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SENr\DO~ 

Sessão do 1. 0 de JuaJ10 de lS~G. 

PnESIDEXCU DO Sa. VISCONDE Dl~ SANTO·A>I.IUO. 

A's dez 110ras, achando-se reunidos os Srs. sena
dores, tlcclnrou o St·. presidente abcrla a sassfio, c 
o Sr. secretario leu a acta da:n-~lleccdente, que foi 
approvada. 

Leu lambem o Sr. :1. o secretario o seguinte 
officio do nlinistcrio dos negocias do imperio: 

OPFICIO. 

" lllm. c Exm. Sr.- Foi prcscn te a Sua Magcs
tade o Imperador o officio de V. Ex. de 21 do cor
rcnlc com a folha da gralilicaçfio arbitrada. a José 
Pedro Fernandes, que serve de official-maior da 
secretaria do senado : E ordena o mesmo augusto 
senhor que cu participc·a \'.Ex., para o levar ao 
conhecimento do mesmo senado, que nfio torna, par 
ora, na. sua imJJCrial considcrao:io o ohjccto da.
quclle oJTicio, por cumprir IJUC seja primeiro sane
clonada. a lei dos ordenados dos ofllciacs da referida 
sccretat·ia. Deus guarde a V. Ex. Paço cm 28 de 
Junllo de 1823.- José Peliciano Fmuwdcs Pinheii'O. 
-Sr. Jorro Anlonio Hodrigues de Carvalho. " 

nemctteu-sc :i commissfio da mesa. 

de\' ia ser supprim ido, c o mesmo suslen lo agora n 
respeito do:!. o artigo, que 6 o principal. 

Reflecti natruella occasirro que nem sempre as 
melhores leis se 110d iam da.f a lodos os poYos, c não 
faltam exemplos, com que confirme esla min!Ja 
opinhio. 

Que ici mais santa, e justa poderia. ha\'er, do 
que n.rruella, que abolisse o trafico da cscrnrnluJ'a? 
Comtndo, as r.ircumstancins paJ·ticularcs do nrazil 
não permittcm semelhante lei, n.nlr.s mostram que 
se dc\'cm tentar todos os esforços p~ra que ellc 
dure mais alguns annos. Passando, pois, a exa
minar as ciJ·cmnstancias do llJ•azil, disse que a 
aboliçfio d:t taxa dos juros terá uma innuencia na 
moral dos povos. (~ão se on viu o resto do discurso.) 

o Sn. D:~.nio DE c,vrnu' :- Sr. Jlrcsidcn te, cm 
tudo que lcm implicancia com sentimentos reli
giosos de pessoas de li mora ta conscicncia, sou tardo 
cm assentir a innovaçücs perigosas, c de cffcitos 
n:io experimentados. Por isso, voto pela suppressfio 
do art. L' do projecto da nova lei, que pcrmillc 
nos cmprcslimos qualquer cstipulaç:io; ou, pelo 
menos, o adiamcn lo 11nra opportuno tempo, 
visto que a11cnas rcspimmos ela gucrrn linda. com 
Portugal, c a passar a proposta. lei, é immincnlc o 

O relator da commiss:io rla rctlacç:io do Dim·io perigo do tlesasoccgo publico, c de translomo das 
pediu a pala na para tlcclarnr que linl1a recebido fortunas; pois é provava!, que os crcdot·cs de ca
uma carta do tnchigraplto Possi donio An lonio Alves, I pi tnes da tios a juros, exijam dos devedores usuras 
communicando ac!Jar-sc enfermo. mordentes, ou os cxcculcm, pondo cm JH'aça os !Jy. 

Çomo nenhum dos Srs. senadores linha mais polllecados prcdios rusticos, ou urbanos. 
IJUC propor, passou-se á ore! cm rio dia., c lcl'e prin- Ningucm púdc alllançat· crua dahi nfio t·csullarfio 
cipio a 2." discussfio tlo projecto de lei :iccrca da gmvissimos males. 
livre cstipulaç:lo dos juros. Ainda que o espirita do scculo n:io Lolct·c qual-

O Sn. Vrscol/m: DA PnAL\-Gn.l:'iDJ; :- Sl', prc- quer madificaç:io, ou rcstt·icçfio dos direitos de 
sidenlc, j:i na 1." discuss<1o disse que este projecto propriedade, c de liberdade dos conlraclos, com 
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tu(],), rallando pcr~nlo este semdo, nao l'•'l:cio sc1· 1 elo se cslahclcccr horrorosa usura no imr1erio ro 
.havido por coulJ'.1llidor, que tenta resuscilnr l:On- 111nno c nos estado~ Jn:tl1omc!anos, ncJ•cscen
ceilos gvllticos, c caducos. lando a rcJlox:io que a lei cxlr·erna no bem faz 

Sei qt:c o autor do projl!cto tem por· si eo!u111nn nasecr mal extremo, o que oilri;r:t ao mutu:wtc a 
rcnada elo ocono:nislns moelcmo;;, cnpilnnc1dos exigir maior interesse para se int!cmnisnc· do c·isco 
por llcnlltalll 0111. Ing.l:c!errn, () say lia F_r:lllcn, I da _coll~I'.1Vl)lle310 :í lo_i. . 
além do 1101"0 codq;ü CIVIl deste pacz, no l1YrO c l;llc Julga necess:ll'la mollcca t:txa legal no mutuo 
~upiluio sobro o empl'c'.<limo a. iult'I'Csse, IJUe é a e, mostrando a ilin'!)J'~llÇa das razões entro clle c 
f0nlc pc·oxirna tio mesmo lli'üjccto. ca1nllio m~rilimo, diz que~ ucaig sensato rctluzic· o 

Mas cu !cn!lo por ulim, além dos legisladores dos inlcrcssc do cmprcsli1110 tencstm :t jnslos limite~. 
mais famosos estados, a ::1-lonlcsquieu, Smith, c o (o orador pediu ao presidrntc para ler, c leu; os 
parlamento lJJ'ilannico. ·proprios teJ·Inos lln. oiJrn. i.lo Espírito das Leis no 

O illustre autor do rn·L'jocto parece-me oslat· cm liYro ~2 c:tp. 1!J e seguintes). 
dous cn·os: 1.• rJUC l1n. igualdade de raz:1o pac·a li- "E' uma acçao mui boa ecuprcstar n. outro a sua 
l•erdadc de ::jus te no cmprcslimo tCJTO>tro, como moec1.1 sem interesse; mas scHtc-sc que isso n;io 
no C:tlnbio marítimo: 2. 0 que a moeda é, para póllü ser seJH1o um conselho de rcligiiio, c não urna 
todos os fins, c cl"l'cilos de igual natmcza, como as lei ciYil.- Pa1·a rJUC o coJnmcr·cio se possa IJem 
oull·as moi·c:uJorias para a quota do respectivo in. f:tzcr, é ncccssal'io que a moeda tenha um preço, 
tercssc ser maior ou cncnor, segundo a csca;scz, ou mas fJUC este preco seja pouco consideravcl. 
::>.bundancia, credito do mutuario, c risco do rnu- So clJc é III Ui alto, o negociante cruc vü ([Ue lhe 
tuantc. custaria mais em pagar interesses da moeda do 

Ha enorme disparidade 1lcsles contractos, pela que poderia ganhar no seu commercio, não empre
diffcrcnça dos riscos do mar, c de lecTa; além de llcnde nada. 
que se não se concedesse· plena liberdade no cam
bio Jnnc·itimo, os naYio:> surtos, ou acTihados, cm 
portos estrangeiro:>, não achaJ·iam credito para 
os supprirneulos nccessarios ao retoi·no. Como a 
moeda tem, incomparavelmente, um valor menos 
nri:tvcl, que o de todas as outras mec·cadorias, a 
medida racionare! do interesse pelo seu em pras
timo admilte uma taxa legal, ou de commum con
senso, c cstylo das praç:ts. 

lfnme, uos seus ensaios economicos, demonstrou 
com Iaclos historicos, que a extraordinaria, c 
progressiva importação dos mctaes precisos para a 
Europa, dCilOis da descobel'la da Amarica, su lci'C 

' o efi'cito de triplicar, :ou quadruplicar o valor 
nominal uns mec·r,adorias; mas niio o de abaixar a 
quota dointe1·esse da moeda, antes o de exaltai-a, 
de sorte que Felippc II foi obrigado a rccorr·cJ' a 
cmpreslimos ·usurarios, e fazer, por fim, banca
rola. 

O noYo projecto funtla·sc nos principias ab
stractos dos absolutos direitos 1lc pc·opricJndc, c de 
liLerdauc dos contractos. Por~m o cclc!JJ·ado 
Ilurkc hcm doutrinou, que os princípios abst1·actos 
dos direitos sociacs, sendo mctaphysicamcnte vcr
dailCiros, são praticamente falsos no estado com
plrxo ela. socicrladc. Elle os compam aos mias de 
lu7., ryue, passando por um meio demo, se rcfrnn
g·ern, dosYiando-se de sua direcção reclilinca. 

Quando se fez a p!'imcira leitura do pc·ojecto, o 
nobre s'marloc· citou a ~!ontesquieu, notando os 
males que a prohibição d:t usura causa na Turquia. 
Poróm r.sle cscriplor só reprova a absoluta prohi· 
lli~:io do interesso ela moeda, dizendo ser a causa 

Se a moec1a não tem algum pre~o, tam!Jcm o ne
gocia.n te não cmprchende nada. I)orém corno os 
negocias da sociedade sempre têm andamento, a 
usum se e>lallclcce, mas corn ns desordens que se 
têm cxpel'imcntado.- :'lo impcJ·io romano se esta. 
IJelcceu llOITOI'osa usura, p01·quc as cousas não 
iorarn liem man~jadas. •- Se lodos os !Jomens 
fossem justos c prudentes, admitliriarn em seus 
negocias esra sensata doutrina, c acbai:'iam de 
IJoa raz:io a lei que taxa a qnota do in tcrcssc da 
moeu~. 

Srnilh tamhem npprova a taxa legal do interesse 
no cmprcslimo, só dizendo, que cJla deve ser algum 
pouco acima do mais baixo preço do dinheiro ao 
curso da praça; pois, do contrario, os capitaes do 
paiz iriam para as m:1os dos prodigos, e projec
lisras, c nflo para os dos industriosos, c circuJr.
speclos, que souiJessom dar-lhes os bons c os mais 
>cguros empregos. 

Ello ta miJem reprova a illilllitada liberdade das 
cmissües das notas dos !lances particulares por 
contrarias no interesse publico; acrescentando 
que se a lei as restring-isse, supposto seria contra os 
direitos da propriedade, c da liberdade dos cida
dãos, todaYia era neccssario que SP. rcprim is sem os 
seus abusos, tanto nos mais dcspoticos, como nos 
1nais liYres estados. 

nenth:tcn foi o primeiro que, cm Inglaterra, cri
iicou esta ilontc·ina na sua oiJra- Defesa da usnra 
-, inscrin1lo nclla uma cal'la :1 Smith, n que este 
não deu resposta, a exemplo de Newton, que 
nunc~ respondeu aos seus censores, pela ccc·tcza do 
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IJUC em algnrn tcrupo rcconiJoccri:un a boa razrro do 
seu ~ysl<!ma. 

Enr181U, so [H'Opoz no parlarncnto !Jritannico urn 
!Jill para :llrolk:lo ria lt.!i contr·a a usura, c rla que r1-
xon a laxrt legal do juro cm cinco por cento nos 
cmpi'Cstiru·os. Por6m scurlo ouvido, por nru:t com. 
miss:lo de exame, o maior capilrtlista de Jnglnterr·:r, 
Rotscltilrl, este foi rlc opirri:io rrnc n:lo eorn-in h a 
abolir· essas leis tutelares ela inilustria, c rnorali· 
dadc nacional: por i>Su n:io pas;;ou o !Jill. 

No COrTenle :lllllO de 18:!0, rcpr'O!]UZÍII·SC i;;u:rl 
hill no parlamento, c ainda n:io se deliberou sobre 
clle. Tal é a pr·udcncia dc;sa corpo Jcgisl::tti1·o cm 
un(paiz que superabunda de capitacs, c nndc são 
correntes as tlontrinas dos economistas moller·nos. 

O actL~:tl projecto ti omiuo.;o, por·rrnc o cor·po lc·. 
gislativo ila França foi o pl'irneir·o, c unico que, 
depois da sua horTida r·e,·oluç:i.o, deu absoluta li· 
lJer·dade aos emprcslirnos; o rJIIC aggravou os males 
da calasl.roplJC, pi'Drluzindo horrorosa usum, c agio· 
tnocm. IJUC cu r v fio depois se quiz cxtcrm inar· por 
lei. 

Pelos vagos dir·citos cnt5o npr·cgondos, até consi· 
dcrando-s~ ter cada um a pr·opricrlarlc de sua pes
soa, c ::r. libcrdatlo de contmtar> tarn!Je:n arJuClle 
corpo declarou ser o casamento rncro coutrato 
civil, que se podia distract:u:, c dissolver por· con
vcnç:io rias pat·les. AssiiÍl se dcsagrou o grande 
sacramento uo matriruonio, cm que, pela indis
solubilidade do vinculo conjugal> o nosso Salvador 
rlcu cllicaz protecçfto á metade mnis fraca do gcncro 
humano contra a lascívia, c inconstancia d:r mais 
forte. 

Felizmente, o restaurado monarcha depois aboliu 
tão irnmoral lei. 

No rcfcr·ido codigo ci\"il, como já notou o illustre 
senador rruc me precedeu, se declarou que seria 
livre o emprcstimo, se a lei não prohibissc exigir 
mais inter·essc, do que o lixo pela taxa legal. Eu 
acrescento, que Lambem exigiu que se declarasse 
por escriplo a quota do interesso, esperando-se que 
a vergonha obstaria a usura; o que, totln.via, é r a 
cautela, que se illude com a vulgar simulação. 

No supplemcn to a Encycloperlia Bri tannica nrligo 
Intcr·et-li que jà na !~rança se taxou por lei o in
teresse da rnoetla a seis por cento para os nego
ciantes c cinco por cento para as mais classes. 

diUouwn, c/. cliscOJ•rlhn·um c1·c!Jm·1'illlct r.auw .• - Ti'i o 
absur·da opini:L,J ô ;;ctnelllanle ao seu p:rr•rloxo 
contm 'l'urgot, Slt.!War·t, c Smith, que o l.rahalho 
do cscr·:wo é mais prorluclivu que o do !Jomcm 
liVI'c; o rrue cite j:i retractou. 

Passa c1u pt·o,·crhio que a USLll'a niio é mãi, sim 
madrasta da ngrieulllll'a. ~Juitos lavradores se 
lr~rn nl'l'uinado tomando dinheiro a juro. 

Seriam infallivclmentc per·Jirlos se o tornassem 
n. maior interesso sobre a taxa da lei. 

Os propriclarios de casas desta capital, onde, 
alhls, os alugucre:> s:io t:lo altos, reconhcccru que 
não rendem annualmculc einco por cento li
quido. 

Por isso se nota nqui um cstupür ncs;;e mmo 
de ncg,.Jcio. Sendo o interesse d:t rnocdrr roais 
elevado, ú criilcntc rrue os ca.pitacs pccuniarios 
n:1o ir·:io [lar·n. os dous rMnos mais necessarios 
nas circumstancias rlo imperio- tavoura, c cdi· 
ficac.:to. 

Por senso cornmum do corpo do commcrcio, o 
juro, ou in tcresw da moeda n:lo póde ser rnais 
da metade dos lucr·os médios dos traficas ordi
narios, c regulares. 

l\"o paiz, onde dez a doze por cento é o ganho 
r;:r.ciouarel dos negocio; mais extensos, e seguros• 
não pór.le fazer· conta a comrnerciantc cordato 
tomar dinlJeiro para seu negocio a mais de cinco 
a seis por cento. 

Como se pódc, pois, tolerar o notorio abuso 
nesta praçn. de se dar dinbeiro a doze, e a mais 
por cento? 

Que negocias lJonestos, c sol idos dão ordinaria
mente vinte c quatro por cento, para se pouer 
p:1gar aqnelle usurario interesse? 

Sem duvida, a ag-ricultura n:io d:í tal rendi
mento liquido. 

O sobredilo Say diz rruc, ainda na fcrtil ilha 
de S. Domingo>, os capitaes no campo n:io ren
diam mais de dezoito por cento; todavia, diz 
tJUO isso ct·n o caminho do in(cnw, pelo excessivo 
trabnlho extorquido dos escravos. 

Qnrrndo se crcou o banco, por juizo dos accio
nistas se tlxou o interesse à:t sua moeda e notas 
n. seis 1wr ccn lo •. 

E IJUando, pelo ahuso da adminislrnc~o passada 
se faziam os cmprestimos a uns commcrciantes 
a seis por ccn to, c estes os traspassavam a outros 
a doze, c mais por cento, tiner·cndo uma lei para 
si, c outra parn. os rnais, foi geral o clamor, não 
só do povo, m:rs lambem do cr:rpo do commercio 
contra esse escandalo, c monopolio. Eis o juizo 
dos sensatos ! Eis a consciencia pnhl ica I 

Ml', Say é, na França, o mod:•rno coripheu da li
berdade absoluta do cmpr·cslimo a interesse no seu 
Lmtado de economia politica; clle é tão dcsar·· 
razoado que até suggr!I'C, que se devia forçar o 
devedor fr.llido ao ser·1·iço rle seu credor·, o l!llC 
era do harbar·o costume dos romanos, dcpo:s que, 
segundo diz 'l'acito, pela cor·r·upç:lo dos costumes, 
o interesse particular pt•cdominou no bem pu
blico; o qriC foi causa de tantas desordens-se-

A. 2 

Nos tratados de commcrcio, f(llC se t~rn feito 
no Brazil com In;.rlatcrr:t c França, se estipulou 
oue, suspeitando-se simulaç:io nas facturas po

T. IIIo 
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der:io o;; ol1kiars da atrantlc~a tomat· as me r- ' diz- e/la .loccOJ'J'tJJ'd o polire, c indi!JCllle, a J'Citlini 

cada ria;:, pag:wtlo aos !lonas dez pot· cento de a.- sua.- aimas tias twtras c da illil]l!idwle.-
ganho. llcconlicro tJUC a lei palrin contra n usura é ex-

Eis o juizo dos ncgociadot·e~, cn.Jculauo sobre ccssiramcntc rigot·o>a, c anomala; pois até c:1stíg:L 
a pratica, que dez por cento é o commumlucro ao mutuaria, que foi viclima da extorsão do 
da vc!llln dos goncros nos negocias lcgilimos. usurario, dani.lo a este o direito de dcinandar

Corno se pútlc cousidt~rnr equid:ule, c aintln. , lllc a iujnria, se n:io provar a injul'ia, que nli:is 
justiça, em s•J exigir mais tlc cinco a seis por I setnJli'C se faz cncouci·[:uucnlc. jfas rlaq ui só se 
cento pelo interesse da moeda? .I JlÓI!C inferir tJUC tal lei admiltc reforma, 111as 

O beneficio do emr:rcstimo se converterá cm 1 niio a!Joli~ãn. 
malcilcio c1n gmndc muncro de casos aos :1\'cn-/ Por6111 como se púdc dizer CJLlC n:i.o é fundarlo. 
tureiros illudidos com esperanças v<is de suns 1 cnt IJO:t raz;1o o at1·ad, que tamlJcm se propúc 
ncgociaçiíc~ tcmemrins. ! para nholil;<io, na parle IJUC ohsla ao llllltunnte, 

Diz-se l!llC com a Jihcrdat.le dos cm prestimo:> / que !leu o dinheiro a cinco por cento a dc111andal-o 
virão ao mct·cado os capita1~s affarolllado>, c que antes de nnno? 
Iog~ o inlct·ct·üssc da. !fiOcda descerá ainda abai~o j ·_Que negocio importante do cat;lJlO, c cidade. se 
do JUro Icgnl, cotno na llollanda, c, do contrarw, , pode fazer com ranlagcm que de fnwlo, c rcdtto 
se fcchar<lo os cofres. r cm m~n.os do anu_o ? .. 

