p~ntropica; sendo. aliás lembro, na sessão de lo de Junho, por occasião de 
''1Úi:ui\c5~:D~~SS~·?para:_pz:01nOver OS·.diff'erentes ra- apresentar uma indicacão sobre'a.aberturif de uma 

-c :mos· ·.de.' 1ndustna; e: p~demos, esperar têl-as. para estrad~!: que vã directain~nte ao Porto Real, oú,de 
·. :mer: j'est!adas,o abrir.: canaes, _etc.?,. Nã~ contemos outr~ pºn_t9 da proyineia .de Goyaz ·ás cabeceiras 

:'cOln!ÍSSo.::se:alg~IÍla appar~cer,aproveite.,.s~, mas do riO MOJU- . . ::. 
mãó';:liOS··descuidemos_.de .outros-meios •. ã 'espera . Eu. disse então quandojulguei.conveniente; e 

. desses:·. · · · · • , ·· ·. · . ·. , ~o~_t!ei a toda a luz. qu~es as ,vatitag~ns;.que proyir 
· ~'"''~isa.;=CósTÃ'ÃGUUR:~ Sr.· présidentê, pósto podiao. deste estabelecimento. ·.E é pena. que-estas 

qõê em-uma das sesSÕeS passadas eu me tenha pro- duas províncias Se achem privadas dos. meios .de 
·~nuneiado contra· as companhias, porqu~ eUas, ge• poder prosperar, produzindo. iiliás .a ,,de. Goyai gei 

· -ralrilente fali ando, •são e têm.:sído mais prejudiciaes n,eros que · ach_ão,. e continuarião , a · .. achar . muito 
~do qixe·''uteis; no q;ue são conformes quasi todos.os :fãcíl consumo· na ultima; ,elL leaibz:ei j considera.

' .:economistas ·.políticos~ :que só as admittem .qui!.~ do çã:ó. desta cama:ra .os relevantes servicos do cidààão 
:.tseé::tra.ta'de·:es~elecer, e 'abri..r: um ·commercio com .Franc~.-1osé· P.into- de. Magalhae~;;.qu~ sé~ ,pro;-:
. >povos· ·:ràmotôs:e barbaros,' e ainda: nesta hypotbese punha a abrir· á, tempos, . a r~ferida. :~ixjl~,:co~:-
·so'stentão .'que o •exclusivo ·de" taes:coQ~panhias de cedendo-lhe· apenas- o governo, algu[Jlas condições 
:couimercío -só devê dlirar o .tempo necessario para que .. não , re~O'; agora por · Jl11'1. gã() .~!3(e,xt.e~o.,.:~ 
.indeinnisar ÓS~diversos • emprebendedores dos-ris- até· porque lStO ~.deve. CO~~;;(}O ,Dia!'fe<d~ .l,"~~de 
~~:avànços-edespezas:detã~.arriscadasemprezas Iunho •.. -,, · ,- · .. ·-.,·. ·· .,·: "· :>-. <, • . . ,::..:; 

-eom-&udi>· :oatrô: :é o ~éa:modo de pensar quanto ãs . E!. te benemerito cida~Q:~aplJ!~es,~ J!~j~ ~~ · 
.- eompanhias, CJUetêm p~r fim facilitar a navegação ado,.levando para~.1.Um.u~o,o.~:de,~~9.;~~~ . 

'dós: rié>s, abnr ·~ canaes. ·construir estradas. pontes, attendidos · • seus. serv1ço~ ;, ~,ljlxiste.:p~r.é~i~d~. ~~ 
Cal_.Çadlls ete·' · · ... · · · ·.. · · · ~~u filho qne o acompanbo.n·.na.;pl~~<.AJU8,~~1:!~ $. 
:;,, Se:to&:-a~a"cÇão ~~~~'do governo ~é tende a dita estrada; es~ moÇ!}: CQ_nst.a-!ll~;..qne.;..a p_o~co 
~Jigir. a ·:liberdade:•dàsúcúldades dos homens;. estava ~o Pará, solifacitando. r~c~s ·a; es~ ~ _ 

. •. . iJDped!' ~sempre;" quando:; '!'~O' :dest~e. ~mia-porção do P!BSldente._ Que rá..ou.o.IDJe póde ~ a~lle 
~' •da aeti"fidade•.do·corpo,poli\lco·e preJadíca á rep~ pl'eSldente! . -, :. ·:.,. . <---~ . 
. ~cção·aonnat.:Jia:ra'me:·seivir dasproprias expres~· . ·.Que .,mmos. .. póde .. C!_~e~ce_r,g~'!.P.rfl~Çla ·P.~.:: ./ 

'sões." de:·vem.·nas soas reftexões sobre a economia vada de to~os os: me1os, wna.!p~o~~a.eiJ].fi!Jl,go~. 
"]191itica.~·'.por' 'ontritj)ftte·.·innégavel qne todo o tem·:passado ;por , t()das. -~_,~ :-~Ji#~!;;N~dà . 

. ·.-·-itOJin:~e~o,·devnédo'toiÍlara:.peito·o,melhorar:a .Qllb~ID-pof:lcolk.' -' .. . ·,";:.•. · ''~--·• .... ;.;c./: -:.- .• ,ó~;_, 
· ~ -~. · ~ •.ite· -~ ~:,d0:·:·~.~1~~. /.·Dão_ .. :póde, ·ne. m. deve .. privàr ·m.~~ .•. D .. I*.l8nganem~ .. nos,. ,se_ .$ ... ~~.-·. ~~nune:sm.(),.o.:~ .. -·· . 

if:lem-;CJa:fa _ .. eede:~nsagrar'uma:parte·dossens :VeJDO .. pó~e P~'ªr ,tQd'!S .OS: ~CCOJ:re;»Squ~;l!6faie~ 
~es·~e'-'de:soa:induskia; para·:a«Ji!elle:genero de JD1Sta;.:_ ••. ~ 9 .est@el~~&Ode,~~~·.:.!;~l9 

. ~cçã~~inàis:·~~~á~~dO;'do~mesmo_paiz~ .fim se]a_a ai)~ !le: ta~~:.a,~~@O,~ 
":'\()Fgovemo deve~Jctisào~reeer• quanto -em .~erl,!J~ ~og, ca.n~~·· eó~. das ,ca~~ •. ~~~-
-~eabe;.OS~Ili!ersos~'~.Pl!fl.e~dédores'de:qualqner ~bmçao,,de :~~:~m~~dade .de.:o;bs~~~-~ •. _ 

· ,dósiramos=. da,mdnsma;·~ Provendo':não~SÓ' na:-segu- a: ~ela.-:;_~: se_.,eDCQnt.J.:ã,o, eDL.:~O; .;l:8Jil~~i-P!l"; 
,-~.snas;~~e~:PJ.'O~eS,-como ragens. . - · . . .. ,<:J 
< ·· ·· ~ · ~F meiO.J[de·,~~enfoiJ;··Fllblicos. ~·, Se:;do «l~~o-:.do_.Pará:~ G:o~ ~OS;~ao . 