!lia;; isto 1! conlra a razão, e cxpcricncia. Quem ' A uliltdntlc, c JUSll\::t dns leis se de1nonstram 
tem du:~cnlo;; mil cruzatlos em moeda, se poder, ! pela convenicncia rcciprocn das parles, c da naçiio, 
com n pei'llli~s:1o da lei, exigir c obter doze por ' c estado. E'eridcnte a couvcnienci:t elos capita
ccnto, sú pondo ce:n mil cruza.dos na cireulaçiio, ! listas, que, ou [lO!' índole, ou por sua prollss<to, niio 
não porá os clnzcnlos a seis por cento, correndo j querem.' ou rulo podem, empregar seus capit:tcs 
mais risco, c privnudo-sc da posse. j ·l;~ ngt~tc,ultur.a, c m~i~ ram.os de in~ustria,. ern-

Dcl o·· o· cnpitnlistns prudentes scmnre querem· fiCSlal 0~ a rJl.Ctll f!Ucl, c pude CI!IJlie!Jcnt!ei nc-
n • .~~, ~ ' ' · I rroc i o· u te ·s c · · 1 · I · d 1 · :mies ILI·~rnr IIICnos, c mrds seguro, elo que n<lo 1 ':' • , : ' Xlpnc o 0 ~sstg~Jac o prenuo a CI; c 

rranllar nn.ila cnlhesourando nhsululamcnte os seus i' c n~o 11•1enos d:L coa.vcmenctn. destes receber de 
" ., • . . emprestuno esses captlacs, c, passado o legal espaço, 
calJeww>. '" . . . . . •. " .. j' satisfazer o principal, retribuindo ao mutuante a 
. A Hollnnd~ es .. t em cucnmstnnc1a> Slll,nl:m:s- parte dos luct·os desses nc!,'ocios que o lcgislado1• 

sunns, riU C nao f:tzcm exemplo. ! julg-ou dé interesse suiilcicnle a ambas as parles. 
KITo tenho citallo os cscriptores de direito cn.- l Diz-se que ê injusto c absurdo fazer-se a com-

1 • • I t nonico m presente qHeslfio, por serem de excessivo ! pcnsar:ao 1gua, ~tnto .sendo o mutualario de crc-
rigor na intolcranciil de qualquer interesse de i dilo solido, ou dando hypotl!cca, on nüo dando 
dinheiro; ninola só nos juros da lei ciril, pois / igual scgLrranta., c lendo menor ou nenhum c1·c.
isso é impr:llicaycl no actua[ estado da sociedade. I dilo. A isso respondo, qu9 a juslit:a c pulitica 

Porem nin;Ja silo t!csla opini:1o cscriplorcs do i rccrucr~m, que o lucro seja sempre 111uilo maior 
direito met·cnntil como Polhict', c Ynlin 11.1 Fr.1n~a, : pa:·a o ind.ustrioso c acLiYO, do que pam o prc~ 
e Azuni nn Itnlia. Este, no seu Diccionario rneio· ! :;ut00SO c Incrlc. 
cinado do wnnncrcio, no artigo usura, cita a i' llepugna li sii moral, que a lei f:lYorcçn menos 
muito;; concilias da igJ·rj~ c por fi111 a c~1·ta ao nJutualario po!Jre, tJUC ao mutuatnrio ri~o. se 
encyclica do sunnnn ponlillce IJcncclicto XI\', lo mutua:1tc llfto conlla no que u:io d:i penhor ou 
que contlernnanm lo;la a cspccic tlc usura, corno 1 fiador, nao JIJC !.10.1 emrH·esLimo, c cmp,·crruc 0 seu 
contrál'ia ao espirita do cliristianismo. 1 ca!Jcdal PDI' si Jl!·oprio cm tanto.; rnmos r1ue l:a de 

Este senado, ]l:)is, n:io se 1!:1. de J'csolvcr a um:t ! industria honesta; mas n:lo exija premio ini1g10, 
decis:io, que JlO!iha e:n coullicto o tribunal da : pois do contrario o !Jcueficio se conyerlc cm 
jus lira eom o trihnnnl da consciencia. i tna!c!icio. 

Deixun1lo :i nul.ot·itladc coiupclcnlc a intcr- , O Sn. C.11::-mwo ng CA~rros:- Quando ofl'crcci 
prelaç:lo 1l:t c;;criptura nesta tndindrosa rrucst:io, / e~tc projecto, c, na sua Jlt'inteim discuss;1o, fomm 
aqui rcconlarci, que na ig-reja to,Jos os rlins se . :tjll'Cscnlndas )lOJ' mim, c nlgrllls i !lustres senadores 
canta o psalmo H tlc D:tl'itl:-Qucm flaúilrmíno 

1

. r.Jl!C osust.~nlamm, as mzúcsclcsua nlilicla!lc; c 
ten ta'n!I'JWC'Iio ~ O innocanlt!, o justo, o que 1uio tanta Jl:li'cccu a. forr;a de sun. eyicJencia, que mal 
(c:; .wtl a. seu pro:riwo, n quc ntio dfJu o scn tli· [loileria contar-se com esta opposição: ncccssario 
nhewo a usw·n- c o psnlmo 71 -Deus tlâ o tau./ é, por tanto, rctoe:tJ' os principias cm rJUC me hei 
jni::o ao l'ri, c a llt:t }usti~·a ao (i/110 dn rei.-Prc- fundado, c responder üs o!Jjcceües t]UC me Jcm-
figuranclo-sc cm Salom:io o nosso Sall'ador, se 1 hrnrcrn. • 
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Tem-.se mo?trado qac as lei~ que, ou prolli!Jiam / Os r?~anos conquistadores do mundo passaram 
todo o JUro e mtcresse dos capllacs, ou mesmo as estas Hleas nos outros povos, c os cscolasticos 
que o restringiam a urna taxa certa, c inallcravel, depois, na meia iüadc, umas ''czes inculcando o· 
eram defeituosas cu1 sua cssencia, por serem falso principio de esterilidade do diniJCiro, que 
contr.1rias ás relações rias cousas, c atacarem, sem diziam achado na politica de Aristoteles, outras 
alguma utilidade pulrlica, o direito de propric- vezes confundindo corn os preceitos d:J justiça 
elaele garantido pela conslituiç:1o do imperio, christ:1 o que era mero conselho evangelico, dado 
assim COliJO a fé dos contratos que deve ser ao puvo hc!Jrcu, que ~e 11:10 empregava 110 com
sempre sair a, rruant!o não IHl dolo, violencin, ou mercio, c que era parliculal·mente dirigido para 
lc5ãO que cssencialmcn te os vicie; que tacs leis fins a que a provillcncin o destinava, confir·· 
niio haviam conseguido o fim a que se propunham, maram, cada vez mais, as antigas prevenções contra 
:m tcs !ln viam aggmvndo o mal das usums mo r. esta cspccie de con trntos, ainll.1 reduzidos nos 
dentes c excessivas, que haviam sido SCH!prc termos mais modcrai.los. 
transgredidas até pelo 111esmo govcmo, c linlwm Estes erros eram palpa veis: o dinheiro sú é 
vor isso cahido não s!)em dcsuzo, mas mesmo cm cslcril quando fechado nos cofres, não assim 
escandaloso ctespreso, f::zcndo-se disso ostentação quando se emprega na agTicullura, no commcrcio, 
JlUIJJica nos jomacs, peJo que evidentemente rc- c nas arles: boa ac~.ão é c será semp1·e, que o 
clamavam prompla pr'OI'idencia. que póde prescindir elos fruetos c rendimentos ele 

A ordcnaçrro do liv.,J,.• tit. G7 prohilJinclo alJso- seus capitacs, os dil gratuitamente de emprestimo 
Jutamentc todo o juro c interesse dos capitaes, foi aos que precisam, assim como lhes dii casas para 
funesta herança dos pr·cjuizos dos antigos povos, morar, ou roupas para vestir : mas isso é negocio 
ou filha das trcv::s da meia idade. Entre os juros de consciencia, pertencente :i delicadeza moral de 
antigos, como os gregos e. romanos, os poyos cada um. 
cresceram muito pela :-arilladc dos capitacs, e gra- A opulcncin., finalmente, quando é fructo da 
vissimo risco que os ca]Ji ta !is las deviam considerar Industria, e não ar!cruirida pela violcncia c im
em seu reembolço. moralidnrle, nao póde ser censurada; nem ta-es 

Estando ainda cm sna infancia o commcrcio, regras de ascetismo são applicavcis :i situar..ão dos 
a navegaçrro, e a inuustria, e não sendo JJem povos modernos, ou podem ser erigidas em prin· 
conhecidos os princil'ios do dii·eito das gentes, cipios da justiça, para regularem os contrutos 
quaesquer cmprezas eram muito arriscadas e in- da vida civil. 
·certos os seus lucros: urna viagem no 1\fediterranco N:1o obstante, as pro!Jibições continuaram, c as 
ou ao Porto, era, realmente, mais perigosa do que, usuras se rcquintai·am nas mãos dos judeus, os 
a que hoje se faz á ulti~la extremidade ela China. unicos, que j:\ carregados ele todos os opprobrios, 

Além disto, estes pOYos, quasi scmp1·e em . não duvidavam imdemnizar-se assim das penas 
guerras, ccintrahiram, ordinariamente, empres- das leis. O commercio e, principalmente, o dos 
ti mos, mais para remed inr necessidades urgentes capi tnes, não podendo deixar de participar do 
da viela, do que para fazer empregos lucratiYos, odio que inspiravam aquellas violentas exacçúes, 
e proprios para a reproducoão: c vendo-se depois cahiu cntrro no maior abatimento e des!Jonr.1, 
em embaraços para a solução, os devedores a cad.1 com gravissimo damno, e mingoa das fontes d.1 
passo se amotinavam, pedindo n reducção elas riqueza publica. 
dividas, c .11lle.1çando a segurança e vida dos Nilo püdc este estado de cousas resistir ás luzes 
credores, tanto mais que estes exerciam, :ls vezes, do scculo passado, c á absoluta prohi!Jição dos 
contr.1 as pessoas dos devedores actos de cruel juros succederam cm toda .1 parte leis, que os 
c dcshuman:l vinganç:t, conforme o permittia permittiam nos tratos de certa taxa, como a de 
cntãoaquellc systema de sociednde mal organizada. cinco por cento, estabelecida entre 11ós pelo alvará 

Daqui tiveram origem n. lei Licinia, Senatus
consulto Semproniano, c Jci Gnbinia, que nada 
remediaram. Daqui datou o discredito do cm
presUmo a juros; c a palnvm usura, que, aliás, 
exprime bem a natureza. deste contmcto, começou 
a tornar-se odiosa, e a despertar sómcntc idéas 
de um lucro i!lcgal, c Çlo um abuso introduzido 
a favor dos ricos cm prejuízo dos ·pobres. Daqui, 
finalmente, uma ccrl:l :philosophia ascetica que 
se ergueu contra toda a opulencia, c só achou .1 
Yirtude debaixo dos farrapos ela pobrc;:a. 

de l.7ii7. 
Esta lcgislaoão, bem que menos absurda c op

pressiva que a primeira, é, todavia, ainda muito 
defeituosa; porque ataca sr.mprc o direito da 
propried.1dc particular, sem algum bom eiTeito 
para a sociedade cm geral, an tcs olJstanc!o a cir
culação franca elos capitaes, grandemente prejudi
C:l a lavoura, commcrcio, c artes. 

Se é principio incontestavel que só a Jine con
currcncia estabelece no mercado o valor natural 
dos productos, se tudo hoje está isento de tax'as 
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c cada um plitlc n lugn r su:t cas:t c terra pc lo tJ u e 
lhe oiTct·cecrcin, que boa raziio hai'Ct':i para que se 
taxem os capitacs? Xt•llll\luta cerlamcuto; antes, 
se alguma cousa repugna co111 as taxas por sua 
natul'<'za, é, sem duYiila, o juro c in !cresse dos 
capil:ws cm circula~:io. 

No cal cu lo rlcslc juro c i ntcresse entram sempre, 
csscncialmentc,os rlous elementos de que lla pouco 
fali c i: o :tlugucl, ou preço ilo uso doca pi t:tl ,c a com
pcnsac;:io do risco de >cu rcem bol~o. 

A p:trtc do juro, llcsliunda a pagar o alngucl dos 
capilacs, tlcYc ser maio1·, ou menor, á propot'OiiO 
àa ahunrlancia ou cscas>cz dos que existem diôpo
nivets, c podem sc1· oll'ct·ecidos, c dos que os pre
tendem, n;io digo só cm moeda corrente, mas ainda 
debaixo tle qnacsqucr fól'lltas, c que a moeda possa 
pür cm movimento. 

A moeda inlerYem, cm regra, nos cmprcstimos. 
mas um:t certa rruanlidadc dei la :::crvc para fnzcr 
succcssh·amcnlc, cii·cular muitos oulros capit~tes, 
os quncs montam sempre n muito mais que a 
moeda. 

Arlhur roung, calculanrlo, em cm·tn época, a. 
moeria concntc na. Franoa cm dons milhares de 
francos, clev:wa a onze milhares os r.apitacs só
mente da agricultura. 

O risco elo reembolço elcpenelc já do perigo ou 
segurança. de emprego a que o capital se destina, 
já do caracter moral, c meios de p~g.1r que tem o 
dev•'doi·,j:l tlnalmcn to.da hoa ou má adminislrar·ão 
da justiça elo paiz, aotÍrlc se faz :1. transacçüo. o;·a, 
ambos os sobrou i los ele men los, c as circu mstanr:ias 
de que dependem, s:to sujeitos a ta.nla. variedade, c 
a.ltcrnali vas, que jámais se poderão flxar por 
uma lei permanente, antes só devem ser justa
mente apreciados pela. vigila.nlc a.tlenção do intc
rcss;) particular elos que contm!am. 

Por lodos estes motivos, no csta.do actua.! de ci
vilisa~ão c ind uslria dos povos, sendo já bem 
conhedrlos os principias da l'iqucza publica, c lc
van lar! a. a profissão elo com mcrcio daquellc antigo 
abatimento por sabias pi·oviclcncias, honra, e IliO· 
ralidarle dos que a exerci lam, flcn cvidcn le que n 
taxa só pórlc ler lagar quando não ha convcnç~lo 
entre as partes, e, todavia, é neccssario liquidar 
os fruclos c interesses elos capilaes, que se mlo 
possam demonstrar; porque alguma. regra se !Ja 
de dar cnl~io, posto que imperfeita, para dirigir a. 
prudencia dos juizes, como aqui se acautela no 
a.rligo rlcstc projecto. 

o int.~rc.<sc rios inclu,:lrioso~, c ainda elos pobres, 
IJUC por isso achai·ão menos quem lhes CIII[li'CSle 
a prazos. 

Finallllcnle, :t l:1xa. foi j:lLicslruitla no juro ma
ritiuto, sem qu,: lwja ro:ntllado algua1 inconve
venicnlc: c na ri·· terra, o governo a nfio respeita, 
assim como quasi lodos os particulares. 

Con lm estes principias, que pa1·cecm da mais 
l'igorosa evidencia, Ycjamos o que se tem opposto 
pelos illuslrcs senadores, rrue tên1 combnt.itlo o 
artigo rruc 6 o priucipal do projecto. 

Disse um nobre senador que, po1· muito !Joa que 
seja a lei, nf[o 6 apropriada a este povo, antes 6 
scmcl!tante ü danboliç~o elo Lraflco de cscmva.tura, 
que senrlo, ali:is, muito just:t c santa, nii.o a per
ln i llem as circumsl.ancias elo nrazil: mas, além 
de ser esta. objecção mui vaga, c mto haver lei 
rrue por esta maneira n;to estorve, estou pct·sua
rl ido de que n:lo procede a paridade entre esta 
lei c n aboliono do lrat1co. 

Esla lei vai,quando mui lo, legitimar lran~ac~.ücs 
que já existem entre nós, c que conliuuar:lo claqui 
cm diante só com uiids franqueza, cslallclccendo 
por isso a neccssaria concurrencia em beneficio da. 
riqueza pui.Jlica: nem se pódc temer algum grave 
inconveniente, á vista elo que já se tem ,cxpc
riiucnlatlo com a· liberdade do juro mal'ilimo; a. 
lei lia aboliç~io do trafico vem, ao contrario, 
altemr c fazer parar de repente a. importação que 
existe, c que jantais foi desconlinua.d~; é, por 
tanto, uma. cxperiencia nova, sobre a. qual será 
preciso procedc1· com outras cautelas. 

O outro erudito senador, rruc me precedeu, e cujas 
luzes todos muito respeitamos, principiou a comba
ter o artigo já com a. implica.ncia de sentimentos 
religiosos de pessoas lilllornlas, c innovac;ücs pcri
gosa.s, já com o dito de Durl.:c sobre a applicação, 
na. p t•atiea., de certas verdades abstractas. Até aqui 
os seus a.rgumcnlos são scmcl!Jnntes aos do pri
meiro senador, a quem jü respondi. 

Por uma. vez seja. dilo, depois do que vemos 
pra.licar Lodos os dias, c do que acontece com as 
letras de risco, a expr.ricncia está feita. 

E', JlOl' tanto, panico o terror que se p1·ctcndc 
incutir tlc crescerem com a aboliç:lo da. taxa ex
ccssiYantcnlc as usuras cm detrimento dos proprie
larios dos prcllios ruslicos c urbanos; como 11<10 
cresceram ell:1s muito cm prejuízo das cmprczns 
marítimas? Já se disse que a concmrcncia fa.r:í, 
por si só, o qu~ não tem podido fazer a taxa, 

Em todo outro caso, a taxa repugna com a. natu
reza. das cousas, c é oppressiva, cmquan to su re
move do mercado os poucos limomtos, o de 
conscioncia delicada, que respeitam tod:ts as leis 
boas, c más, ag-gravando o mal das usuras a. favor 
dos que rcsta.m sem tanta concurrcucia, c contra. 

Os cscrupulos religiosos, a que alinde o nobre 
senador, nnsciflm da absurda p!'Ohibiç~1o, ou dn 
ingcrcncia da lei, no que era só da alçada. das 
convenções particulares. 

Com a nova. lei, ludo se tranquillisará, c hão de 
desapparcccJ·, por uma vez, as mentiras, simula· 
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r;ues, c pcrju t·io,;, .'l que se t·.:co:'l'ia pnt·a franrlnr a 
tei'J'ivellci 1lns laxas. 

nccruci n snn cxccllcntc crualitlndc tle pür cmmovi
Jnento as outras rnerca~orias com IIJ:tior facili-

Ainda me lembro do costume que algum tempo ti:Hic, pelo rruc cr:1, cm rcgrn, mais dcscjad:~ i c 
obscJ'I'Ci na :uin!J:t p;tlJ'ia, a rcstJcilo das lctrns ele por bso ac!Jo IJUC lia mais raz:1o para que n;1o seja 
risco pa'rn a costa ele .H1·ica: principi:wam cll}l.S taxada. · 
quasi todas " .Jczus, Ma1·ia, José, 'c logo adianTe p,·,ile uma gra11Lla i111porta~;1o de melacs pre
se ri;t csct·ipto um capital muito m:tior do que o ciosos, 011 saca dcllcs, 11fio influi!' na IIJCSJna pro
eruc fazi:l o oJ,jecto da letra. J:l !Jojc, fcliztlif'nle, porr;:1o na rJuOta dos juros; porque, CO!IIOj:l tcn!Jo 
est:unos lii'I'CS ue ver tacs /JJOnsLJ'UOsitlatlcs neste dilo, !ICII1 suJncntc a IIJOCc.la con;;tiluc os capilaes 
ralllo de colllmcrcio. ua soeiedadc, posto e1uc J'at~n parte tlclles; arjuella 

Continuou o mcslllo i Ilustre senador: !. 0 da eruota depender:\ sempre da mass:t ele outros capi
igunldadc de I'U?.:i.o para :L li!Jcrdarle do ajuste tacs rJnc a moeda faz circular, c ela. cxigcncia ou 
no Clll[l:·cstimo tcncsll·c, eomo no JnarilililO; ~.a de1uandn, que, ciicclir:unentr., dcllcs hnja parn. os 

ilc suppot· a moeda.a pat· 1lc rrnalrJltCr onlm mcr- tliiT<:rcntes empregos, sendo ccl'to r1ue os metaes 
cadoria, para a f!llola do t·cspccliro interesse, c preciosos podem, al•!m ela fúrma tlc moeda, ser 
rlcpctHlcr da abunrlancia ou escassez, crc·Jito fio applicado; cm utcnsili~:s d~ lnxo, c :uuilos outros 
mutuante, c risco do uJntnario. usos da villa. 

Quanto ao [Jt·imcii'O supposlo erro, ctt não con- Depois da descoberta da Amcrica, n<io obstante 
fundo estes dous contraio,; do juro IJI!lriliuio c n gran·Ic accurnula~no tla,rucÚcs IIJetacs 'na Eu· 
terrestre; 1nas é ccl'lo que: amiJos ellcs fot·:un· rapa, allrindo-se um campo nslis>irno a especula.~ 
igualrnentc taxados pelo .1lvar:l de !757, pare- ~:1cs no1':1s, c introduzindo-se um ruaior luxo, c 
ccndo idenli~as as rnües cm um c out1·o, r, fJilC re!inarncnto nas artes, houve Lambem urna muito 
toda a elill'crcnr,a, rruc entre clles existe, se fuJHla gt·ande cxigencia dclles, j:l p.11·a crnpt·cgos l!lcra
no maior, ou llJC!lOl' gnlu de risco; os rruaes s.::ntlu, li vos, jà [lara ohjcclos de tucro gozo; por isso o 
cm regl':t, de 111aior contiugcnci:t nas lraus:tcçücs juro, n:Io tli:;o rruc suliissc, COlHO allirmou o nobre 
rnarilimas, 11ilo tlcixaut u:uitas reze;; tlc soll'rer senador, o que ainda não li, mas conscn·ou-se ao 
excepções, cobrantlo-se letras dn India c China, menos em ntuito maior proporção, elo que a que 
cmqunnlo se perJcm muitas na terra. se csperal'a. 

De qualquer modo, porém, ertw i:;t,> seja, é l'llilippe II., cruc nGo haria rccclJiiiO graluila-
cvidcntc que essas conlingencias c ri,;cos cm um c mente os uJelacs ela Amcrica, mas sim ;i. c.usla ele 
outro contrato su se podem justamente avaliar outros capitacs crntJ >eus su!Jdilos inuliliznram, 
pelas opt·cra;;ütJs das pra~~as, c j:l111ais por lei fixa abauelonaudo, l·at".1. it· :t tt·:tz do ouro, ramos de in
quc elura a unos, c ;is 1·czes scculos. / uuslria já lJcm utontados, c que se l1aria cn rot1·ido 

A outra raz:io, fundaela 11a fncilitlatle CJUC se 1 e111 guerras ruinos:1s, cm to lia sorte de dcspczas ex
deve chtl' ao> navios, para acltarcm fuudvs nos [ travagauttJs, nfto 6 muito rruc risse dêsapparecct· 
paizcs cslrangtJiros, aléut dtJ sct· relativa súmcnt~ i cou10 o relam pago os immcnsos LIIcsouros de suas 
aos contractos ai li feitos, quantlo a lei, gcra!Jucute, i colonias, c coJltJ'allissó, u;1o podendo já ser pontual 
facultou r,mpla liberdade cu1 lodos cs caso:;, u:io ! cut seus Jin.:;amcntos, cmprestirnos usurnrio3, e 
proccd~ elo uwncira alguuJa i pO!'IJUC taruhcm os· fizesse all: hanca-rota. )lns ludo isto confirma 
que têm prcdios urbanos ouruslicos, Oll o~ rrtw catla Ycz mais a mesrna opiniüo: a dilliculdade 
formam I[UalitUCJ' cuJprcza de COIIHilCI'Cio, ou in- rruc !JU cJn a1·nJiar a mas~a dn moeda, c a dos 
dust1·ia tlcutro tio paiz, Lt!ru igual direito :i tH'O- otttroseapilncs em cit·cnln.o:io,t·cl:ltil'anlNilr. úcxi
tecono das lt!i~, para. IJUC lhes fndlilem o.; 1neio.; . gcncia e demanda, qnc dcllcs !Jaja, para Si) cstn
elc acllar ruutlos c capitacs para suas c·ruprczas. l bclcccr n. f{lJota rios seus J·espcclivos inlcJ·esscs, 

A lcgisla~;:1o u:lo tlcl'e ser parcial: o illlcres;:c i mostra bem, IJUC n l•,gi~la tura uiio devi) nisso in
geral 6 o seu phat·ol; antes, se para alguma parle . gcrit··se. 
houvesse de JICnder a Jiala.nça, Jlúdc-,;c dizer 'iUC ! Funrlou 1lcpois o i !lustre scnatlor a sua oppo
dercria ser 1~:11'~ favorecer 11rimciro.a agricultura,/! si~ãn nas anloJ'idadcs rl1! ~!ontesrruien, Sllli!h, e 
c o commr.rc!O tntcmo, JlOL' estar clcmonst,·ndo que no exemplo elo pnrlamonto de IngtntcJ't'n, aonde 
estas fonl?s de r!q.uczas:1o mnis solidas, elo IJUC a tio i n:1o p~ssou .1intl.i o hill pro[~oslo sobt·c a aiJoli~ão 
commeJ'Cifl m:tJ'ItLJIIO, c de longo curso. j elas JcJs da usura c t:1xa elos Jnros. 

Pelo CJUI) tocJ. ao segundo supposlo e;·ro: não )tas rtuc força l<!m estes a1·gumcnlos? Totlos sa-
mc lcruiJro que suppozcssc a JHOetla cm tudo a hemos rruc pouco tem a autot·i,latlc de douloJ·cs em 
[lar das outras lliCt·~adorias. E' mcrca1loria. cm- ohjcclos tlc put·o J'adocinio, ·; c rtunndo a 
quanto 6 fruelo tiO tral!allto do IJOrnclll, lfUC lira / cous:t atlmiLté t!cmonstmção clat·n, col!lo no nosso 
o melai da mina c o lcv:t ao cunho; ma' n:1o caso, cu quero antes gninr-me pela rnz:io que Deus 

A,3 T.Ill 
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me deu, ,],1 qu.:· !'•'ia tios OU li'<':'. pO!' H; :tiS rd·:bradu,: f dtl l'i•l'pú JegisJ::ti I' O d•: Fl'al!t[l i m:tS :b:'iltl C() III O 
que sejam·. . . I!J~ __ pour:r• llll•~tr~.IIIO>. qu0 __ nem. tor_l•1~ o.~. :'XCitl: 

A p:·o;'Ci.':t'. po:"L'm. ele·> qn·: >·: ,·!l::n. ~l.l!ite::- · pi•" da Ji,gh,eiUl "') dr1wm l!ldi,l.nL .. J.IICitl~ 
qui~u, n:io úhstantl· :O:êJ' uu1 J.!I';:ndt~ gr'r:ic~~ crn ! ~·'gulr. n:io podt.:Jnos adntiltil' :1.g~11·a a sal~'l'a 
bO.Sjl~~J.; n:l .sd·:nci:l l'tünondL\1 .. ·Illr"' :-tind;l n~~) i f0:!a a esln gT:truJr~ nar)ü p:1rn. I'CJr~~tal' .. Sr·Jn cx.r:. .. 
cxi,:ti~ 110 ,:cu Hnpo; c qn:luto a Si:Jith. púclt'·S•'·J ~c, tudo IJU:tnto Yi•c!' do,; seu;. ll·g~slatlorc.;. 
lhe ~pplicar o rruc p~s-a L' ln pruwrltic1: •JUC llt'llillllll Fillallll•'il IL', Yicrar~l contl':l (J aJ·lfg•t os texto;; 
alJsurdo 1!:1 t:'t<J ~randc iJtle n:ic' tenha já :;ido pro- , ria cse1'1ptura; 111a,; ale:n de que •:u pudera apo~l
fcrido por :llgum granJc p!lilus:•plw: jll1r·JUC. re:tl-,1 lar t'111JlJCIIl outros t•~xtos como os Ju;.:-ares de:;. 
m.·nte, ou c·sse juro de tJilC c!!·~ falia, se t],'\'C cn- :lia l!Jcu,; r:ap. 21i, ·~S. Lucas eap. Hl, aonde p:t
t~ndcr do t'nso, L'rn que n:"to l!:t conYcn::iio entre as I reee •JUC .J,~,;u,; C!Jri,Lü appro\·:u·n as usuras na 
partes, c cul<io estou d•) acc,lrdo, ou ali <'Is ncnltun:a I'Cprclwn,;:io qne fez o pai de fantilia ao serl'o, 
cousa poderia c i! e a ran•;ar qu,• s·'j:t llt~i; oppo;ta por n;io li:tYCI' !J05l,:. o ::cn tlinlJCil\1 a render,, 
c contratlit'toria com seus principio:;. IJIWre non dedisli JleciOtialil lll'-'Uiitwl ;neusam, ul ego 

~luitü mcnospcs · t"lll a opini:io d,, 1\(•lscldld,ou ! l'eniens wm twtris uliqua e.âgismn i/lllllt t 
a clcn!Ora •la deci::~o do parlamento de Inglaterra., E,:se' Jogares da e>criptnra, ou tios •·:111ones que 

notscltild é u:n grande liallf!lltJii'O capilnlist~, . ccnsnram o,; jUI'<:I:', são, geralillcnle, cnt.:ndidos 
rrue, como alguns outros cm rnglnt•'rra, czliJl!'csta co1uo sim pie;; conselhos rle pcrfciç;io eontra as 
dinheiro üs na~··u·s, 0 sem rluyida com ~rantlt'ii intc- usuras mordente>, em f(l'anilC paJ·J,) li lha:; das 
ressc'S c usuras: ]lOJ' uc ni;o me consta, qnc taes leis di" is prol!iJji liras, c que crn tempos fallos 
empreslirnos s;; fa•:am nos tratos lla taxa c disto llc industria c cormncrcio, wlo JlOcliaru deixar de 
tem os ex em pi o bem recente. parece r u III:! d unza con Lra ria :l fra tern iclade 

Taes capibli;t1,: não podem j:imais aconscllwr ctl!'istã. lloje, as cirr.urnst:mcias são outras mui lo 
lJUC se !Jaja de alto li I' a taxa, poJ·,111c por su:t parle dislinelas, c lodos os ra1nos de ind ustrb estão em 
não a l'e::peit:Htl, c não querem q[w sem clla se mo,·inJcnto, c é preciso tl~ix:ll' eircular franca
estaiJclct·a maior COJtCliiTencia de capitali::ta,;, c se . mente os capitacs. 
tliminua"m os feus ~r:t11clcs li!cros.. Dcp~<is disso, n:io ternos decisão algnlt'Ja da igreja 

A demora lla decisão do parlamento nasce já sobre a usura,. :1nc seja at~tilcnlicanlcntc fci~a 
da inlluencin, que Jacs capitalistas ahi podem ter cm seus conc1l1os ccumcn!Cos, par:t ]ll'oduz1r 
pelas suas relaçõc.> com os mcmlJJ·os elo partido regra crn moral_: não fJUCI'Cillo_::, por . l:u_llo, 
da o pposi~.:io ou rruacsqn•'r otttros, já do particular do~ma s no:·os. _ C1·,; 10 rr_uc flcaru, as511n, s:ll1Me 1 ~as 
caracter e IwlJitos d~ nat.ãc. ingleza, 0 de um de- todas as ob]ccç.ucs dos I!lustrcs senadorL:s, que km 
masindo respeito pelo antigo cdiflcio, c vclJraslcis: combalido o projecto. 
tambem lá n;io tem ainda passado hill a faYor dos o Sr. B..1.1üo DE C.n·nú:- Sr. prcsi,Jcntc, o 
catholicos, nem se tern reformado as leis JIO.I/ i!Jn:;trc senador, que precedeu-me, so~obrou-mc 
(acta; nem as das suas eleir,:ües, c seguir-sc-ha com tal altnl"i:'Lo de coutradictas, iJUC n;io tenho 
dahi que srja boa cous~ ser intolerante, julgar os re;J,cdio, se wio ahaixa1· a calle~:a, c deixar 
granJes empregos por leis posteriores aos J'aclos, passar a torrente: responderei, cornturlo, a al
ou conservar uma rcprcscntaç;io nacional imper- gurnas, que zuc JemLrarem. 
feita c desigual~ ?\:io, por certo. Dis>c que cn su acarretara cita~:ücs de autori-

Disse lllais o nobre senador, que a usura flli Liades, c que cllc .>e funda na rnz:iü, •rire Deus lhe 
sempre·a riiattmsta ria ag-ricultura c lla ediJlca~ão: 1 llcu, c rruc a sua opiniiln é de Ycrtlade clarissima, 
mas quem póde denwnslrar que, desl!·uida a taxa, 1 co1no a luz tio dia. 
e estabelecida a gr·ral concurrencia, se sustentcu1 X:io juro na p~lana do mostro: n:iú me no sú 
as usuras mordentes? Pela hisloria se Cl'itlencia na miniJa razão, mas rccori'O :i 1·aziio dos sccu
o contrario: nunc~ ellas foram t;ln grandes como los, c rlos sabias da prin1eira ordem, e não sigo 
quando existia a absoJnta Jll'Ohibiç:io de qualquer o parecer do poeta : Sú en, r. os lil!'lis ami(Jo.; 
juro, c rlepc·is tem ido crn diminuiç;io, até na llol- tcmus ru:;rio, Farei mai~ lliJJa dla~;io. 
lanlla, aonde n:lo ha taxa ou re>ll'icç:io, o,; juros O historiador do impcrio roznnno, Tito U1·io, 
~ão os mais moderados pela franca circulaç:io do> tlisse : ,yul/a .. le:c salis comnwr/a omnibus cst; id 
capi tnc.>. 111odo quwritw·, si major i pm·li, et in .~llllllllll/IJ. Jll'O· 

Xo meu p.1iz, nunca :l agricultura padeceu dcst. Bcntha111 taiJJlienz, no >cu tratado da cotliJlca-
tanto como 110 antigo tempo do juro de ii 0/u 1;:"to, deu a regra que as leis n;io deYi:lln ser feitas 

O nrgumenlo, por tanlo, se retluz a um sophis- a bem rlc poucos, mas a JJcm ,:c muiltls. 
ma de pelir,:;io di) pri11cipio. A lei, que taxa o interesse tia moeda só mio e 

Disse tamlJenz que a lei era ominosa por vir colmnocla aos eapilalistas, mas c lia é 1u·o1·cilosa ú 
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conrmunidntlc inrluslriosa, c necessitada. O ii Jus· 
lrc ~cn:Hlor rcpclidns vezes insisl.iu cu r rno,;lrar· a 
conlradicrão, c injusli\a do lc•gislatlor·, porque 
n:io irnpont!o taxa :i [ll'O[Iricdadc do citlad:[o, 
nem a seus 11egocios, só :t iwpoz ao capilalisla, 
cuja proprierladc do moeda é o J'ruclo da sua in.
duslria, c economia, querendo go1•ernat· os seus 
interesses [l:wlicularo~. c rcguln1· os prcr,os elas 
cousas, que lo1los os dias variam. Eis o fundo elos 
SCUS l'CilCI':tiiOS al'g"llllie!li:OS. 

ELl tam h cu\ ió fa llo, não dos c a pi l:tl i;; tas !Jons• 
e carilalii'OS, mas dos usumrios, c dcshumauos, 
f{UC rlizcm : O dinheiro,; meu: ntio ponho a 1li11!/llCII! 

o punhal no.~ peilos. Xcnliurn direi lo é iJiimitaclo 
na sociedade: todos s:io coarclados pelo interesse 
do estado. Q1wndo n:tsccmos, j:i, por· assim dizer, 
aclinrnos a ~.:asa, c camn poslns: a no>>:t propric
lladc c vill:t csl:io seguras, porque o go1·erno tr.rn 
cslabclecirlo leis restrictivas 1lns desmarcadas [l!'O· 

priedadcs, c li J;crdadcs dos violentos monopolis
tas. 

Os capilali~t:rs estão eur tacilo conluio c mono
palio, p:tm extot'IJUiren1 usuras dos p~;:dularios, 
affiiclos, c arcnLUI'Cil'os. llcl'cmo:; todos, no uso 
dos nossos bens, ohrar dentro do circulo d:t moral 
publica, c a ningucm é licito, cm quali!Ucr contrn.
úlo, prevalecer-se da u rgcncia dos seus com p:t· 
·Lriolas. IIa cm tudo justo meio, c lermo. Em 
lodos os codigos dos :;ovcrnos regulares, ollsr.n·a
mos s:tudavcis re~l.1·icções do direito de proprie
dade, e seu traspasse por contracto. 

Disse mais o mlor do projecto que não se de· 
viam introduzir· novos dogmn.s na religifi:o: que 
nenhum concilio havia decidido a qucsL;io da 
usura : que o texto da escriptura: 111Uluum date, 
?li/til inclc Sf/CI'Oitles, sempre se entcnilcrn ser de 
conselho para os aspirantes :l pc1·feição; que nLé 
o nosso Sa!v:1d or parecia nutor·izar a usura na 
para bola do servo, que n:io ncgor:iou com o lalcn
lo, que 1 h e conli aram, arguindo-o de, ao menos, 
o n:io ter levado :i mesa dos numc1·arios para o 
receber depois com o seu interesse. 

llespondo crm o mesmo nosso S:tlvador expres
samente dcclaJ'()U os tratos usurarios serem pro
prios dos homem immoracs. 

Na Encyclopcdia. Franccza, no artigo usura, se 
nota o texto 1/lltlnwn date ter no syriaco, c no 
grego a intcrp1·ela.ç:1o: a ninguam ponde cm lla
scspm·aç(iO. 

O auto r do projecto propõe a aboliç:io das leis, 
que cila, mas nilo cit:t oul1·as parallclas, nem a 
orclcnnç:io do Ji1·. 2. 0 til. o, que classificou a 
usura como dclic lo publico, determinando que o 
proct.:rndor da corua o Oscalizc, c :tló o consl.iluc 
caso Mi.xti Fm·i: como, [lois, se póde fazer subi ta 
metl!amorphosc do criminoso para o innocentc, 

do proliiLido para o pcrmitLido, lirani.lo-se todas 
as cnncellns :i cobiça., c extorsão? 

D>s:>u que no llr:rzil a riqueza narional tern 
crescido, depois que cessnran1 os escrupulos dn 
usura, aló m:tis que dobmdo os produclos da 
agricultura : 111as i:iso é o c!Tcilo evidente da 
abertura dos portos :l franqnczn. do comrncrcio, 
da. :rholiç:io rio monopolio d:t metropolc, c do sys
tcrna colonial. Este ma:dmo hcrn têm Yencido os 
males ria usnr:t, c ela ndrninist1·nç:1o. 

Disse que jü passa cm proverbio qnc o que dá 
dinheir·o a juro, perd~-ll1C o juro. 

Se nssim é, com qunnla maior raz:io não percle
t':l o seu capital, ou n:io ~c perrlcrá o q:rr o recebeu 
a interesse U>UI'ario? Allegon o exemplo da Hol· 
!anda, onde JJ:t a libcrd:tdc ·nos contractos, c os 
ma.i()rrs capitaes, c por isso alli o interesse do 
din!JciJ'O é o mais baixo. 

A isso responrle o insi~:ne actual professor de 
economia polilic:t em Londres, o Sr. Cullock, CfUe 
tal singularidade é o cffei!o rle cnor·me gravamo 
dos impostos occn.sionn.d,ls pelns suas guerras, que, 
nc~essn rin rnenlc, fazem mui to r. baixar o prorcilo 
doscapilacs, c po1· cuja causa alli rmss:t cm provcr
!Jio que um prato de :ti'CilCJUCS, que custou urn flo
rim na llarca, r.usla seis na mesa. 

,tquelle cscriptor, n:t sua obi'a publicada no 
anno pn.ssado, lamllcm sustenta, contra a opini:io 
dos ma i,; acreditados economistas,que a concorrcn· 
cia dos c:tpilalistas só prodt;z o eJTeito tle irupos
si!Jililar o monopolio, mas nno faz abaixar os pro
duetos dos capi taes, se !Hio Jm gr·avosos impostos, 
e recresceu tes empregos d:t · rurn.l induslri:t, e e:m 
cousequcncia alL:t dos salarios. 

Disse que os objectos dos cmpreslimos são real
mente as mercadorias da circulação. Não revela 
nisso segredo; mas não e meu os certo que ficam 
irmnoveis, como a rocba Tar·pcia, se a moeda os 
não põ~ cm movimcn lo. Os que :t possuem, são os 
que lum o commando no mercado. 

Os economistas antigos tinham por dogma que a 
moeda, c mctaes pr~ciosos constiLuiam~t riqueza 
essencial das nações; os economistas modernos 
dou ll'i11aram que moeda, e metaes preciosos não 
eram riqueza, mas só signal de riljucza; os prc· 
sentes economistas dizem agora que a moeda ó 
da mesma n:tltu·cza, r1ue as outras mctcadorias. 

Todas essas opiniões s:lo exageradas, c cn·oncns, 
porc1ue se adoptar·am extremos. 

A moeda faz pal'tc, c importantíssima, dos ca
pitacs do paiz, especialmente sendo ;!c ouro, ou 
praia, por SCI' o instrumento do commercio, a 
medida dos valol'cs, o producto universalmente 
dcmanclado, c pr·eferido, c o que d:l a escolha da 
cornpr·a de lodos os objectos, além das suas outi·as 
cspeciacs, c singulnrissimas qualid:tdcs. 
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. ' . . o Yalor tlc j lfHC wc prccetlcr:nn, quc1cu Inc nrri.sco n mui~o 

Quem tem numa faz~nda, on c~·~· .. , " . . C'll ir falia r nclln: rcstringir-nlc-licJ, por lnnt•-', . l . cl' ]JOnca' cou'n' pu,.e .ozai . . I. ~cm mil cruzar o~, u ,, -·· ."1)·1• 0111 ,.1111."\ica Jli'O~r·iiHlindo cl:t 11arlc plnlosop 11ca, c · ('aO.'U'[CtllOIIIC5JllO\uL • "'' '·' . 
COlllllai·alJ l'aJncn '· , 'J ~ ·J . - 'iac· llil'l'i qnc C•' n r"uJncnlos dos oppusllor.es do prod' 1 ··o· 'co•uo a na turczn pro, uz o, 1m • ·' · · · o . . .. 

l!IICII ' c · . : . ; l'd 1, 0 piio putlC jccto fonnnlmcnlc ~o rcJlnzem n poucas cspccJC,, 
preciosos crn mniiJ!llll~dn ~~~~.n 1 ~~~~~ n~ tlclllnis que s:io: a calamidade, que n31ci l!n de tcnusar; 
ser augm.~n~nd~ .. ;ela ~-~~du:t; ~;tose. a dcsa.ppnrccc- . a immorali,lade, t]UC c lia lraz; c a u_lilicla:lo da 
!llercnr!oJJr~>, e ,.,o IIWJ' ex r o ' 1'' 11 cm jiri exislcnl•'. c Cul fnyor de ludo J>to I'JCram 1 1, ·calo [101' cau<a •lc •n cony,:r.c '- 1 - · · ·' 

1 rem c 0 11 ~ 1 
•' •• -· • •. 1 •• , d 1 0 , 1a1lo : nlrruns exemplos r[ue 5C;(mHlo o Ulcu CilleiH er, !Jaixell·l cnlh0s•mrarclll, ou ~.llll~ll 1 L ·· · '

1 
• o _ • '._ ' 

~ 1.' is;;~.~ >ua r111 :1nthlailo Ilunca :>c pótle propor· ; não sao applJCnYcJ,. . . 
~ion:tr :!.s quanlillarlcs prc>gl·~;;sil'::tmcnlo nn~mcn·j 1\'ingncm duvida qu~ lia IllllJlas leis, rrnc,_scn!lo 
t<itla:< dos maisproclnelo:;. . _ ,, ,_I jnslas por sua.cs,CJ~CJa e fund~m.c~Jl~s,_naosao, 

Accrcscc que, sen,Jo estes IIWIS on JJ~Cll 11 ' c: de i com ludo, pralJCai'CIS cm tempo, cll\ ciso~ llncruel
rioravci:: c perca veis, os seus donosc;;t:Jo ttunl,cn~, ! les, Cllll(uo se pr·omulgarauJ; contras, r!uc, :c~rlu 
rnni.; ou ;11 enos, na urgencia ele os t1ispo1·_. pnra cv~- i de ,1lguma maneira. iuirruas cm su:ts ciJspnsrçucs, 
tarem a perda ·total do scn valor. J.:lo >c nf10 ver!- i c mesmo cm ,:uncxecu~:io. fnzcm-sc, corntuclo, lolc
fi,:a na moeda. Finalmente, ú continuo o ilcsgoslo. i rawis por sua nccessidnde,emrrnnnlo outras a~n:io 
11 a pra1:a: tncs, c lnc5 gcneJ•os s~pcrnbmH!n 111 ' J substituem: ln! é, no ullimo caso, n Jcgisla~;io 
eol:io de rn>t:'l. niio U•m prcr:o; porem o conl!.m:o / que llCI'Illi lle n lrn Oco rln cscJ·arnlurn, porque, 
rrucixnn1e tlas pra~n,, c sempre invari_aw_t é: na o 1 desgrar~arln111Cn te; este l~rafico _I! o parlir:u_Inr cl_?· 
lia tii1dn•irn. Disse !JUC 11nda. vn~c a IC1, 1"1;;to 11~ 1 : i rnen~o da no.ssa l!Hluslna_ ngrJCola, c por ISSO nao 
csbl cm igual tlcsprczo: rnas c:,sc augnmcnlo JliO admJllo o c~crnplo, rrnc oC n!tcgou. 
Ynria ']uc.,;e dcvinrn lamhciu derrogar ns leis do Disse-se mais que a lei é irnmoral, c a isto op-
clccalogo, tlns contral1anllos, c dcscaminltos, ele. porei cu que a existente é iunnoralhsimn, c como 
porque é c!C\'nssa n sua viota~.:io. . . la! ctcsprcsada pnblicamcnlc pcln exislcncia de 

sr.mprc a lei produz grand,! err~ilo 0 '~1 .mtnln. contr.1ctos simulados, c aind<" wais pelos annun
gcnlc do ti:noraln conscicncia, ele C5P11'1l_o, rlc i cios r1uc se f:1zcm nos diarios, convidando para 
honra, c dcccncia, para niio incorrer IJO oilJO Jlll· i a c~Jcllrnr.:io de lnes conlJ·aclos, co1no se colli~e 
lJlico: cJin retem n oulros pelo medo tla pcnn; 0 I das cxpressücs, que se empregam : Quem !JIIi:cl' 
temendo :1 denuneia, c JH'OYn ila usura .. JlOdcm ! cm]we.~lm· latl)nanlia cL wenrio de 1, c 2 por t:elllo 
dizer: esf,i o /etio )lO caminho. . i ao me:, clc.,c cu conriclo a qnnlfJHer dos senl10rcs, 

Disse r1ue é absurdo pur tnx~ le?al no mlcrc?se ! r(UC nrgumcnt:11n contm, a que me apontem uma 
da moeda, quando cst:\ rar1ando lodos os d1:1S j casa. onde se ·v:i ac!JaJ· àin!Jciro pelo lll'emio da· 
com a nlla, ou l>aixa tios ~apilac~ circulnnlc_s, ; lei: '0 que se aclla é uma., c mui las rezes que, se
pai> se )wcci;::uia de uma lc1 laxa~IV:t carla_ dl~ j gunclo 0 credito da firma, o prestem com maior, 
da semana. ncspondo que todo o, cconoluJst~s 1 ou menor prc1nio, rcce!Jcndo-o ndiantarlo, ou car
con:oràam cm que lia em lodo o estado um cqu1- 1 rcrrando-o na quantia da lclrn, ou cJ·edilo, que se 
JilJrio, c taxa llos pre1:os, interesses, c lucros me- I d:i; c a esta qualitlndc de contractos é que se pode 
dios, ou ordinario:;, nos sal:uios, rendas, c pro-~1 dar 0 nome de immoracs, que, lendo por moliro a 
vcilos. lei existente, re\·crtc so!Jr·c cJia esse mesmo nome. 