-. ·~·~a;angDlé~~~ucçãodQ~~· de:Mat.to-:-Ç-ros!;o_;e.Cuyabá,,os;:e~~ -
'-Júes~~eSpêcialmente:pormeio;de.<eapa~:t~ ® DUJD~l:!~QaalqueJ:;das-~··~ 
-~~daS;etc;•ipo~a-:~~'4Jasr~ ~;~a_ dO rlo.::~~como..a:.~"A'f!u~ . 
-~)ü~1 .. ~e.>do~-~- por:;onde;se ~· ,a~~;~ÊillA!PtoYmCJa · 
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com - a· do Pará, encerra em si um milhão de diffi- j porque sóellas podem melhor tratar de seus _inten~s
culdades, de p~rigos, é de excessivas despezas, que ses, e a melhor prote~~· que a este ~e~pe1to _póde 
bem podião ev1tar-se. · . !aze~ o governo,_ e aux1bar a boa admmJSt~~u;~o da 

Só a navegação do Made1ra contém 26 ou 27 ca- JUStJça, o cumpnmento dos contractos, e a IRVIola
chociras, além de outros incommodos proprios de bilidade das garantias individuaes de cada um- dos 
tãt) arriscada viagem. A do Arinos não é tão cheia socios destas sociedades ou companhias. 
destes obstaculos, contém porém alguns: e se a Deixemos porém o que é relativo ás nossas com
todos estes transtornos ajuntarmos o das irrupções municações pelos rios, e lancemos tambem ,.JUtr:o 
dos indios bravos, a falta dos meios necessarios golpe de vista passageiro sobre as estradas, e caml-
pela pequenbez das canôas, etc., parece até incri- nbos do imperio. . . . 
vel que sómente o ganho possa excitar esses poucos Ah ! senhores, que m1sena, e que mcommodos lU 
concorrentes que ainda ha: e felizes elles, quando Que perigos mesmo, e riscos!! Todos nós o sabemos. 
ao menos os interesses podem cobrir as despezàs ou Não é necessario ir muito ao longe: em torno dt!l'ta 
a perda que muitas vezes sotrrem de cargas e tam- côrte, e a poucas distancias della encontramos uma 
bem de canôas na passagem de algumas cachoeiras. multidão de provas para comprovar o que avanço. 

Quanto á outra communicação pelo rio Pirati- Eu fui testemunha de grande parte desses incom-
ninga por onde em 1820 para 1821 desceu o te- modos, . e dos perigos que correm as tropas, e serta
nente 'Peixoto, bem conhecido naquellas províncias, nejos pela falta de pontes, e pela destrUição causada 
pelo seu genio emprehendedor, esta navegação otre- nos campos pelas enchentes, e falta de encanamento 
rece talvez maiores incommodos, posto que mais dos rios; e muito mais eu poderia accrescentar, se 
breve, e é além disto muito perigosa pela grande estes, e outros exemplos já não tivessem sido pon
populacão de muitas nações indianas que habitão as deradus pelo illustre preopinante o S1·. Clemente 
margens daquelle rio, e os seus vastos sertões. Pereira. _ . 

.\ navegacão mesmo do rio Negro otrerece gra- Tudo o que expedido fica reforça, e corrobora os 
ves obstacufos; é verdadE! que alli se não encontrão argumentos a favor de taes companhias, e socieda
os mesmos inconvenientes, de que acima fallei, mas des. 
é tambem certo que a falta de população daquella .. Debalde porém, senhores, edificaríamos o edificio 
comarca, o abandono em que ella se acha, etc., de nossa prosperidade futura; se por outro lado esta 
tudo isto difficulta e empecc o commercio. Tal é camara não lancar tambem mão dos meios de pro
a fatalidade daquella interessante parte do impe- mover a civilisaéão, e colonisação da immensidade 
rio t t de nações indianas, que habitão os · vastos sertões 

Que vantagens, senhores, que interesses não ti- do Brazil, e as margens dos seus inumeraveis, e 
rará o Brazil, se aquella comarca fôr protegida extensíssimos rios. 
como deve e como merece t 1 (apoiado, apoiado.) Eu torno a.lembrar á consideração desta camara 
Os seus ricos e ferteis sertões, a immensidade de tudo quanto eu ponderei em uma das sessões pas
suas producções, a communicação que por alli po- sadas a' este ,respeito: e peço licença á honrada 
demos t.;r com o rio Oreneco, subindo pelo rio commissão _de civilisacão, colonisação e catechese 
Negro até a nossa fronteira de S. José de Mara- dos índios para rogar-lhe se digne apresentar-no!;' o 
bitanas, e dalli até o forte de S. Carlos, e conti- resultado dos seus trabalhos; e aproveitando tão 
nuando por diante até o canal denominado · Caci- opportuna occasião, lembro, e peço . tambem que 
quari, ·que faz communicavel o rio Negro com o quanto antes entre esta lei em segunda discussão, 
já referido rio Orenoco; todas estas e outras -van- porque me persuado de que ella encheria a expecLa
tagens, _se forem aproveitadas, nos representão a ção publica pela sua utilidade, e o que é mais talvez 
idéa do mais lisongeiro futuro, e oxalá ao menos fizesse derramar sobre nós as bençãos nos nossos 
q11e nossos vindouros possão colher os desejados concidadãos, _ principalmente da numerosa classe 
fr~ctos de nossas fadigas 11 ... dos viándantes, negociantes do interior, tropei-
~'"'Eu temo _abusar da attenção desta augusta ca- ros, etc. . . _ _ 
mara, porque·de outro modo eu apontaria em breve Responderei finalmente . aos po:1cos honrados 
as vantagens que nos offerece o fertil Rio Branco, membros, quese têm opposto ao passamento deste 
cujos campos parecem criados pela natureza para artigo para a segunda discussão, direi sómente que as 
a producção _de gado· etc. . companhias, que ·têm por fim o estabelecimento de 

Mas rara que remontar-me ás mais longiquas calçadas,- pontes, caberturas de canaes, etc. coosti
partes do imperio, se mais perto de nós eu · posso tuem · de certl> nma excepção na regra geral da 
achar exemplos para passar a necessidade das com- prohibição de taes sociedades privilegiadas; e que em 
panhias, de que agora tratamos? O commercio da administração não é das excepções das regras que 
minha província de S. Paulo com c .Cuiabá, e Matto procedem os males, é sim das falsas idéas que for
Grosso nos apresenta ainda grande parte dos incom- mamos · dàs co11sas, e dos factos, e das nossas dali
modos. e dos obstaculos, de que venho de- faUar·; se berações tomadas em consequencia de taes idéas 
d~s commnnicacões pelos rios, eu passo ãs de terra, falsas sobre as. mesmas cousas, e factos. 
tenho ouvido ã pessoas instruídas · e praticas, que Taes são as razões, pelas quaes eu voto para que 
estamos ainda muito atrazados: e que se· melhoras- esta -lei passe á segunda .discussão, para .onde _ me 
sem os as estradar, e os caíninhos, que vêm daquelles reservo para fazer · algumas - - ~ outras observacões 
remotos lugares a\é Camapuam, podíamos cortar ácerca da doutrina enunciada em alguns de seus 
grandes distancias, e abreviar' muito as communi.;;. artigos, com que me não conformo • . _ · .. 
ções. .. . . . . . o sa~. CuNHA. MATTOS:-Sr; presidente, confor-

l\Ias · como faze~ tanta cousa em· pouco tempo, e mo-mEr ~om o projécto · da illustre commissão, ' e 
como póde o governo só por"' si_ providenCiar tudo' desejo que· o do óobre deputado o Sr" SeiXas lhe 
E' innegavel que só por meio 'de companhias de sirva·de additamento!. 
commercio, que fação amuir os capitaes, e dar o · Serão ; pãra desprezar os incalculaveis beneficios 
devido andamento ás diversas sortes · de, industria i qile uos podem reswtar ·da exploração~ e das rique~--
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zas que nos apresentão as vastíssi ma~ províncias do 
Pará, Matto Grosso, 1\laranhão, e Goyaz? Merecem 
o nosso abandono es~as fertilissimas margens dos 
rios Tocantins, Araguaya, Duas-Bocas, Arinos, Ta
pajoz, Madeira, e outros, que em diversos sentidos 
retalhão uma porção de territorio excedente a 80,000 
legoas quadradas? Não merecem os nossos maiores 
cuidados as innurneraveis, e valentes tribus aborí
g-enes, que -habitão -os nossos sertões, que nos têm 
procurado, e combatido, e que facil mente podem en
trar na vida civilisada, augmentando os nossos 
recursos aó mesmo passo, em que adquirem o 
conhecimento, e o gozo das nossas commodidades? 

Esses murás agnerridos, esses mondrocús sempre 
respeitados, esses jacundás pouco conhecidos, os 
jarahés, os chevant'es, os cherentes, os carijós, os 
~pirapés, os b9rorós nao podem vir a ser um dia 
c1dadãos ute1s a sua patna? 

Sim, Sr. presidente I Todas es tas nações, que 
habilão as margens dOS caudalosos rios, que ·se 
perdem no rnagestoso Amazonas desde o mar Atlan
tico até S. Paulo dos Omaguás, devem sentir os 
benignos effeitos dos nossos desvellos, e os sazona
dos fructos dos nossos tr\ibalhos. 

. Eu já estou figurando na minha idéa um im
menso numero de embarcações subindo o Tocantins, 
o Araguaya, e outros grandes rios do imperio; já 
figuro uma avultada quantidade de trabalhadores 
abrindo esse canal de um quarto de legoa de extemão 
quasi formado pela natureza ao lado da tremenda 
cachoeira da ltaboca, que parece desafiar as cele
bres catadupas de Paulo Affonso, e Niagara I 

Eu já figuro os homens empregados na destruição 
das ·outras cachoeiras do Tocantins, e unir o rio 
das Almas com o Corumbá, o rio Uruhú .com o dos 
Bois ou Anicuns ! 

Eu já figuro o Guaporé · un ido ao Pru·a gua·y, o 
Piq1:1P-ri abraçado com_ o Sucurih~, o Taquari ligado 
ao rio Pardo, e todos JUntos fac1lltarem as commu
nicações entre os pontos mais remo tos do imperio, 
entre a comarca do . rio Negro e a província de 
S.Paulo! tudo isto eu figuro, Sr . presidente, tudo 
me parece facil urna vez que se admittão , ou que se 
estabelecão as companhias propostas nos dous 
projectos :·· 

Só as companhias podem desempenhar os altos 
fins. a que aspiramos. As rendas do estado não se 
achão tão adiantadas, que possão supprir a estas 
despezas: ellas são mui avultadas, e a experiencia 
nos mostra que as grandes em prezas tanto no Brazil, 
corno em outros paizes, mais avançados em civili
sacão, têm mais facil andamento, quando dirigidas 
por conta ·de particulares, do que -estando a -cargo 
do estado. 

Eu bem desejai-ia, Sr. presidente, que nós tives~ 
se!DOS esse grande corpo de genie ou engenheiros, 
de que fa:lla o nobre deputado o-Sr. Lino Coutinho. 
Bem ·desejaria 'ter· imtre nós engenheiros cosrnogra
p-hos, e hydrographos, de pontes e calçadas ; bem 
desejaria vêr entre nós muitos officiaes, que .hou
-vessém adquirido · <:!Jnhecirnentos praticos nas 
escollas do Adige, do 'Amo, do PóÊdo Loire, ·do 
Garona, do Sena, do Rheno, e do scalda : mas,· 
Sr-. presidente, e1I!quan.1o não chegar a. época de 
possuirmos €8Sesengenhei.rbs habeis,não metteremos 
mão aos grartdes. ~r&balhos e:Ugidos:pelo Srazil? E 
estamo&.n.ós; por. ventur.a· tão. faltos de engenheiros" 
oomo suppõe .o:· illustre · deputado? Não · existem 
nesta• côrte - olllciaes , mu~lo instruidos? 