A quota dos juros_ da _moc~ln é n mais pcr·man?n· 1 se c lia nfLO existisse, nfio lla\'OI'i;1 contractos si-
te, 0 sen·e para a lrquHla~ao uns coJrlns complwa- 1 mulados. 
das, o por isso ltr. Inaiúr razão par:~ sc1· lixa por 1 Tam!Jcm se disse rruc havia falta de capitacs. 
lei. Eu uno sei como se :tl'ançn semelhante proposição. 

~Iuito mnis haveria fJUC responder; mas n ma- Qual é 0 Imtc:io publico, ou o rer;ist ro, onde i:>so 
tcJ·ia e nsla, c niio se Jlutlc fner n rcfuta~ão, c se possa saber? Se n:io houvesse a lei, talvez 
coiJlplcto tlellalc cm un1a di,;cuss~o camararir.; [i 1·csscmos algum dado, flOr onlle isso se coulicccs· 
com tudo, nfio deixarei ern silencio o g1·andc f'icto. 50 : talvez c~scs cahcdacs, que se conservam na 
recente do terrivel tr·anstorno de Jnglnlerra pela gaveta de seu dono, saliisscm :i luz, c poder-se-h ia, 
abusiva libcrdatlc tlo;; cmprcslimos, que fez um ainda que pouco cxndo, fazer algum calculoso
vnzio irnmcaso no mercado nacional;_ o q.nc 1 Im a sur. alnindancia, ou falta. 
te111 occasionntlo tantas bancas rolas, c nolenc1as · \'cmos urna lrnusnc~.fio, vemos uma compra, c 
dos arlistás cm destruirem as macliina>, e deve vemos l]uem precisa tlc dinheiro, uma wz fJUC 
serrir Llc csc:trmcnlo a loLlos os legisladores. pague nrJuillo, rruo csl:i conYencionaclo, acllal-o, 

o sn. nonr;m;:-A qnestiio têm sitio tratada l:1o i tendo credito sullicir.nlc. 
ampla, c dignamcnt·~ pelos respci !al'cis orndorcs, ! Eu You PJ'Opul' um cxcu1plo, que é muito olJYio. 
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Se IJouvcssc uma prollibiçüo para se n:io pedir! J'Olhado pelo avaJ·cnlo, rJUC, por l:emor da lei da 
premio pela moeda lnclali~n, r]nanc!o fosse li'Dc:ula I taxa, nunca o confiou a credito, c a p1·azos de pa
pelas notas do banco, islo é, para rJUC ningucm gamr.nlo, porque. eom a libel'llarle de e;;pccular· 
desse por 321~000 tlc papel n11;nns de 3~ 1~uoo o sou lucro, de ccrlo l1a de p1·cfcrir o tirar alguma 
de p1·ala ou moedas vcllws, c se punisse rJnem couvenir.ncia dü capilal, que lenha como amorte
Jizcsse o contrario, vcr-sc-hia Jogo rJt!e n:1o lw- cido. 
yia um sú vintcn1 de prata, nem rlc cohi'C na Diz-se lamhem que o negociante dava o seu 
provincia; ningncrn o dava, ningue1n o li'Dcava, • dinheiro a 1i por ccnlo, JIOI'f!UC a lei nõ"10 lhe per
mas enlrclanlo, como é linc dar pelo colH'C 2 mil! ia ria r n 1nais: 1nas, respondo cu, pcrmitta·lhc 
por cento, pela prata ti, c 6; pelas pc~as 3(), IJUCI!l outra cousa, crn rJuC cllc lucrava para cima· do 
quizcr 2:), ou 30 contos de ré is acha-os na pri- 20 por cento, que em receber do l:i natlor os eJTei· 
moira casa a ,1uc se dirigi!', clll rrunloJUCJ' rln-. los corn nma laxn de rc!Jalc al1aixo do pt·e~o cor-
qucllns espccies. . rcnlc, vindo JlOI' este modo a illudit· a lei. 

Diz-se r1uc, se lcvanl:ll'lnns a taxa ao clinltciro, se / Tal fui a praxe do antig-o coutmct·t:io cm. tempo 
animar:io muitos.n..empreslnl-?, c. só uli!isaJ::lo n~ dc:sa inl.cil·csa. de couscir.ncin, c cuido que ainda 
procligos corn prr.JUIZO dos callllallslas. l~ttnao sr•1 : I!OJC cl!aconltnun em algumas praoas do Bmzil 
como isso se possa cnlcn(ler; pnrrruc todo o JJHillilO j pam com alguns lavradores ncgligcutes dos seus 
cYila contractos com pt·odigos c inconsidCt':Hlos: !Jo)r , interesses: cxlincln, pm·ém, a lnxa da lei, o lavm
lanlo quem cmprestn1·, tomará prcl"iamcnlc as 'I ilo1', longe de contratar com o ncgocianlo sobre 
informnçües connnientcs, porfjuc ningucrn zela a . o relJ;tte do prcon nos seus cfl'eilos; cuida cmlllc 
propriedade, con1o o pl'Oprio rlono dei ln., c nin- ; CDIII]lrnr com dinheiro nrruillo, ele que n;~ccssila, e 
gucm cmpJ•esla tlinhciro a qncm o n~o paga. procum esse dinheiro na mrr.o dos capilalislas com 
( A]loiarlo). o Jli'Cmin,c pmzo, que ns circumslancinsll!c pcrmit-

Jiião Lcnl1amos esse receio da rninn dos capi· lew, lit"ollHlo tamlJCIIl a vantagem de comprar 
talislas: cllcs não precisam cb nossn cornpaix:io, com escolha, c n:1o sujcilar·S•l a receber os gene
e sabem muito bem, c muito n:clliOI' d?quc nús, 

1

. t'O>, que o nc~ocianl.c lhe apresenta, sejam ou não 
como h:io rle fazer o seu ncgocw, ( Jpowtlo ). de boa quaiHlatlc, e preço conycnienle, 

O cxlravngnnle raras Yezcs aclla 
1 
dinheiro: ~·/ Resumindo, pois, o meu arguincnlo digo, que, 

quando rcgularmcnlc se pag~ a i h ou 1 P01 dado o conhecimento de que a. lei cxislcnlc tla taxa 
ccnio,? negociante' P!'.obo ~ ctrcm~spcclo,. scmpr~ I a respeito do Jl.rcmio rl~ dinheiro n:lo produz utili
cncon t1 a o que prcwa a ;.., ou I. 1101 cento· _da de, c de Jl!ats a mats é desp1·czada, e calcada. 
poi\{UC o capitalisla está descan~.aclo, c conla i aos pés alé por annuncios inseridos nos jomaes 
com a infaliibidade do pagamento. c isto po1·quc a sua disposi~11o c contraria ás luze~ 

Passando agora a diz?r l~m.ltcm nlgu~na c.ousn do scculo, c aos valores das cspecies recebidas cm 
solJrc a regra, ou prccctlo dtl'lllO, clla Ja fu1 ai- commcrcio; de que c!Ja alraza, tlc algum modo, 
l.erada pela lei de 1!7; lodo o 'Inundo, por tnnlo, a nossa industria, porque priYa de entrarem cm 
dcsilc cnlllopara c:í, ja ~oi P?ra o inferno, .ató o 1 circulação nlguns capilacs, que ainda jazem amor-
o ~lesmo legtslnrlor: m·a,.1sto e ~lJsn_rdo. (AJl~l(!dO)./ tecidos. c além tlisso dcs1noralisa a naç110 com a 

hsse mesmo pt·ccctlo fo1 dcpo1s amda ma1s al- necessidade, cm que 11üc os capitalistas do fazerem 
lera.~~ pela ou.lra lei de 181.0, fJ~JC ~~llou o prem~o J c~ntmcl~s simulados.: dado esse. c~nhecimenlo, 
mau limo, c fo1 tamlJom pata o mf~I no r]uem a fez, I d1go,a lei deve acalJar, c ser sulJsllltuda pela. rJuC 
c, ~inalmcnlc, lü l:am!Jem cslá o mesmo govcmo 

1 
agora se apprcsentn.. 

cx1slcntc, que paga o JUI"O de() por cento, c per- 1 
0 

~ C . d C d · · . I "1'. arncu·o c .ampo;; rcspon eu aos aJ·gu-rntllc um banco publiCO com scmcl!Janlc l11Jer!lade; l 1 . 1 1 , B - 1 c · 
1 por que allcrar de 5 it ()é o mesmo que alteraJ· de n~cn os PI'Ol uw os pc? :;r. __ ar:! o c 0 a~·.J·u, porem 

ti o. :10, n 20, ele.; pois que 0 prece i lo divino con- n.to se colheu o sfu. ;l.ISCUbO de manou a <rue se 
demna a. altct·ação, sem marcai: o excesso. · fnça dcllc complc a H ea. 

Orn, vamos agora ver a rrncm Jl!'Cjudicn. a nova O Sr. BAnÃo DE ALCA:I'l'All.l : ..- S1·. presidcnlc, 
lei. Elia w1o embaraça o cnpila .. lisla ele boa con-J' nós cst~rnos suscitando 'Iuc_stu:s, c pcl'(lcndo tempo 
scicncia, porque n:lo lhe pl'ohihc que rJ,) 0 seu di- , com ohjcclos, que agora nao km Jogar. 
nhcil'o a 3, ou a i'.i por cenlo; não cmbnr~ea tam· 1 Para que ú falia!' na aholiçf10 da lo i de i'.i7 sobre o 
bem os que niio fazem caso rln lei exislenlc, por- I jmo, se clla depois rla consliluiç;1o, que dá ao pro
que JIJcs deixa a liberdade de conl.l'alarcm, como prielario a plenitude i.lo USJ:> c gozo de seus diJ·ci
potlcrcm :a quem cnlno ú que clla prejudica? A tos, jit csl:í aholida, c lanlo assim, que j;i se não 
ningucm; pelo conlraJ•io, vem ulilisat· ü nação, executa depois da pu1Jlicaç11o da mesma constitui
fazendo entrar na circulaç:1o o nn1ncraJ'iO af~r- ç:1o? E' rlcsde esse tempo IJUC p1·incipiarnm a ap-

A. 4 '1'. Ilf, 
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parCCL'I' o;; annurll'iüs ll(•S Lliario>, tl05 quaes atJUi J la rJ:; :Hliarnenlo já náo JIÚLle pro::;rctlir a tlis· 
:'c lCiii fl'ilu llll'll<;:iO. : CUS.':JO. 

. I 1' l . . , . el':t 1':\Z'Il ITUe ll:i o Sr. \'is· liLljc ;c fli:· um l;omcm tlcnunc1ar Ulll caso .,c,; l'lllJO-lll~ :t<lll .. ,, • ·:.', ·: . 
,Jcsk::. n:'to ó aceita a tlenuncia e se fLll' aceita, e li c I conde r! e liar!Jaceua: :u,uttlo e <lU~ cu ch_aJUo 
lla de infallirelmenic ddcair. Jrazão iiTcsisli\·ei; assim, rescn·o o ru:usr1uc ttnila 

A lei c,:l:\ 1\'Yüg"atla pela co;n::liluiçfio, n:1o é J que dizer para fJlJando~ cm lcrnpo OJltlOrluno, se 
prcdw f:tZL'r-st: para is::o outra lei, porque a '/tornar a tratar deste o!JJeClo. 
·~ono:tilui<;~o d:i pleno direito do gozo da pro-/ o Sr. CARXE!l:O DE t.:A~Ir>os:- Xinguem rnais 
rrictlade ao indiYiduo. tlocil do que cu cut cctlcr ü luz da razão: por-

O Sr. Yr,coxut: DE B.IRRAC~x.~: -Por 11_1aio: ltar~to, ele muito lJO!l1 grado me confonno com o 
,1ue ,;eja ~ considcra~:io. e rcsperto, que dedrco a I adtamenlo. . . 
pratica, c üs opiniües daquellas nações, que con- o Sr. Iloncr::s:- ErrtrJunnto >c lrato.u da ultlr
>idero mais ~diantadns do que nó>, cs1ou, com ludo, dade tla lei, uiio appar·eccu esta espcciC, que era 
per:Hl:ldido de que, seu exemplo nem sempre se cnl:lo mui lo IJcm lembrada, c muito allcndivcl; 
pode abraçar, c de que as leis derem ser apropria- porl:wlo, gastou-se nesta discus:l:1o um tempo inu
da5 a,: circumstancias pcculiarc::, em que se ac!Ja Lil: com ludo, não posso deixar de votar pelo adi-
cada um~ dcllas. amenlo. 

:ió> c:>tnmos cli~gados ao ponto de fundarmos a 0 Sr. vrsco:xm~ DE NAZARETH:- Sr. presidente. 
nos::a ,Jiyida publica: o governo j:i convencionou s:1o tilo fortes as razües ex pendidas pelo i Ilustre 
com uma parte dos credor·cs .. e pela lei exi,;lcnte senador, qnc n:io po,;so deixar de convir no adia
está calculado que em 30 annos paga o capital, e o mento; porém considerando o que ellc mesmo 
juro como c:>lá arbilt·ado: ora, se neste momenlo ponderou, c vendo que 0 tempo, que cllc propoz, 
se solta o juro, o g-nYerno sct·á obrigado a chnmar , não ;crà sumci,·nli~ par·a a conclus~.o de um nc
csse;; credores, e cllcs dirão: quel'o o men ·capital, gocio t:'io grave, julg-o que esta rnateria deve 11-
ou 16, e iS JlOI' ~enio: e o gorcl'llo ha de sujeitar- c:u· adi:, da, nã.o para a scs>ão do anno vindomo, 
se a isto, ou illlpur um lrihulo para pagar esses mas para a seguinte legislatura. 
c a pi laes, que dcYe c Yai amorltsando, aos pau- 0 Sr. BmtGES :- 0 ficar addiacia. para a sessáo do cos, com quasi nenhum juro. 

anno que vcn:, nüo prohibc que d1~poi~ fique Se se decide que meu receio é mal fundado, 
adiada para a 5eguinlc legislatura. Se até a sessão então nada ::e pódc dizer contra a lei; mas eu 
se!!uinle se vencer o ohstaculo, que agora se erre-sempre assento que é contra toda a pr·udencia sol· ~ 
rece, lJcm; se acaso se n:1o vencer, cnllio a camara lar o juro nesta occasi:lo, e proponho que esta lei 
rcsolvcr·á o que julg~r mais conveniente: por tanto, flquc adiada atl! a scss:lo uo anuo \'i!Hiouro. Eu 
voto pela iudica~:lo. 01Tcreço a minha 

" Proponho que a discussão do projecto de lei 
sobre a taxa do juro tiqtle adiada até à sessão do 
anno vindouro. llio de Janeiro, i. o de Julilo de 
iS2G.- Fiscoude de Barba cena. • 

O Sr. BARÃO DE CA YRti .- Esta raz:io, que aca
bou ele ponderar otiilustre senador, e muito forte, 
cá \'ista rlella nada mais se póde dizer; portanto, 
mui cordialmente me conformo com a sua indi-
caçáo. 

O Sr. secretario leu a indicaç;io, e foi apoiada. 
O Sr. VrscO!>:DE DE B.\nD.\CEXA: -Levanto-me 

oun·a vez para dcd:ll'ar uma razão, c é das Jll'in
cipaes, que me e::capou na relocidade do dis
curso. O governo, fundando a sua diYida a.juro 
de 5 por cento, oura com toda a justi~a; porque 
a clirida é con tr·ahida, quando existe esta lei de 
juro. (Apoiado). 

O Sr. B.ll\ÃO o c C.n-nti: -Estou em que :i ris· 

Xão havenilo mais quem fallassc sobre a in
dica~áo, o Sr. presidente poz a votos o adiamento, 
c foi approvado. 

Seg-uiu-se a 2 a discussão do projecto de lei 
sobre os dias de fcsliridadc nacional, c lendo o 
Sr. secretario o L 0 artigo, disse 

O Sr. YiscoxnE liE N.1ZA!lETU:- LcYanlo-mc, 
como autor de;, te pr·ojeclo de lei para falia r so!Jrc 
cada um dos dias de que trata. 

O 1. o é o dia 9 de Janeiro; bem ~onhccido por 
ser aquellc, em que Sua ~Iageslade o Imperador, 
a requerimento dos poros, pela camam desta ca
pital, se dignou de Jlcar no Brazil, scrrindo-sc 
daqucilas cxpressües para scmprB memoranis: 
Como t! pam bem do B1·a:;;ii, fico. Foi este o pri
meit·o dia, que annunciou a felicidade do Drazil, c· 
apoz cllc scguimm-sc os outros, em que tantos 
bens expcri rncn la mos. 

O outro dia é 22 de Janeiro. Quando este dia n:io 
fosso por alg-um moliro mcmo1·avcl, bastava, 
jlara merecer o nosso publico festejo, c regozijo 
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ser :Jquellc, cm que JJasccu Sna i\lngrslaclt) a Im· 1 pl··n·incin, l!o:lll corno as ruais, peJo llem fundado 
pcrntriz. csia. di~tinelissinin. senil ora, que, ale1n da; 

1

reecio do aln<Jll~ de l'·.li'lllf!HI, disse: ,, O vosso lmpe
suas raras qnaiJLiarlcs, c \'IJ'lutb, fii'JIIOu Jicl:t wa , ratlOI', o pcrp~luo defensor, Jicl ns o!Jriga<;ücs, <JUC 
fecundidade a s:tec?s>üo do in1perio do JJraziJ, 1 co1ó YO>co evlllm.hiu, ,·ai mosli':tl' ü frente <la,; 
uando-nos UJJJ Jli'Inr:Ipe, c JH'incczas, rruc nos li· ' licroicas tropa; lJrazilciras, tJUC este glorioso li tu lo 
v1·an1 do receio de C[dJir o mesmo i1np~rit1 cm mfios I de <JUC lnnlo se lisongc:~, n:io é li lu lo \'fio. , 
cslrnngciras, perigo lcllliJI'ado no arl. Wl ela Do Ludo é 111011 ircsto que sua )lagcslade Iwpcrial 
constiluiçã~. . .. • repnla este liluJo de dcfonsoJ· perpetuo, corno se 

O outro ~o .riJa 2<> de ~lan;o, en~ que ::.na )Ja:;cs- ,.ü das suas [H'D]Jrins, o suilliiJJCS cxprcssúcs, lllll 
la de Im.flCl_'l~l JUro.u, C !lltl!H]OU Jlll'ar, C OIJSCr\'al' I titUlO rJe !Jonra, ~!OI'Í<I e poder aJ'J'O"alltlD·SC só 
a constJlUJC:to do IIIIJlCI'JO. • . ' . ' o 

O!'
,· : .

1 
•· . . , " . .. ..- , 'I por cllc a dcft:2:1. do 1mpcrJO, dcelamndo <{Ue o ac-

~ I, IJl!.liHO .e llalou da i. dJ,CUS>.tO dc,tc ceilou comuf::win <lUC dc/Jcsc Ji,or"~~ w n·- ·, 
Pl'OCCL r· td' r" . '.,,- . ' loC,,l{l ,lQC 

·J'. o, 1 uc.c~ .. c .. ~~ JJ,to c.1•1 0 Jli.0Jl1 ~~ o~n.J~ pai~ I uu1 Li lu lo v<to. 1.! COIIIO lal protestando, c JII'OC!a-
a cuJ.Ic,. c_ P10:·~JJCJa do HID de ~,uJ.cuo, poHruc" IJ1antlo dcfcudo· o il!lpcrio, a sua. iiJlcg-ridade. 
c?nslJtuJçao foJ JUmda nns provmcins em outros I protegei-o, c salvai-o, aiuda á cuola do seu propdo 
dIas. 1 sn nguc: c ficar:l ocmllo, c fa I to úc llOJI rosa memoria 

A este rcspci.to, respondo que este dia<!, c será dos !Jrazilciros po1· um tal li tuJo 0 dia em que 0 
sempre o woprw, e compcteJJlr, emllOl'o1 ns pro- lwesmo augusto :;;enJ1or o acccitou 'I 
vincias jurassem a conslilui~üo em direJ·sos dias, I D' , ·to rr 11 ,0 • . ··s ·e . .1 JlOl'rJUC isso ti só r1uan to ao priinciro alll:o e as-, . ", cc~ u? '1 • L P01 1' 0

. !H pai c.cc que c, c 
S·1n1 

d · 0 t S ',1 d1a e SQIIJ d.urula., um dos mais nolave:s, c assig-cvcrJa acc n cccr, JlOJ'quc, sem ua "ages- d , . _ . . 
1 

lc 
0 

I d . d 
1 

nala os nos factos do· J,J·azJl, c qt:e nao pode hcnr 
:~c .mpcra or a J~lrar, c 1nan ar o l>Cl'Yar, cm silencio. 

nao podw ser a. mesma JUrada, nem ohservarla nas 
províncias. Que este dia 6 0 ru·oprio, e 0 competente Segue-se o di::l. 7 tle Selcm!Jro, em r1ue Sua Ma
nos seguintes annos, passo a t!cmonsLJ'al-o com g.c~lade ~ l~npel'a.!lor decl:trou a. indcpeudencia no 
exemplos. sttJo do Yptranga. 

O dia 1. 0 de Dczern!Jro, da acclamação do Sr. o. 
1 

Eu já disse en1 o~lra oecasHto rruc este dia é lüo 
João 4. ", festeja-se em toda parle do reino de Por- 1 memomvel, qno lo r a queiJe em f/llC, marcando-se 
lugal, nü me~mo dia da sua accla.maQ:lo. O dia :12 a independcncia. do Drazil, se proclamou Jogo 
de Ouluhro da gloriosa. acel:unao:io de Sm i\lagcs- tacitamente a ;ua separação ue Portugal, cons
latlc o IlnJlCl'ador, da mesma fórma, c mio no dia lituindo-se como mç:io livl'o; c que Sua .Magcstade, 
em que nas províncias postcriol'lnente o foste- para. assignala1· esta é[loca c1·eou uma ordem nova a 
jaram. imperial do cruzeiro, por decreto do L 0 d c Dezem. 

Segue-se o dia :1.3 do )!aio. IJI'O de :!822: a isloaccrcscc que este dia é o mesmo 
Foi o dia cm que Sua Magestade Imperial ac- cm que se declai'OU o tratado do reconhccimenlo 

ccilou o Ululo de defensor perpetuo do nmzil, com Pol'luga.l, facto que tambem fica em memo1·ia 
Ululo que o mesmo augusto senhor tem 0111 lauto á posteridade lJrr:r.ilciJ'a pela cri~,çilo de outra Ol'
cmpcnllo, que, como por ellc só se presume ligado dem de Pedi'D r. o, iundador do imperio do BJ•azil. 
a. sustentar a causa, c dcfeza do nrnzi!. Depois deste, yern o dia i2 de Outubro, l:lo me

Apontarei factos positiros, deduzidos das pro- moravd pelos n!l merosos fac los, que nellc con
prias palavras do mesmo auguslo senhor, cm varias correm, já antigos, j;i modemos, que ningucm 
proclamaçúes feitas cm divcr>os tempos. allsolulamcnte, desde a primeira discussüo, tem 

Na proclamnç:io de 2! de Outubro de 1822, fal- podido sobre e!IC dLHicbr. 
!ando das curtes dcmagogicas t!c Portugal, rllJC Os dons ultimas, que vem no artigo s:io o L 0 , c 
p1·ctendiam cscravisar o Drazil, c ler em captivciro 2. o de Dezembro: n<rucllc é o da coroaç:1o de Sua 
o Sr. ]), Jo:to YI., quando trata do ti lula de dú- ~lagestadc Imperial, dia já memorarei em a mo
fcnsor perpetuo, usa das seguintes cxpi'cssúes: narcl!ia porlugu~za, de que nos desmembrámos, 
Jlonl'oso encal'go, que com u(twia aceilci, e IJIW sal,e- por ser o da acci:Lma.ç;io do Sou hor D. Jo:1o IV.; 
?'Ci dcscmpenhw· ti custa tle lodo o men sangue, e este c o do nascimento do (ll'incipc imperial, le-

Na que publicou cm Noremllro do !823, pela gitimo herdeiro nwccssor do llirono do Drazil, 
critica. occasii1o, cm que nos achavamos, a.>sim se d<HIUClle que u111 <lia, empunhando n sceptro, c 
exprime: A .mlatf-âo rla palJ'ilt, que me cstti cotlfi- sc:;uintlo o exemplo c vil'tudes do gra.nde impe-· 
nda, como tle(cnso?' JICI'peluÕ tio B/'a.:;il, e que é n rndor >eu pai, gol'ernal'á depois dos felizes dias do 
supt·cnw lei, assim o e:cigc. mesmo neste illlJlCl'io, c sobre nós. 

Na que fez aos pel'llair..llucano:; em !82~, JlOI' oc- E podcr:io !icar em silencio semelhantes dias? 
casi:io da úcfcza cm qnc se mandou pôr aquel!n Sr. presidente, eu chamo sohre todos ellcs a at· 
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(, 11 .. ·10 1, ,. !··,. " ,, ., ·'c tuck1 0 5,, 11a,h1. clll cnja 1 .· siderado com0 o gr·antle r! ia do impcrio do Ilrazi~, 
c'· te • --'· ,,, u · 1 ti'· Ja ~cclama ··\\ ~ lul,.'\ ' ""'l't;., 11\'l.ltO "•li\ fiO. : por SCl' O :lllllÍ\'CI'"rtrlll (O JJ;J a !C! O, e I • • . • • • 

•· 'n 
1
• · ' ·"' ' ' ~- ' I 1 · t'Lil'll '111 p01· · .. 1 • \ : elo do nosso rw ''nslo tllperat o r. c ' ~~ -

L) Sr. \"l;,~oxm: Dll B.\llll.\l~ 1;::;_,;-::-iao 1110 . c; a~\~ ; <Íue, por mnra~·ilhosa cuincidcnci:~., ~~ o uia do 
p:~r:1 impu~nar :l:' r.1 t.i:lc::, que :w!l>.: tl.c _cxp,n ~~ ! annivcr;~1·io dC' descobrimento d'Amcrica. 
o nobre ;cnador ;obre c:llla um elo, ,lta~, .'\c tJUc ! Ilol!crtson assim o affirma, c posto 'JIIC Jo;ío de 
i:tz lllt:Jli;:"w no s,•u Pl"<1jcclo, Jl-1 ~'·1 tJtW SCJ·1111 ~~c ! IJarTos di"a 1ruc foi no dia 11 do dito u1cZ de 
fc;l:L naciO!l:tl. lua_s ."'-' P,:1ra ::u.~ten;:u·:JUC a ~;.ell: i Outubro,~ verdade tio facto G que neste dia sú se 
!JeJ·;J~:lo de que ><'Ja 'u o tll.l 1- de Ou lu!, 0 

u / viram >i;:::nacs d•; lc!'l'a proxinw, 1nas sú na madJ·u
ju>ta. ; , 1ch do di 1 p é r[UC avist:u·am lt!Z cl.1 let'l'a. A 

Se hüU\"ê55tl!l05 d~ admiltit· tl 1~ 0 >Pjam '10 fe>~a ! ~~te· din pols ;ão subordinado;:, c nellc compre-
na~ion;ll lut!Os aquell.:s dins. >_cn~ ~~~nbem ncc_c:,~- i hendit!d.s tod~s as outras épocas: n~lie é que o 
sario ~ac:;ccnl:\1' outro;; mutl~>, '':'LI~ _Li~ ~~u 1 Ilrazil IICYe ccle!Jrar colll a mnior soicmnidade, 
tJrandc ~1umcro a rem!\:: r que sepm_d: ~e,l!~.:·lale 1 0 pom[la a grD.IHie cm nacional: ncllc taurbe!n em 
l1l'tlinarra, como nconlcccu com o d acl.una~-10 elo 1 conscqucnda c1e 1·c cessar o. trabalho publrco, c 
Senhor Hei D. Jo;io lV · . . , 1 11arlícular. para só >c ruanifcstnr o juliilo uni· o tli:t 1::'! tlC Outu!Jro rncerra -~ p.~l'lwul.11'Hlatlc ! . ... · 

· 1 · · · r t · lo Bmil · é 1 'cr,al. tle r·cunir· os m:us g Ot'tuso~ :te '1' 1 
'. • · Etl YO!-trh tam!Jcm pclas festas nacion:.cs dos 

o tli;t tl;l ftl!Hia~:io do impcrio, e do rwscrmcn~o i 111"'· ·• 1·"~ a~<i"Jlalrttlos 110 'proJ'ecto. se no 2.• ar-
f d 1 • ' ·r· lauto lll'O!JI'IO "'" u "' '"" ~ ' ' . do seu august~ nn a< 

01
' c_ Pv ' ligo 1ü'lo se pl'Opozcs>J IJUC cessasse o exercido dos l) 'll"'t <nl' <oiCilllllS:ldO ]JC]:J ll:ll'i!Ll. l "I 

· · -· · · nmnaes. 
O Sr, B.\tÜO Dll C,\\"11~:-?J', Jll'cside1_1te, YOto Sua )lagcstad<~ Imperial é uru [ll'illcipe politico, 

por uma só gr·nntk festa nactonal, no dta i~ de . c de a.llo cnl.;udimcnto: elle só exi~e o amo1· dos 
outubro. I comrvcs ue seus sulltlilos. e niio pódc considemr 
5~m du,·ida, s;'lo mui nota,·cis as épocas iJ!lli~a- indittercntc c1ue cesse por tantos llias o concurso da. 

das no pr•'jcclo tle lei; mas~ d_eclarnrem-sc àl 1s jusli(;a, c 0 expediente das alfand2ga<, e outr·as re
t!c fest:t nacional quantos se ~r>lrngucn: por algt~m parti~ücs; sendo a sua constante intcn~<iO oromo
succes::o uotawl, poder-se-lua fazer n1ndn maJor I Yer o commercio, c cm conscqucncia a celeridade 
a lista dcl!cs. . . . • , /tla circulação, _c navegação, que se pn.J·,'llys:un nos 

Lcmbr<l·IilC um notabtlrswno, e rJuC ~c pode con- 1 dias, em que nao hn despacho. 
siderar a pr·imeira epoca da felid•hdc do Br:~zil: lal I Os n~gociantcs estrangeiros se incornmodar:io 
foi o tlia. em que Sua 3I:~gesl:ulc o Imp~rador; cm com a dcmom, e ú certo que, ris \·czcs, a de t\m dia. 
o:Jc~iendia a_ ~eu ~ugnslo_ pa_i, ~c dedicou ~omo I tr:~z gr·ayes incon,·e~li_enles, c damnos nos tratos 
nclzma propiCia tona ao ~acrillcJO de tlcat no d;.s pr.~r.1s, c na polrc1,t dos portos. 
nrazil, solilarin, c cm desamparo, sc1u a real I Dando-se por ui>culido o L" artigo, o Sr. prcsi
familhn, sem a curte- riJhla ~~~ Portugal, exposto I dente o propoz :i rotaç:ío, c como rr;io passasse tal, 
ao mar <la> tempeslatlc:; polrlJC:Js, com pa1·oroso c qual, noYamente o propoz com a emenda lem
prospcctu do futuro pela rcrtigcm tlus tempo,;. i !Jrada na tliscuss:lo para que unicamenle fosse de 

Lem!Jro outro di:1, ,1,ruc1Jc, cm que o tenente ' fcslivid:tde n:1cíonal cm totlo o iu•perio o dia li! ilc 
r:cneral J0rr:e t!':\l'illcz, tlcpoi> de pcrJlCirar as! Outubro, e assi!n se ,·cnccu. 
lnsolencias "notaria,;, fazendo partido na trop:~, / O Sr. presidente 1Jeu para a oJ·,Jcm do dia a 
teve a ousadia de fallar cm ~udicncia publica no 1 conlinrwç;io tla disctrs,;:1o de>te projecto, c depois 
pa~o cm tom de inddpendcntc :10 nos::o impcr:Jdor, ' a discuss;io do acto de n:l\'cgaç:io. 
~ ~;t~ 1 h e rebateu o org-ulho c o n~ d itJn ida,le, e 
brevidade impcratoria. tlizcutlo: .·lo general, ~~ a 
sua dil'iSti<lllllllldai'<'Í >ahil' Jle/11 ln!l'l'a tcmr. 

Lcl'antüu-se a sc»ão :is ,]uns horas. 

Scs,.ão de:; tlc ~Julho de l8~G. Lembro 111ais o dia, em que c::te conunandanlc · 
das arma:: a,;;allou com a sua di,·i::;io •lt) noite o 
morro do l:1:;t.:li0.1JU.1Jh.!t1 o po,·o tlormia lr·:tnquil· 
lo á somhra da suppo>ta Jitlelit!<ldc militar, l' o nos- I A's JO l!ora~.o Sr. pre~identl! declarou alJeJ'ta a 
so impcr:~dor, qual H-~r~ul~,;, e n;io sei como ainda i ses~;io, e lendo-se a acta da anlcc~dente, foi ap
melhor o intitule, ;.c nwstrou impa,·itlo na ~ur. · pro1·ada. 
prcz.1; e, como ü numen tutl'l;tr do Brazil. em ! o sn. nomn->rr:s nr. C.\1\I'Al.llO:- Agora aca
poucas lll1ras :;ereaou a tot·men la, c C III pouco31 bo do recebcr um o meio do ministro e secrc
dias no;. libertou !],1;.lusitano> inÍiuigos. tal'io ilo., ncgocivs tia g-uerra, r·cmcttcnt!o o resto 

O dia i~ de üutubro dere :ier permauen!t•, con- das cópias das pl'OYisões do conselho supr·cmo que 
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se h:t\'i:tnl pNlitlo. llfaudei cruc, com as tJUC j:i !.em 
vindo, se e11Cadernasse111. Eu leio o 

OFFJCIO. 

u!llm. r. Exrn. Sr.- Em cumprimento tio cp1e 
Jl:ll'ticipci a\'. Ex. na ulli1ua pal'lc do IIICU otlicit"l 
de 22 di! Jnnlio fli'CSC!Ilc, J'Ciilf!l.loa r. Ex., p:tl'a 
serem presentes no senado, mais !.riu la ~~ t!U:ttro 
pro\·isüc>, po1· eupia, rruc III C fo1·nm euriauns pelo 
consell!o supreuw ruililal', reellantlo-:;e com eslas 
:t collcq;:io das lt!CSrnas, c :t exigencia do senado 
no ollicio, truc com da ln. de f!J de ~I aio JH'ttXimo 
passado, de sua pnr.lc lttC foi dirigid''· Deus g-u::l'fln 
:t V. Ex. Paço, :JO de Junho de HI2D.- llal'lio tlu 
Laoes.-Sl'. Joiio Antonio tlurlrig-ucs de Cal'l'allto. 

O ~enado llco1t intcimdo. 
Como wio hom·c mais proposl:ns, rlcc!:trou o Sr. 

presidente tJUC se p:tssava :í. on!en1 do dia, c era 
a discuss~io do 2. o artigo do projcelo de 101 S•)Í•I'C cs 
dias rlc fe;;lividaclc naeionnl. O S1·. set:rcl::lrio leu 
o :trtigo, c pedindo depois a p:tla.vra., disse 

O Sn. Vr;;co:.nE DE ILIHIJACEX.\.-N:io :cnllo pn.s
sado o!. o a1·t. tal c IJI.lal esl:l\'a, c !:a vendo o se
nado rer!uzido a urn su os tlias de fcsi:L nacional, 
este artigo dc1·e sc1· redigido àe outro modo, para· 
Jical' em !Hli'Jilonia com o anl.ecedcnlc. 

Nii.o li:L\'C!!dO crucm falla>sc m:tis coulr:toarligo, 
o Sr presidente o voz à voln.c;iio, c passuu cou1 a 
etncnda-cessal'IÍ uo mes1iw-cn1 Jogar ue-ccss1ll'li 
"IIDS 1/lCS//iQS. 

O S.t;, PHicS!IlllX'l'I:.- TCI!do-sc conclui do a pri
mcim parle do ohjeclo da ordem do dia, nrnos 
:i segunda, rrue é o fii'Ojeclo de lei soiJI'C :t nave-

.Leu o S1·. s~crclario o preambulo. c o 1. o ar ligo 
do projecto, sobre o qu:tl disse 

O Sn. V1scoxnE m; IlAnnACEX.-1..-Estc at·ligo, a 
principio n;e p:trcceu desnecessa1·io, porque csta1'a 
persu~.clido de f[tle as ln:tdcims de consli'IICÇ[to e1n 
parle alguma do imporia Jlag:tv:un direi los de en
trada; porem ago1·a reliiclo que, corno o nobre 
:tutor do projecto aqui paz n. isenç:io desses ui rei
tos, corn e!Icilo os b:t: lia vendo-os, o artigo me pa
rece muito necessario c justo. 

Sil['fll'il!liiHlO·SC ludo O lll<liS tjUC CSl:i 110 UleSl!lO 
Jll'ealu!Julo. 

O Sa. \"rsco~n:> DE ~LIHIC,í..-Eu apoio lambem 
:t supprcssfto, CJUC o no!Jre sen:tdor prO]Jüc, Utnto 
!'OJ'f!UC uas outras leis se uM le1n posló preaii!IJU!o 
:tl:;um, eomc. port]ue ncnl!u1n dos autores de eeo
llOiuia poliliea :tll! agor:t dhsc que a n:tvcg:tc:üo 
fusoJ a. !Jasc da l'itfueza das nac:ucs: o que cons
liilll: essa lJaôc s:lo og l'roducl.os priiuciros, os 
tfllaes rc:::nlla!tl d:t agricultura. Islo é o que lodos 
os nulorr.s en;in:!IJI: n. ll:tvcgação n:lo faz mais, do 
tfliC lr:u1sporlar esses produclos ou em ImitO ou j~l 
111rtnn factura dtlS. 
OS~:. \"1scoxo:> DE l'o~n.~:\'At.a:.í..-Anlcstlono!Jre 

SCII:tdt.il' falia r, j:i cu linha pedido a suppress:io do 
prer!mln!lo, collltudo ;;crnp:·e direi, ern resposta :is 
suas obc:·vat;ües, r1ue por elle n:lo se C!: tende rrue ' 
a Haveg~0~io se,ia a lJ:tsc unicn. da ritrueza dos esta· 
tio;:, pn!''''" 11111a delias. 

Tantlicm SCi:ttiu o illustrc senador os economis
tas, IJUI.! Cl!lcndc!·anl tfUC só eram riqueza os [Jri
rnciros !H'Oducto;;, OS qurres \'Cill d:t agrieull.ura, 
mas eu sigo outros p1·incipios, c estou convencido 
de que CiSes Jlrotluctos. sem con:rnercio tJUC os pGr· 
mu!.o co1n vantngc:u, jall!ais constituirão t·irrur.za; 
c de IJUC lll:tneira se Jloclcl·:i isto conseguir sem na· 
veg:HJto? E' irnpossivcl. Sem m:tl'in!Ja, wio póde 
li:tver· w:n mcreio;e sc1u COII111ll1t'Cio a ng-ricu! lura,e 
a itlliustrin aca!J:tni,O sem esta~ cousas ncul.mm es
l:tdo tcn1 for,;as, nem ritJUCz:ts: logo, a un.vcgaç:1o 
eoatri!Juc esscnci:tllllcn le para a l'irrucza dos 
estados. 

O Sn. Gom:m.-Eu possuo-me das mesma.; idéas, 
c n:iosc pódc duvidai' de que a navegn.~-:lo dá grande 
irnpul~o ao comrncrcio, nem de que seja o comrner
cio quc.11 pt·oduz grande parle das riquezas dos 
estados. Gani! prova que sem n:l\'ega~:lo n:lo ha lat 
riqueza: que a agricullura,pot· si só,a niio d:i, c isto 
me>rno t;c clemonslra com exemplos. 

O selrng-cm pódc ser agTicullor; mns H:lo tem 
navegnc;:io. n<io tem commercio, e, perianto, niio ó 
rico. N:io J'allo no comrnerciode c.1botngern, porém 
no de longo curso, que almt0a o mundo inteiro. 

O S!i. YrscoxnE DI> lll.1nrc.\. - De certo que os 
illustt·cs >t"adores não e:1iendernm o qnc cu disse. 