6' ten·ente córottel João Paulo. dos ~antos Barr(lto; 

o brigadeiro João Aureliano de Oliveira, o coronel" 
Soares d·e Andréa, o coronel Cordeiro, e outros não 
podem figurar a par dos engenheiros fran cezes? Não 
temos a celebre calçada da Estrella, que faz honra 
ao irnperio do Brazil? ~ão ternos a ponte da Para
hybuna concluída á poucos mezes, e que póde 
merecer as attenções de um entendedor? 

Não temos a estrada da Serra Negra, que facilita 
o transito de carros desde as margens do Oceano a tê 
Goyaz? Não ternos a estrada da Serra das Aboboras, 
uma das mais asperas da cordilheira dos aymorés? 
Não forão estas estradas, e muitus outras do Brazil 
dirigidas por officiaes brazileiros ? 

Para que havemos portanto esperar que se crie 
esse corpo de genie para metter mão á abertura de 
estradas, á escavação de canaes, e á construcção de 
pontes? 

Empreguem-se os babeis engenheiros agora exis
tentes, e veremos em pouco tempo, que é faci l 
passar sem esses grandes homens, que ainda hão de 
appartcer: quanto mais que nós não emprehende
mos a abertura de estradas alpinas, a excavaçã o de 
c~naes subterraneos, nem outras obras de tanta 
magnitude como o canal do Languedoc, ou o farol 
de Eydstone levantado pelo celebre Smeathon: por 
ora contentamo-nos com obras cheias de comrnodi
dades, posto que despidas de magnificencia . 

Portugal, que certamente no fim de seis seculos 
de existencia política devêra estar muito mais 
adiantado do que o Brazil, nem por isso ostentava 
obras semelhantes ás da França, e Inglaterra, cons
truídas por engenheiros po_rtuguezes. Custodio José 
Gomes de Yíllas-Boas pouco ou quasi nada melhorou 
o rio Cavado. 

O brigadeiro Oudinot não concluio as obras do 
Douro. As do Vouga dirigidas pelo mesmo bri ga 
deiro, pelo major 1\lichelote, e oulros debaixo dos 
auspícios de um illustre brazileiro, um dos homens . 
mais sabios do universo o doutor José Bumfacio de 
Andrada e Silva, tiverão melhor sor te . 

A communicação entre o J:ejo, e o Sado, dirigida 
pelo sobredito sargento mór, apenas fi cou em rudi
mentos; entre tanto, nós vemos que as nossas 
poucas obras de pontes e estradas têm sido começa
das, e hão de ser concluídas por officiaes do corpo 
de engenheiros do Brazil, que dentro de poucos 
annos contará no seu seio a muitos joveqs militares 
enviados pelo governo do irnperio ás escollas prati 
cas da França, e outros lugares da Europa . 

Em um dos meus olficios dirigidos ao governo, 
disse eu ha tres annos, que com 20 arrobas de pol
vora, e o serviço de 20 homens se podia preparar 
uma estrada desde o Rio de Janeiro até Goyaz, por 
onde transitassem carruagens I F.stas obras são t.ra:.. 
balhosas, mas d~ modo nenhum impraticaveis. As 
estradas agora existentes forão pela maior parte 
a-bertas pelos povos ; algumas estão arruinadas por 
serem construídas em terrenos argilosos em que 
não ha pedra para se calçarem. 

Poucas têm sido abertas pelo governo, e mui facil 
é construir outras mais bem dirigidas, e mais com
modas para bs commercia n te~, e outras classes de 
cidadãos do imperio. 

Empreguem-se engenheiros babei• ~~mo João 
Paulo, Jóão Aureliano : estabeleção-_ . ompanhias, 
eoncedão-se-lhes privilegias, animem-r ; as pessoas 
zelosas e convidem-se os grendes proprietarios, e 
logo ·appare.ceráõ homens tão distinctos em patrio
tismo eúmo o coronel José Antonio Barboza director 
da ponte ,da Parahybuna, e como o emprehendedor 

In 
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da ab.ertura da nova estrada da vi!la de S. Carlos de 
Campinas, ale ao arraial de Anicuns da província 
de Goyaz, cuja commu nicação se abreviou ma1s de 
uO legoas . 

A' vista do que tenho dito, parece-me, Sr. pre
sidente, que es tamos em época de prestarmos gra n
des beneficios ao imperio do Brazil autorisando 110 
gov erno a admittir companhias ou sociedades para 
a navegação dos rios , excavação de canaes, e aber
tura de estradas. 

As vantagens hão de infallivelmente ser mui 
transcendentes; a natureza parece estar favore
cendo aos omprehend edores; os rios são abundan
tissimos de peixe para sus tentação dos operarias: 
as pedras, que. o.bstruem os ai v e os são quasi todas 
brandas; porosas, e compostas de partes se paradas: 
as que estão fóra da agoa, podem ser destruídas a 
fogo de um arbusto chamado canella de Ema, que 
as faz estalar em mil pedaços : as que ficão occultas, 
com muita facilidade se podem quebrar. 

O que mais se quer é prudencia, circumspecção, 
paciencia, e moderação com os pobres aborígenes, 
que por ventura apparecerem pelas margens dos 
rios, ou nos lu gil res dos trabalhos: toda a cautella 
é pouca. A companhia, não lhes vai roubar as terras 
em qu e ellcs habitão, e onde cação. 

E' co mpanhia puram en te de commerciantes, e de 
prin cípios rnni differentes daquella, que ha poucos 
dias . pre t.~ndeu a posse de um terreno immenso ha
bitado de mdigenas, que pelos estatut0s propostos 
fica vão sujeitos ao extermínio, e talvez ao capti veiro, 
e á morte. Passe portanto o proj ecto á 2' discussão. 

O Sr< . BAPTISTA PER EIRA :-Um illustre deputado 
disse qne deviamos desprezar in limine es te proje
cto, porque a qualquer era livre o formar compa
nhias, que se podião comprar terras, para nellas se 
formarem est radas, e sem onus alguns, unicamente 
principias philantropicos. Analysemos isto. 

Argumentar contra as vantagens de uma lei, que 
autorisa a form ar companhias para a construcção de 
pontes , calçadas, encanamentos de nos , etc., etc., 
só conJ o falso principio de que qua lquer o póde fa
zer, é concluir bem pouco: eu devo lembrar aos 
illustres preopinanlesr que todas as vezes que os 
actos parti culares de um , ou de muitos homens vão 
de encontro com as leis geraes, ou que se dirigem 
a fins, que vão tocar com o systema administrativo, 
não se podem sustentar sem uma lei a respeito. 

Poderei eu porventura na minha fazenda mudar 
uma estrada publica, sem a autoridade, e consenti
mento da camara rnspec tiva? Não. 

Poderei mudar o curso de um rio, só porque assim 
me convém Y Não. 

Poderei abrir, inda â minha custa, uma estrada 
por terreno alheio? Não : para taes actos é mister 
m11is alguma cousa, não basta o simples desejo :eis 
o que vai supprir a lei. 

Comprão-se terras, disse um nobre deputado, e 
pergunto eu, a quem? Está elle certo de que o 
proprietario;as quererá vender? 

E aonde o di nbeiro para essas compras? E quem 
motivará essa compra, e convidará a .essas des
pezas? 

Diz um honrado mem bro-st•ntimentos philantro
picos-ora, Sr . presidente, isto é bello de ouvir, 
porém eu dou pouco, ou nenhum credito a essas phi
lantropias theoricas. 

Ainda estamos muito distantes desse espírito pu
blico, que é obra dos- seculos, e de uma educação, 
que por ora nos é muito limitada : em Inglaterra, 

França, Suissa, etc., etc ., eu vejo immensos estabe
lecimen tos erigidos pela mão da caridade, pelo amor 

·da patria ; eu vejo o amor do proximo exercendo o 
seu mais nobre officio : mas entre nós estas virtudes 
parão em palavras; a nossa mais geral philantropia 
é o egoísmo, a ostentação : dá-se com mão larga a 
quem é abastado, e n ega-se a um miseravel.um vin
tem para comprar um pão. 

Quaes são, pergunto eu, os monumentos em con
trario? 

Porventura não vemos a sangue frio o misero 
orphão vagando pelas ruas, roto, e esfomeado? 

A donzella não é por nós convidada a prostituir
se antes dP. a soccorrermos? l'or:que não melh ora 
en Lre nós a pobreza? 

Já formamos algum estabelecimento como o de 
Frederiks-Oord? 

Sr presidente, eu quen obras, e não palavras. 
Disse-se mais que o projecto ~ra desprezível, em 

quanto permittindo aos socios uq~ direito de porta
gens, es te induzia um privilegio exclusivo. 

Sr. presid ente, entendamo-nos, e sirvão as pala
vras, de que usamos, para enunciar os nossos pen
samentos, e idéas: o que se entende por privilegio 
exclusivo ? 

Será porventura a concessão feita v. g. a um, em 
exclusão de mui tos? 

Parece-me que sim; e aonde está esta exclusão 
no direi to de portagem 1 , 

Porventura o que vende um cavallo tem um pri
vih'gio, quando do comprador recebe o seu valor? 
O que aluga uma sege tem no aluguel, que recebe 
algum monopolio? 

Creio que não : o direi to de portagem, concedido 
aos socios, que á sua custa construirão uma ponte, 
é como um juro do capital empregado .em beneficio 
desse, que paga, quando, passando por aquella, tem 
o usofructo dessa commodidade. 

Haveria monopolio, se porventura permittisse
mos que sómente tres, ou quatro homens ficassem 
autorisados para formar essas obras ; mas aqui não 
apparece essa determinação, porquanto todo o ci
dadão, tendo dinheiro, e vontade, póde ser socio. 

Disse-se tambem que o.·projecto e ra inutil, porque 
essas obras pertencem ao governo, e. só por este po
dem ser utilm en te feitas. 

Sr. presidente: eu não duvido que esses fossem os 
principias, e maximas passadas, e que muito grandes 
obras appareção por providencias dos governos ; 
hoje porém ha outro methodo, filho da experiencia, 
e fundado em grande vantagem : todas as nações 
têm conhecido que o methodo das companhias, para 
as grandes em prezas, é o mais util, e expedito, por
que andão com menos despeza, mais perfeição, e 
mais celebridade, além de que a nação sobrecarre
gada de um deficit de mais de 100 milhões, nada 
pó de fazer, .e todos sabem qual o resultado das em
prezas publicas. Não é tanto a despeza real da 
obra : o dinheiro passa por muitas mãos, e fil
tra-se. 

Eu seria mais extenso, se me não achasse muito 
incommodado; com tudo ainda me esforçarei por 
dizer que muito e muito me lisongeio de ouvir. ap
provar hoje aquelles pril)cipios, que emittidos por 
mim, tanto chocarão na poucos dias á maior parte 
dos honrados membros desta. camara, quando re
provarão as sociedades agronomicas : hoje mudarão 
de linguagem, e approvarão, ainda que indirecta. 
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mente as minhas idéas, o que, torno a dizer, assaz 
me lisongeia. 

Conclúo pois que deve passar o projecto, cuja uti
lidade não se póde contestar. 

Tendo dado a hora de se fechar a sessão, pergun
tou o Sr. presidente, se a camara julgava finda a 
primeira discussão, e como se resolvesse pela affir
mativa, consultou, se o projecto devia passar á se
gunda discussão, e assim se vent.:eu. 

Isto feito deu para a ordem do dia seguinte : 1•, 
continuação da discussão do projecto de lei sobre a 
extincção do fõro pessoal : 2•, terceira discussão do 
projecto á cerca dos vogaes dos conselhos de guerra : 
3•, l• discussão do projecto sobre o curso jurídico: 
4•, pareceres adiados, proj ec tos, e indicações. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde.-José 
Ricm·do da Costa. Aguiar de Andrada, secretario.
Fmncisco Gomes de Campos, o redigio. 