O Sn. VrsCO:\'DE DE PAnAXAGU.i..-QuandoofTcreci Eu n:io neguei que a narcgaçiio contribua, em 
este projecto, n:lo tinha ainda Ioda a certeza t!c grande parte, para n. riqueza dos estados; o!lservei 
que se pagnvn111 l:tes direitos: puz o ai·ligo pat•:t súrnenl.e que, d:t 111aneira que o pronmbulo se ex
preveHI}:lo, c segur:t!HJ:li [Júl'ém, manu:tudo exami- I pressa, parece susl.cnlar-sc rruc :t nav,:g-ação ,·!a 
nar depois este olijr.cto, olilivc o documento, rrue I unica base dessa ritJUez:t, no que eu n:lo con
passo a. ler. (Leu) Por acJni, vejo que pagam cslc venho. 
dir.iruo, c wais osl.es200 róis. Essa !Jasc consisto nas m:tl.crias primeims: ·a 

Antes, porém, de continuarmos, rcqueii'O que se nn.vr.g:tGiiO n:lo serre, scn:lo de l!·anspoJ•lal-:ts, 
reduza o p1·eambulo :is. expressões: A assemúldn co111oj:i disse, ou en1 hruto, onj:i nl:tnuf:tcturaclas. 
geral lcJislalilm do imperio tio fll'(l;;il llcc:·eta; , Impugnando, portanl!l,aS expressões do prc:uul!ulo 

A. ü · T. m. 
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l:ll'> <JU:I''' >•.' :l<'li:l!n. c•11lCciJ'do. Ct11nludo. c111 <]ue se 
1

. ,,, ,1 S<'nado quer, ou não admiltir· que as leis tc-
tli~a qllt' :1 n:1w,:ar;:iL1 ,• Ulll:l das lJascs da ritJUCza , Jli<ain [H'c:tlllhulo . 
• !L1; ,~:::a,k•s. : O Sn. \'rscoxoJC ng CAnA""'·'·;~:;. -Seria ncces-

0 :Sn. !ltw!:J,:üE' !li: C.IHYAL!ILl.-Eu iL'YaniLl·llle i sari,1 ~onfcssar que a 111inha capaciuauc ~ rnuitu 
para :·t'l'. >:' t'OI<I as _nlinl<:t> pCtJUe!las fon;as, posso /1 :u·:1nh_ada p:ll':t n:~o me leudll'ar· cOiflJH'Ccb:lo das 
1ei'Iill!lar c::! a tJt:e;tao. , prLtpna; cxpressucs, Jc que o nobre senador se 

Tt'rl\L1:' :ltlotp[:lt]ü <jliC O> lil'tljeeltlS de lei SC jll'O· I SC!'\'i\1. 
ponhalll :'C<II Jll<':llilbul<l, islo é, S0Jil se ,]ar a rn:ht : O illu;.trc senador disse: Levanta-m.: para. tw, 
,1:1 ll'i: ,1ra. ,:c IC!lltt:' ft'ii<1 assiin até ~:;.1ra, para ,\t' f'üJ/1 as lliillhas JiCIJIII'I/a.< (orças,posso tenninare.~tn 
!]li•' cslaruo; a leirnar soh:·e t'Sla ma [,:ria? •tli<'-<ltin. Ti• o/O$ adOjt/wlu IJIW os projecto.; tle lei .\c 
Di~a-se simpi<'i:llll'lllc: ,, ass,!tlll!!t1a yeral leyi.;/a- JtruJIVIiilltlll ·'''iii prea,u&ulo. Por isso, cnlcntli que o 

tiro do illillf'l'io d,• ./il'a~il tfu,TtJ/a o se•tuiut,:: c d;: i' illn;:trc sc·nador dava como cou>a jll'Ohibitla o 
:1qni t't1J'I:t:I:I:' lttd:t:: a;: _ditlh:t:ltl:Jt~C> .. ~io coJJlrnJ:io mencio~~~r a rnz:io_ da lei; C1!uc, quanrlo_rn.ll?u, e!·a 

,csl:ncmo:: ::~n:pr~ cm di'~u;::ao nan so com as lei:', COIIJ a' :,ta nu regimento, o:,dc la[ prolir!j]l;ao nao 
111as t:unlicm eum os seu; pi·camhulos. / c_xi.>tc: ~_g~~·~~ p•~n~IU, 0C:)~lJ a_sua c~~l~cal;f:o,entro~lO 

Cl S~:. \' 1;:co:'inJ> nr-: P.lllA:>A1a;,\.-Le1·a 11 to-nll' \Cidatkllo,enlrdod •. > •. ua~pala\Ja~,ao qual JJ.Lo 
para dizer que' se snpprima o prcamhnlo. e nos de- tinl;~ allentli.rlo. . . . . . 
SL'IIll<:u·e1·em11s dcsla tJlll'>l:·:o, em qnc e;Iau1o,; a . u ;,r. pJ·esr~lcnte, depors de ler diYHhdo as d.rf· 
g:t:'[:t\' l<'!ltj10 :'t·l!l ]1\'0\'CiiO. En j:l o l'l'I)UCI'i, JcrenlCS.":>~ecJCs, ~]l\C OCCOl'l:cram no clcha~e, aüm 

) , , ,. .. . ~ C , . . . • , ., .· de Jli'Opur a \'Ol:tçao a ma lena, que se haYra dado 
I. :>lo. l>l.O:\IlE D~:; .AI"Libl.r.A>. -:'/. jJic,J- . ,. t'J Jt j · d . . . pu!' tdseu r a, cou~u ou a camara, ~e as c1s ·e-

Jcnlc. ou,·o dizer acilnr-sc cstal.lclcL'Ido <JllC as lt'rS 1.1·"rl ·c· , 1. 1 1 1 1 1 .- l'' 1 • .,. 1 1 . , ·,, . 1, ., .· ·t, .,... "1 > •• Pl'cCCt 11 as c c pream lU os, que c esscm IL!Ll <•lJ:lillpl~.lllllUO.cUr~nüiUOIILcexr~~~o>•l o·r·'z'''lll. ~ 1 c· 1. r-. . . _ . • "' :. .ue~ 1 e as. ~u li' JS u o.:.scrYou 
pro h r hl\':1(1: tomam CJUC 111 a a punlasscm. • . . . 

E' Y<'l'd3dt' •JirC na :lllli::a .~>':lt'lllhl0a >C dctcrmi· O;,n. \ ISCOXOE Dlc p,\1\AXAGt:.\.-Sr. presrdenlc, 
nou <lU C na,; te i; se n:1o tl~·sse a raz:h1 de lias. 111a,: I i>to t)UC \' · Ex. i<l'Opü·', tl uma questão no\'a, que 
cm o 'no;.s,l re,:inrenlo n:lo lia essa prohibit;:io, c I aind.l se n:lo se úi::cutiu. 
llca, Jltll' et>nscqu.:neia, ao arhilrio tlc cada un1 Eu acho que nas leis seria bom um prcambulo, 
fazei-o, ou t!eiX:11' de o fazer, sem que, cn1 nc:JiiuuJ / cm tJliC. com llrcl'idadc, se expozesscm os flns, a 
dos cas,ls, po":' sc1· inel'<'[l:Hio. <]Ue ,;c rlirige111. E1·a a raz:io da utilidade da lei, e 

Eun:'<l1 :leho 111:in qnc cm al:;umas leis, n:1o cm/' facilitr.ria a sur. inlclli:;encia. 
tt1<l:ts:. nem Cüiil t.1nla úXlci!\:10, co1uo .1ntig:nncntc o Sn. \'Iscox1m DE Ixi!Al!BUPE,-E'quest:io ren
sc f:IZla, se ,lt'd:II'l~m os molr\'05,. cn~ que ;c fundam; lilatla, e :linda .n:io rc,;olricla, se as Jeb dtJvcm, ou 
f'O!'lJllt' 11 IIomelll tJllt} Llllede~e a lei :'tl porque ~11:1 n:'to p1·incipiar por um prcambulo. 
m.anda. nun~a ti~a l:lo ac_~ommoda,h1_. ~omo rJII:llldü Xo reinado d'cl-rci D. Jusú qualquer lci era 
w ~xpo~tas_ndla ao rawes, ~Jue ~ motr:·amrn. pr·ece,!ida dc um pt·cnmbulo maior do que clln. 

:'iL1 prtulCil'O casü, a Ollt'drenc1a 6 cl'::a, c POllt'O Isto era cxccssiYo, c mesmo contra :1naturez:t de 
volunl:u·i:l; no sc:;un<lo, ~ illu::trada, ,\ furliJkada pt·,•amltnlo, pelo <Jllal unicamente se entende uma 
pela conrie•;:lo da utilidade, que [lOt' mcio da lei exposi~:io si 111 p!cs, c abrcYiada do lima que se 
se procura. dirige.a lei. 

ÜJ'a .. lll':'la lei parc<'e·me que i,lo tem Ioga r eol!l ' \l"t a. 1, .... · .- ,., . • 
a emenda. fJUt' faz o Sr·. \'beon k de )laric:i. dizen- I ' " IIII. ~. ~~, ,,r o !.to ucm_ fnndadas, la o ObYIOS . . : lo, seus motr1·os ljllC IJelll dr•,;o cnrc···'rll · po1·> 111 do-s:' <Jll ú :1 na rt'!!.1t':IO ú n111:1 das !Jast~s d:t l'HJ ucza, , . ' •• ' v v ' u 

. . . • ·. . nnm:1 ler. como t'sln. pnt·ccc J·usto <JUC s•mpr' ·c A Jllll<:tjlJt1. <'L1lll t'llt'Ito. pa!·ccen <]Ue cllc ~u,;[,'ll· . . · · . . c c , 
taY:t que a ha>t' de ri<JUt'za cr:l Sólllenlt' aqu<'lla, I di~:~ alg~ma.cousa; .n::o m:l}!o, m~s quanto baste 

. . 1 . . j pa 1.1 dar a ~onhccci a raz.1o que moFu o le· 
QUC na>t'l:l <_a t~l'l'a: mas depo1::: c~p!tcon-sc. c :.ri:;ladur. -
p~n;o <;n~ a>>IIIl 11~:1 ,1 pi·~amhulo murto conforme • 
com 05 ilh'illl1l'C:' prinl'ipiüs de cec>nomia pülilica. O 5!!, \'I::co~nE rm C~I:AI'i'.Lr.AS. -Eu sou do 

o sn. n,1nnt•TE' D'" ,, 1 1._ tlt· 1 _E ,, 1 ... , me:t:lllOroto,eJacxpcntll a raz:lo,em quc me fLIIHlo, 
' • .. -.A 1 .1 • • .u n.,o , I'H . 1 1 . 

qnc no l't';:im,'HI<1 haYia l:ll Jll'<11iihi~;lo. mas ,.im a '~na .~c,r~_scen n~·e:,a~o:·a on_t,·~.c :' t~n~ 1:0~ :1qucllc_ 
que tod,,s ,1; J'I'tlj<'rl••> I'Ícl':llll :tl~ a:;,lJ".1, despidos me r? ~c.c\ ri~ q:l~ ~~_.ra,_.anl.!~uzo,_ f.ll"o, ~?br.c •h 

113; rnzl,e>, r:n que a lt'i 5,, rmhl:t. hlo 0 0 que <'U ll<olnt1~. t~:l' lei>. J.t na a,,emhlea conslr!UJllle, 
t'Xf'r~ssd pc1r ,,utra;: palaHas. · su::l;'nlct rsro mesmo, poslo que se YCnceu 0 cun· 

• . !t·:mo; porém 11:h1 sou de opini:lo que se imponha 
-~~no re,:nncnt" hüuw;,:,~ e::>a prühihir:·Io, cnl;io contt1 dera o trazer.:m p1·eambulos o· proj'clo· ' 

d 1, 1~13 . ~~~ :. 11 :1 '~, "'' n,l:J,fl_t,, pro.unhulo, Ptl!'quc c/ Viqnc isso ao aJ'bilrio,deseus a~lores"; t;;lto 
Pl<llllHdo. a,,~.n. a l]lll'>l:lo lod;lre,lnz·se a ,;abcr, . mais I'Lll'<]ne isto rciu accitlcn!almente, !ratando-se 
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do que estamos rlisculindo, c como mlo est:l prolli· 
bido no regimento, niio era, a meu ver, ma teria 
de votn.r;fto. 

0 Sn. VISCO:\ DE DE B.lllllAC!l;ll'.l :-Parcda lllUi to 
justo o prca~rt!Julo, c até muito con venicuic ; 110-

rém, prcseindindo de entrar na quest~io, a qual 
oiTcrcce !Jast:mtc matcria pró, c contra, elltC!tdo 
que a d0cisão n<lo púdc sc1· privativ:t desta c:unara. 

As leis contCQam cm cada uma das camaras, c 
será irregular que tunas tenham llrocrnio, c outras 
n<lo, além de que, tendo o senado feito as ante
cedentes sern cllc, c sendo este o systema tn.111hem 
se;;uido pela camara dos doputn.dos; n:io eneout1·o 
rnz:lo plausivct para se mudar a pratica até hoje 
seguicl:t. 

Julgando-se sufficientemen te discutida a materia, 
o Sr. lll'esiclentc consultou a carnara a respeito 
desta rruestüo incidente, e venceu-se que as leis 
nflo tivessem p1·eamlmlo. 

P:tssando depois o Sr. presidente a cor.sull:tr 
ta miJem acamara a respeito do L o artigo do pro
jecto, fo-i approvado. 

Leu o Sr. secrct;~rio o art. 2. ",e foi posto cm 
discussão. 

O Sa. Vrscoxor:: INHA~mUPE:-Aqui o artigo diz: 
Indo o que (úr necessario para o trabalho, Jll'epw·o, 
solll'esallenle, p1·ovisües, e uso do navio, on urtvios, que 
saldr, ou salt.irem em via{lem, sani livre de direitos, a 
lle qualquer emolumento, JH'ova.rlll IJIW o~eja 1w. a/fan
lle[}ct a 1'e(el·ida necessidade, e uso. 

Eu suppontlo que isto se entende a rcspci to da
quelles gencros, que se mandarem vir; porque, 
quanto aos que já estiverem cã, esses lúm pago os 
seus direi los, c não lia viam de pagai-os segunda 
vez. 

Parece-me tambem que isto não é só a respeito 
do navio novo, c falta declarar-se no artigo a ma
neira como ~c lia de provar n:t alf:tndega a ncccssi
d:t.dfl, e uso daqucllcs objectos.... (Não se conse
guiu o resto do discurso.) 

0 Sn. Fr::l\NANDES PI::'illEIRQ:-A prova adoptada 
até agora. c a declaração jurada n:t occasião, cm 
que se conclue a descarga, de que tacs sobre
sallen tes são para consumo proprio; mas ao que 
me limitaria, era a que a cama~a estabelecesse a 
n;wneir:t de se dar essa. prova, se por justi11caçflo, 
ou juramento. 

Sobre rJualquar destes dou s meios parlem-se 
allcgar muitas contrariedades : por lanto,convido 
o nobre autor do projecto, o qual está presen te,para 
que p1·oponha aquelle, que julgar mais emcaz, c 
livre de inconvenientes. 

0 Sn. VISCONDE DE P.AllANAGG,\ :-0 artigo trata 
daquclles objectos, que são pam uso do navio, ou 
o negociante os compre na praça, ou os mande vir 

rle fóm. Se algnlls tircrem pago tlircitos, cst:io 
pagos. 

Pelo •JUC toca :ls proYas, isso não pcl'lc11eC ~l ca
mam: o governo proYidcneiará, como entender 
mais coin·cnicnle, sob1·e a m:tneira rlc taes jusli
ficat;ücs. 

O Sn. \'IsGo:>ODE nr. ~Luuc,i. :-Como o pream
lmlo foi suprH·iutit.!o, e neccss~rio qu~ o al'ligo de
clare, se esta isenr:ão é su par:t os navios brazileiros, 
tit!C se m~ndarern construi!'; se aenso se entende 
somente relnliYa aos clircil.os de cntratla, ou 
l:uuiJem aos ele s~llid:t; porque i,;to vai :tbrir a 
porta pa1·a se coiniuettcr torltl a qu:tlirlarle tle 
rtlJLISOS. 

0 Sn. VISCO.\"DI' DE PAUA:\AGt:.t :-Qu:tndo me 
sc1Ti da palrtVI'a direitos :tssirn indetlnirl:uncnte, 
foi para comprehcndcr uns c out1·os. Quanto ao 
dizer o illustrc senador que islo é abrir a porta 
a aJm,;os, se entrumllls em ;;emclhanles conside
raçües, n~io fazcntos nada : porque niio I! a Jei, por 
melhor combinada, c por mais justa que seja, da 
r1ual se nfio possa alms:tJ', 

Prevenir esses a h usos com pele ao governo ; está 
d:t sm pal'le vi~1ar sohrc isso, é ernprcgat· homens 
de hom conceito, c moral, que zelem escrupulo
samente este ramo do serviço. 

Quanto ao mais,como o prcambulo se supprimiu, 
que era par:t se entrar n:t verdadeira intelligencia 
do artigo, convenho cm que se declare ser para uso 
do navio, ou navios lJrazileiros. 

o Su. BAnlo DE C.n-1w': -Sr. presidente, es- _\ 
tando certo das melhores inten~ües possh·eis do 
illustre auLDr do projecto de lei pat·a se promover 
a navcgaçfloLloimpcrio, comtndo entro cm du-
vida, se na parte em que se concedem remissões 
de direitos, este senado é competente p:tr:t deli
berar; tendo a constituição dado a inicialim de 
projectos de lei sobre impostos à camara dos de
putados. 

Declarando que ali i só seja expresso o caso dos 
impostos, parece que lambem virtualmente com
prehcnde o caso, cm que se delibera sobre remiss~o 
dellcs. 

As gralincaç.õcs propostas trazem, p~lo menos, 
immciliatamcntc a àirninuiçiio da renda. publica. 
Se a somm:t d:t diminui•J~lo füt· grande, será no
cessaria su!J~tlluiç~1o por novos impostos; o que 
seria muito oneroso ao povo nas actuaes circums
lanei:ts de grandes dCSpéZaS, C t!iviúa nacional. 
Xo parlamenlo d:t Inglaterra, n. regra ·ó que, se o 
ministro propõe a lei úa minoraça.o rlc direitos, 
deve ter o bill n:t mt1o direita, e outro bill na mão 
esquerda inrl icnnLio n substituiç:1o ria renda equi
valente, se nrto uwslm !Jl!C se póde proporcional· 
mcule diminuir alguma dCS[Jeza .do estado. Digo 
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isto n:10 por opposiçàO, mas por simples í.luvid:"l
sobre a competencia do scnJdo.

O SR. V!SCO,\DE vr:: PAr.Ai\AGU}.: -SI". presi
dente, se <lflui se tralasse dE:' tributos, tcri:l Ioga I" a
obsen':l~ãO do illllSll'C serlador.

DIZ que é necessal'io compenS.:lT o desfalque pro
veniente á renda pubiica cleste f<l,V(If proposto
para ani ma r .1 na veg:lç1o; mJ$ n:lo observa que
tal dcsf.'lJ!'Jlle ~!'á agora muito insigniOc,'"l\lle,
\"istos os poucos n,wios que temos; e CjlllJ,flclo con
tral'ia, cI'escendo a nôlvegação, cresccrfLo l?mbem
oS direitos, e ficará compensada> e com mUl':t,

ess.'1 di:ninuiç;lo.

A objecç~f) do illustrc sen:tdol' pÓdt>3C com par<l I"

á daqllcJJe lavrador que dcixase de seme:u por se
poupar a [ê1Zeralgnrnas despcz:-ls, 5elll attcllder ao
pro\'eito, qne de\'e retirar depois.

O Sr.. CARN8l'O ns C.\~IPOS :-8u :lpoiu a opini:i/1
do illustre senador, o Sr. lJ:ll'~O dc(':tyrú, não so
pela duvid~l, em que elje estri., de L. 'e pertcr,ç~l

este ohjecto a. cam:lr::l- dos depu~:ld\,s, co. 10 porqllr
fYJe acbo persundido de ~ _~, tiranda·sc estes im=
posto~, Que °povo Ja está <l.COSIUlll:ldo <l. P:lgu, C
neccsSJrio fazer a compens:tçf1o deJles.

Serja preciso, além disto. que, concedendo·se fa
\-orcs; j uma classe, se concrdessem as oul]';:~, belll
como li. da agrjCl1lt~lr:l, que é a prillJcir:t, e teul
um dizimo pesado, e ulUit:ls aICa\'aJãs.

Aliviando t[lntos imposlos hoje, anJ;lllb:1 cSt;l
remos na precls~o de Jallç-:lJ' outros tributos, C
t<llvcz menos su;).ves.

Nus e~t"\{nOS com nma guerra aherta, temos um
dcficit, por til.nto estou em flue esL:L 0cc,'lsillo niio é
propl'ia, :lleOl de que alivinrmos uma classe, como
já. ponderei, selll podenllos fneJ' o Inesmo ás
outras, é proceder se com f:Llta equiuade.

O SR. VISCOXOE DE PAFlA"'AGll.": - A51Jespczas,
qne se fM,em para Sf\ lucrar. n~o s:1o prej\!diciaes.

Quanto:lo competir isto .i C?n1.1ra dos dcpnLldos,
n,lo acho Di?m fundada e~s,."\ o;JÍnL'l.o, porque aqui
nAo se tr2.ta ele impu!' lributos COnlo j;i cJis~e :
tra ta-se de se concederem fa \-ores ri. n,'l ~E'gaçf!o.

Nem se u))jecte ql1~ com blo se favorece uma
clas~e c0m detrimento de ontl'as; cstr, faYOI" COI1J

pl'ehcnd~,'l. muitas m<l is, como s,10 ::lS artes, c ;tgrl~

cult~ra; por!jne,rfl13llto JrJ.110r f(;r O nUillel"odosna
vios, tanto maio\' scrú a expoJ'laç:io, e vem o f,'lvor
a ser beta!, c n:10 especial.