RESOLUÇÕES DA CAMA RA 

lllrn. e Exm. Sr. -Foi presente á camara dos 
deputados o olficio de 29 do corrente, em que V. Ex. 
participa haver Sua Magestade o Imperador nomeado 
senador do imperio o co nego Antonio Vieira da Sole
da de, quefôra antes deputado pela provinciadeS. Pe
dro: E inteirada a mesma camara do se u conteúdo, 
resolveu que pelo intermedio de V. Ex. se solicitas
sem as providencias necessarias, para que a camara 
da cidade de Porto-Alegre expeça o competente di
ploma, ao que pela ordem da eleição deve entrar 
nesta vaga, afim de não soffrer a representação da
quella província. O que communico a V. Ex., para 
que suba ao conhecimento do mesmo augusto se
nhor. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da camara dos depu
tados, em 31 de Julho de 1826.- José Ricardo da 
Costa Aguiar de Andrada.-Sr. José Feliciano Fer
nandes Pinheiro. 

lllm . e Exm. Sr.-Amanhã á hora do meio dia 
deve entrar em 3• discussão o projecto de lei organi
sado sobre a proposição, que V. Ex. apresentou na 
camara dos depu{ados por ordem de Sua Magestade 
Imperial ácerca dos vogaes dos conselhos de guerra. 
O que de ordem da mesma camara partiCipo a 
V. Ex., para que, sendo de sua vontade, possa as
sistir e votar na fórma da constituição. 

Deus guarde a V: Ex. Paço da camara dos depu
tados, em 31 de Julho de 1826.-Jose' Rtcardo da 
Costa Agttiar de Antrada.-Sr. Visconde de Para
naguá. 

RELAÇÃO DOS DESPACHOS LANÇADOS NO LIVRO D.~ PORTA 

DA SECRETARIA DA CAMARA DOS DEPUTADOS NO MEZ DE 

IULHO DE 1826. 

Antonio Ignacio Carlos e Silva.-A' commissão 
de fazenda. 

André José de Campos Tupinambá.-A' commis
são de peticões. 

D. Annâ Esmeria de Jesus.-Espere que passe o 
prejecto de lei proposto nesta camara, ácerca dos 
soccorros ás vi uvas, e filhas dos militares. 

D. Anna Angela de Lomba .-A's commissões de 
fazenda e marinha. 

D. Anna Maria Bicalha.-Espere que passe o pro
jecto de lei, proposto nesta camara, ácerca dos soe
corras ás vi uvas, e filhas dos militares. 

Anna Thereza Angelica de Castro.-A' commis-
são de petições. 

A mesma .-A' commissão de fazenda. 
Alugadores de seges.-A' commissão de fazenda. 
Antonio Joaquim Pereira da. Silva.-A' commis-

são de fazenda . 
Augusto Xavier de Carvalho.-A' commissão de 

poderes. 
Antonio Francisco de Sampaio.-Espere-se pelo 

plano geral das escolas do imperio. · 
Antonio José da Cunha.-Indeferido. 
D. Anna Angela de Lomba.- Pedia-se pela re

partição dos negocias da marinh~ copia do plano, 
que baixou com a rcsolucão de consulta de 6 de 
Outubro do 1795, ácerca dÔ monte pio militar. 

Antonio Saturnino.-A' commissão de petições. 
D. Anna Thereza Angelica de Castro.-Espere 

pela resolução da assembléa sobre o projecto de lei 
em discussão, para soccorro das viuvas, e filhas dos 
militares. 

Bernarda Candida Perpetua da Fonseca.-A' com~ 
missão de petições. 

Dita dita.-A' com missão de fazenda. 
Beralda Felicia de Souza. - A' commissão de 

guerra. 
Brazileiros amigos da sua patria.-Assignado o 

requerimento volte. 
Bêrnarda Candida Perpetua da Fonseca .-Espere 

pela resolução da assembléa sobre o projecto de lei 
posto em discussão, para soccorro das vinvas, e fi
lhas dos militares. 

Bernardo Francisco de Azeredo, mais npgocian
tes, e outras pessoas da cidade de S. Paulo, e vil!as 
daquella provincia .-A' commissão de legislação . 

Commerciantes da província de S. Paulo.-A's 
com missões de commercio e legislação. 

Commerciantes da praça da Bahia.-A' commis
são de petições. 

Ditos.- A's commissões de fazenda e commer
cio. 

Camarada villa do Bom Successo.-A's commis
sões de esta tística, e do ecclesiastico. 

D. Clara Cecilia da Rocha:_;A' commissão de pe
tições. 

Clemente José Ferreira Braga.-A' dita . 
Camarada villa de Paraty.-A's commissões de 

fazenda e commercio. 
Clara Cecilia da Rocha. -A' commissão de fa

zenda. 
Delphino, pardo forro.-A' commissão de peti

cões. 
· Dito.-A' com missão de justiça. 

Doutores em medicina pelas universidades es
trangeiras.-A' commissão do petições. 

Diogo Antonio dos Santos. - Não tem lugar 
por ora. 

Estevão Maria Ferrão Castello-Branco.-A' com
missão de petições. 

O mesmo.-A' commissão de constituição. 
O mesmb.-Remettido á repartição dos negocias 

da fazenda, para dar os esclarecimentos necessa
rios. 

Francisco d.e Paula Gonçalves de Cerqueira.-A' 
commissão de petições. 

Francisco Dias de Castro.-A' commissão de le
gislação com os docu111entos novamente juntos. 

Francisco de Paula Gonçalves de Siqueira.-A' 
commissão de justiça. 

Francisco José Barboza,e outro.-Esperem que 
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passe o projecto de lei geral já proposto ácerca dos 
officiues de ordens, justiça e fazenda. 

Francisca Maria do Amor Divino .-Espere que 
passe o projecto de lei, pràposto nes ta camara, 
ácerca dos soccorros as viuvas, e filhas dos mili
tares. 

Francisco Joaquim Corrêa Monção e outros.-A' 
commissão de legislação, e justiça. 

Francisco Pereira de Carvalho.-A' com missão de 
petições. 

Dito.-A' commissão de legislação, e justiça. 
Francisco Antonio Gomes.- A' commissão de 

petições. 
D. Gertrudes Maria de Castro.-Espere que passe 

o projecto de lei geral, já proposto nesta camara, 
ácerca dos soccorros ás viuvas, e filhas dos mili
tares. 

Habitantes da provincia da Parahyba do Norte
A' com missão de fazenda. 

Habitantes da villa de Cunha.-A's commissões 
de fazenda e commercio. 

José Moreira da Costa Lima.-A' commissão de 
petições. 

Joaq ,Jim de Macedo Castro. -A' comm1ssao de 
petições. 

José da Fonseca Pereira.-A' dita. 
Joaquim de Macedo e Castro.-A' commissão de 

justiça. 
José de Medina Celi.-A' commissão de petições. 
João Goncalves da Silva Peixoto.- A' commis

são de fazenda. 
José Joaquim da Fonseca.~ A' commissão de 

petições. 
João Ferreira Gomes da Silva e José Bernardes 

Fernandes Gama. -A' commissão de petições. 
João Ferreira Gomes da Silva e dito.- A's com

missões de legislação e justiça civil e criminal. 
José Medina Celi.- A' secretaria. 
João Ferreira Gomes da Silva e José Bernardes 

F ern.an des Gama.- A' CO(Dmissão de justiça. 
Joaquma Fructuosa da Cruz. -Volta á commis

são de fazenda. 
D. J01iquina Pereira de Vasconcellos.- Espere 

que passe o projecto de lei , proposto nesta camara, 
ácerca dos soccorros as vi uvas dos militares. 

D. Joaquina, D. Anna e D. Balbina- O mesmo. 
D. Joaquina Quevedo de Azevedo. - O mesmo. 
João Pereira da Silva.- A' commissão de fa~ 

zen da. 
José Joaquim de Carvalho Bacellar. - A' com

missão de petições. 
. José Francisco do Espirito Santo Lanoia. -~A' 

mesma . 
Joaquina Alexandrina de Carvalho. -A' com

missão de guerra. 
José Joaquim de Carvalho. -A' commissão de 

saude publica. 
José Francisco do Espírito Santo.- A'' commis

são de constituicão. 
João Goncalv'es Cezimbra. -A' commissão de 

petições. • 
O mesmo. -A' mesma. 
O mesmo por si, e em nome dos commercianles 

da Bahia.- A' mesma. 
Jo&o Ferreirà de Bittencourt e Sá.- A' commis

são de fa1:enda. 
Bacharel Joaquim Antonio de Gouvêa.-A' com

missão de petições. 
João Gonçalves, por si, e em nome dos commer-

ciantes da praça da Bahia. -A' commissão àe ia~ 
zen da e commercio. · 

Dito por si.- A' com missão de fazenda. 
Dito por si, e em nome dos commerciantes da 

praça da Bahia.- A' commissão de legislação. 
Dito por si. - A' commissão de legislacão e fa-

zenda. • 
Joaquim Antonio de Gouvêa. - A' commissão de 

legislação. 
José Moreira da Costa Lima.- Póde fazer a de

claração, que entender conveniente, pelo mesmo 
vehiculo, por onde se julga offendido. 

Junta do hospital de caridade da cidade de Goyaz 
-Espere que passe o projecto de lei geral, que se 
acha_ organisado, ~obre objecto desta pretenção. 

Joao Gonçalves dos Santos. -A' com missão de 
petições. 

O mesmo. -A' commissão de saude publica. 
João Gomes Leiros . - A' commissão de fazenda. 
José An•onio Pereira de Sá.- A' mesma. 
João Haanev1c Kell . - A' mesma . 
Joaquim da Silva Girão. - Remettido ao senado 

com o parecer da commissão de con;;tituição. 
João Fernandes Tavares.- Espere pelo estabele

cimento geral das escalas do imperio. 
Jvanna Margarida.- A' commissão de petições. 
José de Sousa Barradas.- A's commissões de 

estatí stica e do ecclesiastico. 
José Gomes da Silva. - Remettido á reparti cão 

dos negocias da justiça, para teta consideração, 
que merecer. 

José Francisco do Espírito Santo Lanoia. - Re
mettido á repartição dos negocios de guerra, para 
dar os esclarecimentos necessarios. · 

Joanna Margarida.- A' commissão de consti
tuição. 

José Antonio Pereira de Sá. - Quanto á remu
neração dos seus serviços, compete ao governo de
ferir nos termos da lei ; e quanto á creação do em
prego que pretende indeferido. 

João Gomes de Leiros. - Não ha que deferir. 
José Antonio da Silva Castro.-A' commissão de 

leis regulamentares. · 
José Leonardo Pereira, e outros da villa de S. 

Carlos. -A' commissão de legislação. 
José Lourenço Dias: A' commissão de fazenda. 
Leonardo Corrêa da Silva.-A' commissão de pe-

ticões. 
'Dito dito.-A' commissão de constituicão. 
Dito dito.-A' commissão de petições.· 
Dito dito.-A' commissão de constituicão. 
D. Luiza Especiosa da Silva i\Ienezes.-Espere 

quo passe o projecto de lei, proposto nesta eamara 
ácerca dos soccorros ás viuvas e filhos dos milita: 
res. 

Luiz José de Gouvêa Freire.-A' commissão de 
petições. 

Luiz Sabino.-A' mesma. 
· O_ mesmo.-A' commissão de legislação e ·Consti
tuiçao. 

Luiz José de Gouvêa Freire.-A' commissão de 
justiça civil. -

O me&mo.-A' mesma commissão. 
O mesmo.-Deve recorrer aos meios, que a lei 

prescreve. 
Maria Victoria Pulche~ia da Silva.--"'A' commis

&ão de fazenda. 
Manoel Ribeiro da Silva .-Espere pela lei, que 

deve regular as sesmarias. 
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' . . . . . . .·. ·~~~~~~i~fi!~~ riir:if~·,ti~,· .,,ti" ~ 
J(oi'acJOJ;eS ·_ .. da ~gqezia. de_ S~ -. João _de_I~t~,.,!- ,~0 ,mesmo;-:-~ : coiDJDissão.·de constitUição. 

~_, S._ GonÇalo.~A: comiDlSsao de pe~çõe~· - .:-..;' -~~ · . Nego~íantes brazileiros desta praça.-A' com
. Jlanoeliosé Pereira da SUva. A~ commissão do' missão de petições. 