O SII. E01iGES:-Niio mr. Je\'nnto p~ré1 combaler o
<':.l'tigo, nem para fallar sobre a malería d,'l quest:l0,
is-lo c: se de\'e, ou nào favf,rcccl'-se :L n:lve~:lçiiO
por meio d<ls isençõe~ decl;lrad:ls no proJeclo; m<lS
unic:l.lnentC'p'lI'a ohstar a idéa de quo compita ri. Ca·
T!1ara dos deputados a. inicialiq desta lei.

Pela con~·litui,~~o6 pri\'atira d:\ call1<lJ'a dos de.-

pl1t:'tdos:l. iniciativa da lei p,lra o est<lbelCcitllellto
da renc];l nacivnal por meío dos impostos; porém
o nos~'o ohjecto Vcr~:L, nãu ~O:HC o estabelecimento
d:\ renda, m~ssolJl'e a administraç50 deJla; assim,
parece·me flue pode muíto bem ter ,'). iniciati\':l
ne:,til. camJl'a, sem rJue d:lqlli se si;::n J1Jsurdo, nem
jllfrac~.(loda constiluiç~o: porem, como nppareceu
ao mesmo tempo outra idé;t de que isto ia cam:lr
prcjudicial ab:llinlento nas rendas publicas. mor
menle <lgora qne snstentamos lima guerra dispen
divsa,e temos de cuidttr l1a :Jmorlis:Jção <l:L divida
nar.iJn:ll, aC~lo mais prudente lJue estes :li'tigos,
q~1f'. concedem isençues de direitos, sc I'CSl?rycm
p<"lraserem disCll\irlos, quando soubermos a fundo
OE'st:-Hl0 das llossas Ílllallças; além de que o nobre
sen:Hlor, ministro da r<lZelld:J, j,i reqn<:rell qU~ se
n:i.o tor.:tsse em taes object0s, e:nqtlanto eJle nJo
JrrC5clltasse o relatario sohre css(' estado deJl<ls.
Etl m:l.ndo para isto il winb:L indicaç1io'â mesa.

IN'OlCAÇJ.O.

'I Requeiro o adiamente (10S ;lrlig0S flue com
pl'ellendem dílninuiçlo da renda publica, e que
,"o;:tilloe a dis:::us:,<'iO sobre os oul.rosonerosos á lla
vl~gaç.tlo, mas 'JttC n:to pl'oJuzenJ aqLlclJa dimi
l1uiç.:io. -Josr f(jllttciu 80/'J(,$. "

O SI'. Gomieie elepois dc 11ll'1 breve \~i.~Ul'so, que
se não conseguiu de mancil',"\ illlelljgí"el, arre
receu lambem esta

I?\'DIC.... ÇÃO.

"Requeiro o :1.uiamento do pmjcclo.-Gomi.ile. "
tcu o Sr. secretario :l ;nb.1S;1S i:ldíc:J~Oes: for:Jm

apoi:lrJas.
O Sn. YISCGNDE DE PAn).XAGU.~ ~ Não I)ode ter

IOg'<lr"o adiaOlent0, porque a call1,ua já .1ppro\'ou
c 1. (I artigo: isso podia sel' em ou tra occasiJo,
mas n:to agora.

O SR. C.-\T:XE!l\O D;;: CHiJ)O.'l:-A r~z:10, que deu
o· j J lus tre senador,:lu tor Go projec lo, impu::; n~ll)do

o ,lddíamento, não pode ser att~ndid.1.

A C:11l10ri'l ,'lpprovou o 10 <lrligo, porque conllecell
qUe ('1":1 de POuC~\ consequendD. ; mas den':ldú-se
ter em consider:Lção a represcnt:lç.~o do Illillistro
das finanças, :lss~nto que, apezar de bem conven·
CÍlios eStarmos da necessid<lde da lei, deH)mOS
rcserv,'l}" :L discuss;10 destes ar:igos p:lr:\. <}unndo
:.ollhermos COII1 e:xactjd~o o esl<lào d:l. f.:'u:elid<l,
COIllO pl"OpOZ o Sr. Dorges na su<t indicação.

O Sn. DARROSO :-As razões dos nobres scn,'l(lores,
glle :;l\sten t:l m o ad ia men to, nào satisfazem.

/\. animaçM, qlle neste projecto Si' l)l'OpõC para
:l. navcgação nacional, n~o pode deixar de influir
poderosamente 110 augmclllo da nossa In:Ll'ílllla de
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• j' " '" C:CI'Ul Jlllli 0"1'a\'CS,lll'ej'uizos, lll!C llflO ]J~Jeremos guenn, que l:lo nccoss:tl'l<t se az para a seolll':tll( ... , ., 
r. dcfc:m rio illlpnrio, airlda IJIII~ n:1o seja, scn:lo I'BIIICdinr. 
cm cr1~ar· II'I:Jrinilr.iJ'os ilaiH•is, dr. rJnc tanln carc- o s1·. 1\oJJnrc.a:l\S DI\ CAIIYALIIO.- Eu entendo a 
cornos; ponpw, por ma i:> ilinilr.iro IJIIO tlmilaiiiOS, iilún do :1111.or rio pJ·ojelllo. 
estes n:in sr. not!cn1 fazer logo, IICI!I se eOIIIIH'alll: o principio desta lei é f:lvoreccl' it navl!gaç:io: 
po1· l.anto, :;ssr.nto rp1B del'e!IIOS lrnt:ll' desta lei OJ'n,seo co:nmercianlr: I ire rue rn:wrl:ll'virporsua 
rJuanlo ante:;, c n:io adia-la. conla esses gcncl'os, para quanclo prccisr~r delles, 

O S1:. VJscoxD!l J•E P.IIIAX.Ii:t:.~:--Sc o Jllinist1·o /a r!CIIJOI':J, aluguel de armazr~ns, casdamniOcar;ües 
da fazcnd:t r.s:iresse presente, lalYr.z p::ssassc j:i. incri la reis J11'0s tomar:lo ainila ruais ear·o;:, do que 
u.1J'ii~o. E' llllli pe1pwno o ilr•,'ir:il que csl.r.s favores/ eomprnudo-ns :r oul.ro; portanto, p~recc-1ue que 
por!l'rrJ eans:JJ' na rend:t publica. c de wmliUJJt:l 1 ,;sta n:io púde sCJ' a u:eut1: rio aulor.nr.m tarulJCll! 
manr.ir:t e•)iltpamrcl 1:0111 a nli.lida1l,', rrun rJ,)ssc I fJlil) isto u:~ic~nJCJ~tn se cu_l?ndna J'P.S!lüilil do navio 
diuriuulo s:1eriflr:ir! d·:rewos coiJJCJ': por laiilo,sliS· llu\'0: a b)J UJZ os fJIIC .Wtilrem em WI!JUII!. 

leu lo o aJy:q~, c a eontinua~:io da cliseus,:io. A ca· OSu. YrscoxnE ns l',lnAxAr.C'.i.-Toda estaques-
mara dceHiil'a, . l:ío uase,: de se n:io ter clac!o ao artigo a verdadeira 

Co:no nin.~ncJn J!l.11S fallassc, propn~ _o Si_'· _Jli'C- inlelli~eucia. 
sidcnle a u:aloria :i 1'ol:11::io, na qunl lo1 J'CJCit:Jdo 
o af!i:llncnto, c r;onlinnnu o delJ:Iir! a respeito do 
arl.ig-o. 

o ~n. F"::XAXDES l'rxlumJo:-Sr. prcsideu te, c:<lc 
2." artigo r.sl:i cu:rw:iado ao menus co!Jl algun1a 
duvicl:1, JJiz o arligo (L;~JI). 

rarri'C·rJil: que para h~1· utc I i1or i n tr.ll igencin 
rlcrcm-.;•'-: 110 supprim ir as pala\'J'aS-·7111! :ruhir, nu 
sahil't!ln c-~:i: \'iagem. 

Faii:Jnr.lo os Sr·s. Visconde de P:tr~nag-u:i e Fer
nandes Pinheiro, :Hruclle ltJostr:ulllo a r:tz:io do 
arli~o :1ssim eslar r;oncellido, e esl:e i11sisl:inrlo na 
sua ~~uJCIHla, JlOI' li111 a rnnnrlou :i wesa rla Jll:tneira 
seguinte: 

, :'i o nrl. ::!. '' do p:·ojcelo supp!'ilnaru-sc as pa· 
lanns-rJUG sahir, ou.l:uh.irem 1!111 citl!frnn. -Jose Fc
ltr:iano Ferii!Wiles fliulwi;·u. " 

O Sn. Jton:w:t.:ss Dll CAur.u.uu: ... (i\":io se coa
seguiu J,em o seu tlisctlrso.) 

O Sn. FEnXAXDES PJ:-;Jmmo:-0 nolli'C senador 
lr·az uma i.!t'a nora, c dil'r.rsa rlaijur.!la do mesmo 
autor do pr·ojeclo. 
· Eu aié aqJli entendi que, rJnanelo trnalr1ner qui
zcs-:e armar o seu rw.rio, nwnelari:t YÍI' por sua 
eonla c risco o ncce,;sariD pal'n. um, ou r!ous, c 
cnl:lo rlcr:la:·ara no nclo ela cnlJ'adn, na alfandeg-a, 
t]ne era a11llillo pa1·a apparr.IJJo do seu, ou seus 
na rios; 111:1S ag-ora, como i;e prelenrle, ú consa 
JIJUilo dive:·sa; 1) 11110 cs~a iscnç:io do direitos se 
cslr.nda ao IIUe.vcru pOl' conl:t c ri>~o do ouiTem. 

Estou, por exernplo, nrmnJHio o meu nn·io, c 
nu dizer r:ne cOm[JI'l'i a cario ncgocianlc lars c 
tar.s ohjccln~ para esse lim, os 11Uar.s nin1l:t r.sl:io 
na alf:JJ!IIef(a. e IIUe, por CO!lSCIJUCJICin, se lllC ilêm 
.!ines de direi los. 

Se adoptarmos scmcllwnlc meclitla, leremos ele 
A. U 

Esl.r.f. nrligus :'!. 0 a. o est:io csi:!'Cilamcntc ligados 
t•nl.rc si: 11111 rJUCJ' fnvoJ·cceJ· a narega(::lo: o outro 
11:111 por :i111 ::nimar a conslruer,<io dos navios, para 
depois os navcgarcrn, ou verHkrcrl!. 

p,!Jo arl.. 2. 0
, I• enmrncrcianl.c rrue quizcz· apnrc

IJ1ar o seu na rio n:io ~ú do indispensnvel, mas: 
tamlJCill de sollr·esallcntcs. de que púde caJ·ecez· no 
1uar, goza do favor rJ c 1 llc serem eoncr:diclos esses 
gPneros I ines c!~ direito>, ou cllc os tcnlramanda
clo vir por sua conta, o r.stcj:Jrn na alfandega, ou 
os r·omp1·c a outrem; c tem direito a este favor 
ni10 sú 11:1 primcir:t ,,·iagcm, rnns em lüi1as as ou
tras, que o narin lizer ..•. ( l'i<lO se ouviu o 
resto). 

0 Si:. \'rsr.uxnE DE lXHA~IDUPE.-Os fOJ',1CS das al
fandegas tem e>tahclceicloo modo ele se:c;rectuar,~m· 
esses hencncios; mas, rlepnis r! isso, houve uma le·
gis[:l~fto ::ntitorcstJ·ictn, a. qual clcl.cl'lninou que 
nada. fosse isculo elo pagar el irei los, nem aqnellcs 
nJCSI!JOS ol;jectos, r!lw er:un par:t a casn.J"C:il. 
J~u penso iJUC esta dcl:erminaç:lo foi por um alva

r:i (},) 25 de Al1ril de 1818, 
Os so!Jres:tllcnl.cs nunc11 rlcsca!'l'rg-.1111: quando 

r ai a Yisil.a do guarda-inór·, ficam a lJo!'clo, c dcspa- . 
cham·SC liHCS. 

o Sn. Yrsco:m1~ DE MAnrc.i. -E' nccc;saz·io decla· 
raro IJUC se entende por· ~ohrcsallcntcs. 

ArJur.llcs, de IJllC falia o i Ilustre senadol', são gc·· 
noras pr.l'tcnecnles ao navio pnra sna torna-\'ia-
gcm, corno llolaxa, carne, feij:1o, ele., o sempr·e 
fomm livres de direitos; porém n:ío é destes IJUC o· 
artigo tr·ala, c, para me Jazer melhor cnlendeJ·, 
scn•ir-rnc-I:ci de um exemplo. 

rm commcrcianle lcr11 o seu nn.Yio apparclli:tclo 
de Lodo o uccessario, c!Jcg·a :i alfandega, c diz: 
quero lacs c lacs gcneros que aqui csl:ío, para üs
hrc;:allcnl:c rio rncn naYio, que ni sahil· ;-lie\'Cm 
se-lhe dar esses gcneros lirrcs r! c direitos, quúJ' cllo, 

T. III. 
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os rrran.la»e ,·ir por sua cont:t c ri>~o, qu0r os Cürn· ! As prrmeiras vi;tas da lei devern ser anim:tr a 
prn>s~ na praça. r nawga~[((o j~i exi,;tente, e tlepc.is entáo tratar do 

Em Porlugnl assim >e pratic:rva. 
1 

auglllcnto della por· uwio da coustrucr:ão de mais 
O comm•:rciantc, qno mandava con;:tJ·uir uu1 i narios. 

na rio, não p~g~ra direit•·s de ferro, chuur!Jo, a•;o, j Xinguem pódc deixar d•! reconhecer isto; por 
ne1u do mais que se costumava gastar: isto me;:uw : tanto, parece-me que scmelhaute o!Jjec~:io não de-
é o que se pret•:nde para o na rio llrazileiro. f vc ol,;:tar a rJHC p:rsse a lei. . 

o :=; 1 ~, FER:\A:IDEs PI:~nr-:rno.-Eu estou persuadi-~ T:rm!Je!fl !Hiü póde ser attcndida n segunda opr
do de que i;;to rai abrir a porta a mil abusos, c ni:ro. 
sobrecarrega,. o commcrcio rom indaga~úcs noras, Pela maneira que o nobre senador diz, não 
e buscas, para ;;crer seacasc, o navio lera alguma 'i sc,·ia isto urn faror geral, mas um pr·irílcr;io par
cousa d,; sup•~rnuo, além tlaqueltes gencros que lhe ticular cm hcn~11cio dos comrncrr:ian te,; 1na!,; ricos; 
süo nccessarios, porque uma vez que .<eja ftanco claquelles, r1ue t•lm m~ios para mandarem rrr gran
comprar a qualquer estrangeiro au1arras, lonas, des porções rlesses gcneros, csoiTr~m sem ineommo· 
pixe, etc., nüo se póde saber, se essa por~ão, que do o empate, e IJUC, por consuf(Ulnt~. menos care
carregon, é a precisa. c:m rlcllc; 0cando onerados os mars pollrcs, que 

Alem disto no art. 3. 0 ;:e franqucnm todos esses I nao t~m m.eros par~ fazerem semel_hanteserupat.es, 
a-eneros: não é •. 1er.essario mais. e que por rsso p1·ecrsam de anrma0ao, e lJcnellcro. 
' O Sr. \"isconde de Maricá, mandou a mesa a se-~ Isto é o qne.cu n:io quero. . 
a-ninte , O nosso fim l! facrllrtar os me1os para que todos 
• possam sahir no mar, do contrario opprimiriamos a 

ElrENnA. / parte mais ncccssitaJa. 
. Quanto ao dizer-se que desta maneira acabaria-

" Prop?r:llD que depor~ da palana-emoltmwnlos mos com a alfandega. a isenr.r1o propoitn, é para 
-:-se ad.d rcronem as sef;ul n te s-ou o.~ genero.~ soúN- áqucllcs objectos qtic ~e consi derarn razoa ,·cImente 
ddos se;am de canta do dano. ou d?nas do nano, ou ncc.::>sario; e nüo para essa immensidade del!es, 
pel'lenc~ntesa outro, .que os tenha cwula. na al{andepa CJUC se su;JüC. 
-segurndO·SC depOLS-]H'Ol'aclO IJUC Seja, clc.-ate O [l 

flm.-.lfaricâ., O SH. CAn:;Erno DE C.\~lPOS. -~fio pn,;;;n con-
Fci apoiada. cardar nessa fúrma de fart·r: entendo o con-

. trario fundado mesmo na base de preamhulo. 
O Sn. VISCOXDE ntt fXJ!.U!DUP.E.- Eu adn11tto 9nc 0 iJUC diz 0 prcambulo? Querendo pro11201,e1• a 

taes g~n:r.os !enLnm .despacho JnTe,.n? ca~o: porem: construcçlio, ele.: por c;onsequcncia, occorTc primei
de qu.: ~CJam proprros d.o commer cwn te • de que / ro a idéa da cunstrucrão e depoi; vem a da navega
clle _os tenha. m.andado nr.por s~1a conta; do con- ç[io. e por este motivÓ disse que 0 artigo n:lo esta na 
trarro, perrmtllr-se que va á nlrandega comprai-os d,,:

1
·d ord' 

· b · t · I " a ~m • a outro, e a r r r a por a a Immensos a msos. 
O Sn. CARXEIRO DE CAlrpo;.-Sr. presidcn te, este 

artigo não deve passar; em primeiro Jogar porque 
não segue a ordem natural, pois antes se devia 
tratar da construcoão das embarcações, c depois 
das viagens; em segundo Jogar porque o acllo ~xu
beran tissi mo. 

Se é permittido ao commercian te comprar line 
de direitos para todas os viagens do s0u navio 
aquillo, que quizer, então acabemos por uma vez 
com a alfandega; portanto, eu não admitto que 
gozem de se'mellla nte isenção, senrto os sabresal· 
lentes, que o navio trouxer, e os generos, que o 
commerciante mandar vir por sua conta para repa
ro e aprestos do seu navio. 

Ernqunnto a isen~ào dos direitos, é preciso fixar 
em regm o como is tu deve ser, do contraria leYarão 
quanto houver na alfandega a Li lufo de sobresai
Jentes. 

O Sn. Yrsco:~nE nr. C.-~.nwELL.\S. -Eu acho qne 
nqHeltes, que não mandarem vir os gcneros, mas 
sim os comprarem na alfandega a outros, devem 
tambem gozar da mesma isenção; pori!m julgo 
que, no caso de pas;;ar o artigo, con,·ém .acrescen
tar-lhe alguma clc:claração, para que os pt·oprieta
rios de taes gcnero; os tirem da alfandega em 
tempo competente, e niio esteja servindo aquelle 
edifício de armazem do~ particulares. 

Ainda que agora haja um tempo marcado para 
O Sn. Vmo:>nE DE P.IRAX.\GU,L-Sr. presidente, dentro dellc se tirarem oe gencros, com tudo, pas

quanto ao dizer o i Ilustre senador que este artigo sando o artigo, tnl;·ez q:tc dü proposito os proprie
transpõe a ordem natural, que se devia seguir, cu ta rios a !li dernor·cm estes, dr. que estamos tratando, 
penso de diverso modo, e estou persuadido de que á espcr·a de que alguern th'os compre; portanto, seria 
a. ordem :na is natural é, com eiTeito, nquel!a mesma I convenicn te que na lei se declarasse o tempo cm que 
que segu1. se dcyem tirar esses generos, c que, nno o fazendo, 
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licjue s.::rn effcilo a g-rar;a, ainda. que pertençam ao .

1

. primeii'O Jog-ar o que se entende por npparclho, e 
proprio dono ua emharuilr;ilo, 'lliC os lll:tlldou vir depois o que são sohresallentes. 
para o aparelho delJa. I Como se julgou di~cntidaa rnateria, o Sr. pt·csi-

Tet·m i nada a discuss1io, o Sr: prcsidcn te consull~u dcnt~ rcpc~i u a propost.a, que li nl1a foito; e venceu-
o voto da camara so!Jt·e o artJg,,~, c çomo este nao se :dl!rlllattv:uncnte, dizcndo-se-tempv/cga/-coJno 
passasse la I e rrual, nem na fúrnw. da elllcnda do Sr. o Sr. Dnrroso lwvia lembrado. 
Fernandes Pinheiro, propoz cnwo: Leu o Sr. secretario o arl. 3. 0 do projecto e foi 

L 0 Se acamam approva\•a o ar ligo com a primei- proposto á votar;5.o. 
rn púte. r~ a emenda !lo 51': Visconde ll? l\Jaric:i, o Sa. vrscoNuE DE I'Ail.IXAGU.t.-Puz este artig-o 
para addit;IOnar-sc-lllc dcpo1s elo suhstnnll."O-:emo- a favor ua conslrUC(::lo feita não só pelos propriela
lnmenlo-a clausuln-se os gcncJ·os so/Jrctltlus fol'elll rios, co 111 o es 11cculadorcs. 
de conta do dono, on donos do navio'! Por este meio, se eonvida o cornmcrciante a ir 

Venceu-se fJUC sim. buscar Pstes al'ligos que OI'(Jinari:unentc chegam a 
2. o Se da Jncsm:t sorte n carnara approvava a se- nossos portes cm navios inglczcs, succcos, llim

gunda parle da elllenda, flUO diz-ou JICI'lcnceules a marquczcs, c russos; as e:n!Jarcaçües llmsilciras 
outro, IJIW os telliHl IW alfandega.? ClliJli'ClJeuder;to uma dag-e111 que I!Jes é qnasi des

Decidiu-se qne n:1o. 
3. 0 Sú apprpvava que no :u·Lig-o se especificasse 

flllC a iscn~\CLO dos d ireilos só leria lag-ar uma vez 
que 0:< geueros fossem tirados ua alfandega dentro 
do tempo competente? 