Di6rio. . - · - ,, . . . Os mesmos.~A's commíssões de commercio e 
Maria Angelica de Araujo.-Es~~~e passe o fazenda. . ·· 

projecto de lei, proposto nesta ~a'>âcerca dos Norberto João Dourado.-Remettido ao governo 
soccorros ás viuvas -dos militares• . . pelas repartições da guerra e justiça, para dar as 

D. ·Maria da Cunha Iardineiro e Silva.-0 mes- illustraçõts necessarias. 
mo. Negociantes da província de S. Pedro.-A' com-

D. Maria da Gloria de Oliveira'BeUo.-0 mesmo. missão de fazenda. · 
D. Maria Rita da Silva.-0 mesmo. Officiaes de ordenanças da cidade-de S. Paulo.-
D. Maria da Conceição.-0 mesmo. . . .. , ~ , . A: commissão de guerra. 
D. Maria 1oaquina Pinheiro do Amarãl~~ me~ -~ Os: 'mésinós.-Esperem pelo regulamento geral 

mo. dos copoos de ordenanças. · 
D. Maria Antonia da Purificação Delgada.-0 Officiaesda seeretae1a do governo da Bahia. A'' 

mesmo. · commissã~ de petições. . 
Moradores da freguezia de S. João de lcarah1, e Os mesmos.-A' commissão de fazenda. 

S. Gonçalo.-A' commissão de legislação e justtça. Outro dos mesmos.-A' COÔllllissão de legislação 
D~ M_!ria Thereza de Gusmão.-A' commissão de e justi~. . . 

guerra~ ; ;, . •. ! . r· : . · Os mesmos • ..;..-\.' ·commissãodepetições.- ' ,:: 
. Manoello~-d~ ;Araujo Lima.-A' commissão de: _}>edro .· Affonso;.de. Car:v~lho.~A' . commissão da. 

petiçõe~. . _ . . . , , . .· _ · _ . : . . . , . redac:ção do ~ari_q. '" _ . _ . . _ . · · · 
D.-Mana Re·gmalda·do Nase~mento.--A-' mesma. O mesmo.-=A' mesma:commtssao;- · 
D~ ' Maria Margarida :de: Mendonça~""'-'A' commis- Pedro Affonso :de Canalho.-Deve esperar·que 

de Guerra. ._ , . . . . . , . . . . passe a lei relativa á redocção do Diario. · . ... 
llarioellosé de Araujo Lima.-A' commissão de 00 mesmo.~.A' commissao A redacção.do Diario~· "' 

legisláÇão~ · ~ · ·· · '- '' '"= . · · · -• : _ · ~~ · Rita lla~ia loaquina . ...;..Espêre · ~qne pâüe : O" 
•.llana:Regmalda .do NasclDlento.~A· comDUSsao proJec&o. de le1, proposto, nesta· camara, :~~erça "'Q.,, 

ddazenda. ~, ,. . .. , - : . . . . . • . _· soccorros.ás viuvas e.fllhas'dos militares • . -"" ·• . ,-..· 
: clfano·el Fràntiséó Moreira.-A' commí!!são de·fa:•· Ródrigo Jôsé de Figueiredo Moreira;.:.;l.:Remettido' 
zenda. fnepartição dos negociós do imperiói :co_m;p~t1ici-l 

llarcelino Antonio de Souza.-A' mesma. pação de não ler lugar a pretenção do supplicante. 
Manoelloaquim do Amaral Grugel.-Espere pelo O mesmo.-A' commissão de . petições. 

plano ~~ral das escolas do imperio. . . O mesmo.-A' commissão de fazenda. 
D. Maria Tbereza Rangel.-A's commissões de Reginaldo Pereira de Barros . .:;,.. Não ê da attribui-

guerra e fazenda. ção da assembléa prover cadeiras vagas. 
Manoel Antonio de Carvalho e outros.-A' com- ·Senhores de engenho da província das AlagOas. 

missão de fazenda. · -A' commissão de fazenda. 
D. Maria Victoria Pulcheria da Silva e sua irmã. Thereza de Jesus Silva e·irmã.-A' commissão 

- indeferido de fazenda. · 
Moradores do curato da Senhora do Rosario.- Thomaz de Villa Nova Portella.-Espere pelo 

A' commissão do ecclesiastico. . plano geral das escolas do imperio. 
D. Maria Reginalda do Nascimento.-Espere pela Thomlizia de Azevedo Coutioho.-A' com missão 

resolução da as!embléa sobr«: o projecto ile le1 e!D de fazenda. · 
discussão, para soccorro das Vluvas e filhas.do,!! .,JIP.-: .;:<Vencesláo José .de Oliveira Cavalcanti.-A' com-
litares. · . . . , : _ · . · missão de petições~ 

Miguel Joaqwm Prestes.-A comm1ssao d~ com- O mesmo.""'-A' commissão de constitaição. 
mercio e. agricultura~ Victoriano Alves da Costa e olltros.-A' commis-

Marcelino Caragoha Quaresma.-A' commissão são de legislação e justiça. · . 
de fazenda. . . · . . . Vencesláo José de Oliveira Cavalcanti.-Remet-

Negociantes es~rangeiros da c1dade da Bahia.- tido ao governo pela repartição da guerra, para dar-
. Não lia que deferu. . . _ . _ os esclarecimentos necessarios. ., -

.~.:;,~Nici>láo Masso!l~-A' ~OJ!lmtSSao ~e p~tlço~s. . Victor Lucio .Vieira Henriques.-:A' comm~ssão. 
;,_ ·_ 0 <tmes~o:-A: comm1ssao de leg~slaçao ~JUStiça de petições. 

ctvilN ebcr•tnnn1a~. D do A' Vendedores do molhados desta cOrte.-A' mesma. or er o oao oura .- com~issão de pe- . . _ . 
tições. Os mesmos.-A' comm1ssao de saude publica. 
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«~mil ~' faÍla minha o seguinte.-Mesmo na Inglaterra e11 vejo pela estatística assignado um · sub
-sidio para alguns membros, etc.-Certamenle os . tachigraphos não perceberão o que eu entio 
·disse; por quanto não faltei de lnglalerra, mas sim da America do Norte, onde segundo~ o 
..que diz Adam Seyben nos sens annnes eslalisticos dos Estados-Unidos, por um acto passado 
.em 1818 concedeu-se aos; membros do congresso como indemnisação a quantia de 8 dollars por _ 
. ~. durante o tempo da sessio, e a sua presença nos debates, além de .mais 8 dollars por 
cada- 20 milhu, para as Tiagens de vinda, e Tolta. Peço-lhes hajão de fazer . esta declaraçio, 
toso que possível seja. Sou, ete.-coatG .4guiar • 

... ~ .. -
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