Sobre isto o!Jscn·oLl 
0 Su. VISCONDE DE B,UllJACE:"\.1.-Isso Ó olljcdo 

que !Hlo pertence ao artigo, principalmente i.JaYOt:· 
do um foral ; cá vista das medidas tornadas de 
proximo, é muito nnlural que parn o futuro n:lo 
exista o escandaloso a !luso que IJa neste paiz, de se 
con\'Cllcrc:n ns alfandeg:ls tlo impe1·1o e1n nrma
zcns de paJ·ticulares : por esta razão, acho que nflo 
c p1·eciso fazer aqui tal declaração. 

O Sn. Vrscoxm~ Dg PAHANAGUA' .-Corno não te
mos a certeza de quando se reformará u foral, que 
existe, nem quando se porão em o!Jscrvancin essas 
providencias ullimnmente tomadas, acho que se 
deve ruarcar, no entanto, um prazo cor tu, além do 
qual.1 pessoa ncnlmrna seja permillido ler alli lacs 
fazendas. 

O S1t. Vrsco:mE DE Ixu,umuPE.-Islo sempre ú 
suppor falta na pessoa, que esl:i ü testa da adrnini
slrnçüo. 

Está da pa1'te do juiz da alfandeg-a fazer dcspacl1ar 
os gene1·os dentro do prazo q uc IIi e Iür marcado, 
sejam G lliCZes, ou 2 annos, como ag-ora tcn1. 

N:lü descu!Jro maior necessidade para que se 
faça t:il declaração no artigo; poderá havei' alg-um 
comuJCI'ciaulc que demore a sabida dos g-encros, 
porómu;ío vejo que disso lllc resulto ulilidade al-
gurna. 

O Sn. 13.umoso.-Visto que ha um tempo marca
do, que s:lo 2 annos, n<1o Lemos mais, do que 
rlizer f{UC OS dCVO tirar dentro do tempo 11UL'I'· 

cario. 

O SIL. CAI\litUno DI~ CAllPOs.-Para Cl'ilai' toda 
o qu~lrJtiCI' duvida, convém que se declare cm 

conllccilla, c por este modo ol1ternos os uous grandes 
lins, promover a conslrucçflo, c animar a na\'ega-
~.:lo. 

O Sn. Yrsco;,Jlll nr, MAniCA' .-Este artig-o Sr. pre
sidente, eontúm duas 'partes (Leu). Por esta fór
ma o aJ'ligo 11uer 1liZ1!r, pur exemplo, que o ferro, 
uma das principaes ma terias brutas, é livre, quér 
se empreg-ue na conslrucç:lo, quúr cm outrn algllm.n 
obra; c o 1ucsmo se entende do collrc, fol11a de 
füi'I'O, ele. ele, Ora, Sr. presidente, com este pretexto 
de que tacs objectos servem pnra a constr·uc1;ão, 
será licito, será de justiça privarmo-nos de uzmL 
parte l:io considera v o! das rendas nacionncs? 

Eu n:lo posso convir de maneira ncl!uma cm se
mclhnnlcamplitude, sem que se fixem as regras de
vida:; á boa ordem. 

l'enlia fil\'Ores a construcçilo, porém fnvo1·es em 
rcgm ·: sejam !ines, porém, aqucilcs objectos, que 
os consli'Uclúres requererem com as devidas cautel· 
las: cm que mostrem q uc os mandaram vir p:un. 
arrucllc fim, c em que sil conheça que não lia e :x
cesso. 

Por este modo, poderá ter Jog-ar a isenr,ao, por 
antro n:io vejo senão um c~mpo ab01:to para se de
fraudarem as I'eiulas nacionaes. 

Agora temos aqui outro prcjuizo (Leu o resto elo 
artigo). A idóa é, com cffeito, de favorecer a nal"ü· 
gação bmzilcim, mas aqui não ba de realidade, sa 
não o dar-se lagar a que o navio !Jrazileiro lenha a 
prc/'ercnciaa quacsquer outros, e talvez, com esta 
exccpç5o, ou exclus:io se cuide baratear os g-eneros, 
c succeda o contraria. 
Qncm·rcc~be o proveito deste favo r ó o ncgoci· 

ante estrangeiro, que m:mdn vir por sua cont:1 os 
g-cncros cm navio brazileiro, c n:io aquelle, aquem 
directamente se deseja beneficiar; por consequcll· 
c ia, o fn 1·or 6 para o especulador, c não p:i.ra o 
consumido r. 

Quando se tirou o direito do sal cm Goyaz, c S. 
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Pau!o. tHE· r~:·:1~(1 .:·r:1!1"1 :;"Oü reis t-!Jl :diJU(~il'r?! rd!(l : IJn(l :oulJ(;'l' •IU'~ f·ti (•rJ\.1 d·J rcdt"t(;t.:.r, parecerá 
r.:;ultoti c!~dd utiii,I<,J·:, sen:io a 1::\·or J.; evm· j b·:itJ fundao!a n censura. 
lljêrd:-t!1t·~; ü prl'~•j !1~·j :!.h:!.iX·)t!. 

1 
(I ~!:. Yi.:!-CúXú.E oi; :X.\ZA:u:rH.-Sr. p:··:sitl•:ntt:_, 

orn. a r·:·sp·:i~o d~:;te; g.;r,·:rc•:' l!l d.:- acc,nl·:cer o 1 fall·:i nisto, J!Ol'•JU~ ar:!Jo iu.Jecoroso ü e;;t:. c:tll!nra 
!ne~!l!•). 1 :~pp;!!'C'c·:r alli impt(:.:!~'J o JH'üj·~cto prJt' ~(llfJi~JlJaut~ 

(11/s·:r·.-:,:·.:i tambe:tl qt:e ln d·: cmtar mui!·~ a / f•)J"Inu, c a'>i;muJ .. o rP:IIc o unrue d,; \". Ex., e dü 
:1co;tu:n~r o;, n~vio; br:lZlleirc•5 a ireiJJ :to Halllc·), ! Sr. :'·'cr·~t;il·io. Por :'·:tue!li~ltl·· :uaneira, nu:tca ello:~ 
a Ru>'i~. e a .;outros P•)ft(•S Jo norte, iklid•: ~e,·:tl· i IL.oc!ia ler saitidu de;,t.~ ;enaJú. 
rncnte Yew f:55·:·;S gê!~etos .. fiOl' causa do risí;o díl I . o Sn. r!~COXht: DE BAHBJ.t:E:\'A.-S."! esse Spec-

viagt:m. I t'tr!Oi' füS'(~ u1::a znzt:ta da r.n1uara ~~r,_, depntados) ,. •'·t 1 ;•f .. r·az.-.-... l"'f·'C·"~·'J':'l 'tlill•l'il'lll'Le •lUê ~ '· ... ''\!>~ .... ,,a," .. J.>, !-' ''·"' .c.. ll'llrl. ""Z.-·!a <·flli'[0 1 r·nt'iO l0 l'"•'Z "" 1"1'1 jU<tOijl!ó' 
ta :;os ar~i.:;o:! tr.t!_l5ftúr!at~ü~ cm n:i ri?~ brazil(·ir?s 1 

0 : 5 ,; 11 ;~i·j~ ~r~rr:as.~~~~ ;I~UII'i~! ::~e:Út·l~!·-;··~,~;as '~orno ,; 
······1t· ·ol•ne•1c•o ·t,JOa ·11JllOr•'elllO u•' guZêlll , .•. ,,.,, e'' ,Jc · · '· ' •· • · tuua (!';:zda l•arlicul::;·. e::1 oue ;;ó ú >eu rédactor 

a iJ~tin!e:lto nos Jirr;ito5 na. alraulleg~. Eu wando a ·- · · · 
1 

~·') 
1
·
1
'.'.· 

·~ re;:pou,;a\··;1 pela,; hl>i<lnd-:·5, que 111, la o~ 
minl:n j prin:.:m, n~tl parer:e tligno IJUe o s:,n:!tlO ;.~ o~cupe 

D!E~D.L I Jc :i•~lilt)l!Jaute o::jU:'a. 

I Qua!rruer Jl''''•:O:t t••rn ,Ji;-eito 1],, manrl:!r diz~r 
cc Propo:dto rruc s:; :uidicionr: ü p:da\'r:1-1url"ios . ao rcd::elúr: i.slu que .. ,a .. r 1netcJ rrcancúu iiO seu Jit:

-~ ~ttr.1tfrl0 0$ C~I!UiltuclúJ'e.-;~ (JU l!.'i }J~_;i.~(d.'. lj/le. t)S I riodir.o J~âú r l't:l'dadl.'~ 'Ji!eiJ"a reli'fll.:lar-se. 

mandarem ~onstruii", o i"efJIIr!i't't','lil COiil as decu/.t.> s.: a <Jur;:[:i0, tr•rnrJ a r!iz·'l', f0S>·' CO!:: ~ t~mar~ 
CCHldi~·0~.·~J t? caule,'/,!.;. · dos depu lados. se n gazeta fo~sa sua) enU1o rner,~cia 

Prcoponho mais iJUO os ~en;;ros numerados no uma r·.:,;clnr·:io ela caut~ra .. co1no é de t!m parti-
art. 3." Yindos ~rn ~ul!Jarea~ó?; brazileiras, t~n!l:t:n cu lu, não Y;de a pena. ( Aj;oiado.l 
!la olf"•de"a 11111 la\"or de ~u ·wr c~nto na llllpor-

" .... = 1 
• . . • O Sn. \'Jsco~DE DE XAZ.\HC:T!!.- Eu r:slou pelo tancia do· direitoJS d:t entr~da.-.;Jw·1ca. • 

' , que diz o nohr8 ,i:ll~dor, 1n~s par.: c e de ~.!~uma 
Foi apo!Jda, e, dl:1dJ :t hora, :tdiou-se a Ji,cus- fórrna que cump!'•' rruc a r:arnam attenda :i rua-

são. I n•:ira pi.ol" ij ue \'O: III tran;cripto tal projcdo, para 
O Sr. p;·e,;idente d.::slinou para ordem do dia a IJlW l'•'>oh·a o que julgar wai,; ncert~dü, à Yista 

2.• di;~us:;:io tio projecto de lei solil'~ o dir.::ito das pala na~ .. co1n qn·~ o rcd:tetor 5e cxpres,;a. 
de propriedade, e a conliuua~<io da :.o sobra nauolo a noticia do,; tral.o:Jihos da carnara do5 
o regimento interno. t!aputados, e faltando no Jlr.:ljecto, diz: tendo sido 

Levantou-se a sessão ás duas horas. 

s.:: .. são de ~ de Julho uc Jl.!!~~~c. 

PRESIDE~CJ.\ DO SI\. \'ISCOXIlE nr: S.\XT0·.\~1.\HO. 

ilt/1/ICil$11.; as CIIIPilc/a,;, (01"!1111 I"CIJIL'flidas (I llllla COitl. 

mis>lio: c depois accrc::r:cllla: pro·a darmos uma 
justa idJa. n t;·ausr:reVt!IIIO.<, &c. Ora, ü pu!Jlico que 
Yê utu pr:jj,;cto transcripio desta fórma, c que o 
redactor amrma ser o mesmo, fica persuadido do 
que eilc diz, e de qne a outra c:1rnara te1u feito 
e,;sas emendas com toda a justi~a. 

Aberta a sess;io. f·:z o Sr. secretario a leitura 0 ::;11 , \"lscoxllE DE: DAn!l.tCEXA.- Eu n:io digü 
da acta antecedeu te, e foi approYada · que is5o pa,;;c seut alguma re~posla; ma,; 5im •Jne, 

O SR. \"Isco~DE !JE X.\ZAHEm.-Sr. prcsirlP.nte, n~o 5endo aquellc periüt!ico urna gazeta da camara 
no Spedador de bontcm aptJareccu tma~cripto o dos deputados, n<1ü merece que o senado :>a occupe 
projecto de lei sobre a naturalis~c~o. o qual dc;:t:t C(Hll s·~meliJant~ ~ousa: algucu1 iará i,;::o. 
camara foi remeltido a dos deputado;; J!Oréru traz i o Sn. Pm:s!Dr:!'õTE.- p,'rgunto <i can1ara ><c a ma
erros innumera\·eis: por tarJto, acha\·a que se tle\·ia : teria da indicaç;io tlo i Ilustre ,;ena dor está dis
mandar tirar uma cópia delle. para qn~. sendo !. cu lida~ 
remetlida ao ·redactor caquellc periodico. cllc 1 • • • • 

i l.iiCidllHC que Sllll, !Jaja de retractar-se, e não "Pilarer.a tal projecto • 
O Sn. PHr::~tnr::XTJ:.- P~rf!unto mni;, ,;c o ;enntlü il''im desfigurado :;em uma refutar:lo. · . 

1 1 
· 
1 

- , 
-- · . • 1 f!U<'I' oma -a crn cons!l .:raçao. ü SR. \"I;co~DE DE PAnJ.~.v;r.:.\.- A camnra do:< · 

deputados, quando o projecto ali i entrou em tli5-j 
cu~s:io, CdlSUI\iU·O t!iz~ndv •jl:e a t~ esta r a 111:1! i 
redigido, e se acha\'a em cantratlkç:io com a cons- ! 
tituição, como ha de constar dos seus 1liarios; 
or.l, apparecendo o projecto desta fórma, a quem 

Hesulrcu·s~ •lUC u:~o. 
O Sr·. \"i:<eonde de llarhac•:na !,•u o scg-uinlt1 

P.U:ECEll. 

• A commrs5ao encarrcgatla tle ·inlcrpvr o seu 
parecer sobre o o!llcio do cxm. mini5t!·,, dos nc-
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gocios cslrangcit·•,s, communicando o pagarucnlo 1 dar o seu parecer, i•cm é que c lia >niba qnacs são 
de dous nJilhücs esterlinos a l'IJJ'tugal, eu1 eon- :essas indcllluisa~:ücs, c dos oiljr.clos d~llas. 
scrruencia de nJna convcnç;1o a>signarla, c rnlifi· ·Estou cel'ltl de rrnc taes inrl•~mnisaçües >CJ'ilo 
cada conjunelamcnlc com o tra lado rlc 20 de Agosto julgadas juslas, c ncccssarias: a lll:tncira por rrue· 
passado, nno pódc complclamenlc satisfazer l;lo nisto >c fallou, é fJUC deu lognr a essas erradas 
impol'lautc dci'CJ' scw ler conhecimento da con. inlcrprdar;ücs. 
YCllt;fto cilada 110 111esrno ollicio, c rlc quacsrJuer Con1o uingncrnmnis pcdi>sc a palaHa, eunsullou 
outr·os documentos, que fossern p:·c>cntcs, ou rlc o Sr. presidente a carr.ara, pergunlanuo, se jul
qualiJUCI' modo inlluisscrn nas dcli!Jcmr;ücs dos :;ava disculiua a IIHJ.Lcria?-Dociuiu-se que sim. 
negociadores brazileiros. Pcr·guntou, se nppr·ova1·a o 11arccer tJ:t cornmis-

A cornmi;s:lo, por tanto, aproveitando-se do otTc· silo 9- Hcsul\'cu·se do rnesu1o modo. 
recirncrrlo do cxu1. rninislr·o para fornecer· o:; es· l'assou·s~ à Ol'(lcrn do dia r1tre crn a 2." di,;eu.>>':lO 
clar·e<:illlcJJlO>', rruc forcrn JH'eciso,;, pede a corn- tio projecto de lei sobre o tlireilt) de pr'OJH'icdade, 
municaç;iO da COlli'CllÇÜO, C rnai,; dOCUJIICII[OS C !CU Clll COilSCtfUeneLt O Sr·. lhr<iO de \'alenra O 
relativos á esta tmnsac1;<1o pceuniaria, se por L0 artigo o I]Ual foi approvado sem deiJ~\e, roruose 
vcnlur.t o cxrn. 111inislro dos ncgociososlmngciros acltal'a redigido. · ·.· ·· 
entender· rJuc n:-10 lia inconi'CiJicnle ua eouJJIIU· Leu o Sr. uitr;i.o de l'alonça 0 2.• ,1J'!igo c sendo 
niear:tto requerida. proposto á discuss<io, disse 

Paço do senado, 3 de lltiiJo de !82ü.- JJarrio 
C I 

. _ 
1 

C O Srt. Vtscoxo;, nrc C.\lt.\VEr.us.-:~u, cerlanJtlnl.e, 
de Alcanlara.-JJispo apel üo-J!UI'.- Barao 1 c ay- acho este projecto rn ui to !Jorn, c n;1o posso deixar 
ní .- riscou de de Barba cena., de !ou vn r· o seu aulur; por·ti;n agom occorrc-me 

Co:no o senado (continuou o illustrc senador) urna lcrn!J:·an•)a corn a leitura da conslilui,;<1o, e é 
deseja ouvir o parecer da cornrniss:1o, c esla o não que o!Jser'I'O ucstc projtJclo ulll vacuo entre 0 1." 
pódc inlcrpur sem as coinrnunicaçlics, que petle; c o 2.o artigos. , 
requeiro que se participe isto Jncsu1o, com ur- O projecto, no L" artigo, cstn!Jclece o principio de 
gencia, ao cxnr. ruini,lro, se é IJUe o sc·nado appr·oya rJue sú por necessidade absolul.t da pt•opricJaue do 
o expandido nar]ucllc que a cornrubstlo acaba de cidalhio pam utilidade publica, é tJUC cessa o di· 
suhrnettcr à sua consideraç:1o. · rei lo dessa propriedade; JIOréur a constituiç;to diz 

O Sr. prcsi,.Jcntc propoz á discus,<1o a urgcncia [ que a lei marcará os c:tsos, ern 11Ue pódc lt!r 1oga1· 
requerida pelo Sr. Visconde de Darlmc:cna. ess;t unic;t excepç;1o, c isto falla no projecto. 

o SJt. vrsco:s-DE ·DE 13.\RnACEXA.- Par·ccc-mc ur O direito de propriedade é urn dos nniores de 
gente, e rnuilo ur·gcnte que o publico seja instr·uido que o IJorrJem goza; é o •IUC o o!Jr·ig-;t a ril'cr em 
de toda es;:a transacç:1o, ·que foi mui_ llern feita. sociedade; cllc Jncrecc a mais cscr·upulosa alten
Kiugucrn pó~c duvidar da dexlcridadc, corn que ç;to, c da rnaneim que se acha no projecto, está 
foi manejada. rn:tilo vago: por tanto, asscuto r1uc se declar~m 

os r.asos cru que se derc entender essa absoluta 
ncccssidarlc, como bem determina a conslituiç~lo. 
e é o rncu voto que se convide o nolJJ'C autor do 
projecto par:1 que haja de acrescentar quaes clles 
s;1o, e u:lo Jlcar isto cru uma generalidade Ião. 
:;r·andc. 

Tem-se espalhado que demos milhões prla nossa 
indepcndcncia, que o J"cconhecimcnlo foi comprado 
,\c. ,\:c.: convem, pois, que a nação saiba ouro c 
fio como tudo se fez, c po1· es8e motil·o é que peço 
a urgcncia para as infonnaçücs, porque sem cllas 
não podcu1os interpOr parecer. 

Como ningucm fali asse con Lm a u J'gencia, o Sr. 
pl'(lsidcnlc consultou acamara a respeito dclln, c 
foi approvada. 

Pa.>sou-sc a discutir o parecer da com missão, e 
pedindo a palavra pa1·a fa.llar sobre cllc, disse 

O Sn. YrscoxnE Dll PAnAN,\GuA .-Eu acho que se 
deve appi'Ovar este parecer. Que pede a corn
miss;1o 'i Jli;lo pede cousa, que se lhe não possa dar: 
nada IJa nislo que deYa ser occullo. 

No tratado se estipulou que haveria, indcrnni
snçücs de govcr·no ;t f(OI'Crno, c outras riu pal'ticu
larcs; por conseg-uinte, foram al)ucllas ajustadas 
pela convcnr.ão: c, pois, que a comrniss;1o tem de .... 

A. I 

O Sn. DAnÃo nc: ALCA:'/'l'AnA.- Srs., deixando 
a qucsl<lo, se o gozo da propriedade foi o motivo 
da inslitui~iio da sociedade, ou se teYC di!Tcrente 
objcc:o, rorquc isso é pam outro Jog-ar, nós sa
bernos que o direito de propr·iedadc lJojc consiste· 
em qualro cousas priucipacs: L• no direito de clis
pür o prOIH'iclario a seu ar!Jitrio daquillo. que lhe 
pertence, sem IJUC outra pessoa o possa embarg-ar: 
2.• de lirar dessa pr·opricdadc Lodo o proveito, c 
ulilitladc: a.• de excluir dclla, c do seu uso, toda 
c qualquer oulr·a pessoa: ~.·, fir1alrncnte, de lia· 
vel-a de outro qualquer que a possua, isto é, rei
vindicai-a. 

A cons!ituiç:lo uo mesmo pamgrapho, cru que· 
T. lU. 
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11os t!:.r;dil•: .;;te direito eift toda a 5Ua pleniiude, · A :1.' hypr;tltesc, v. fi., na abertura d·~ Uir.a rua, 
poz u:n:~ cxccp<;;io, diz~ndrj que, se o I•Cill J•UIJ!ico, i l1a Utua casa l:ill Ill:ÍU :dinltamcnlü, compr:.-sr~, e 
J,:f;altiJé·ntc v~riticad•), exigir o uso. e CIIIJlr··go d~ ~ atTa.>a-sc p•m• ficar melhor alinhada essa rua: 
proprie.Jadc do ciJad:io, .;Ji·~ >•'ja previa!IJC!lle : hlo ·~de ulifiJade publica. 
inde:J:Id;a.Jo, c que UII<a Jd Iuarque os ea:;os, cn1 : fJcb~ixo d.::stcs dou;; princípios, accornodando 
que l·~r:i Iug:1r esta unka .::xcepr;úo, c d.:ler11dne : a rcdac.::ío do artigo á d•:terndnaç;io da C<JIISli
:1 inJc:JJ!Ji:;:w;io. : tuit<iú. ,; vist0 fJUC a lei n:io póde fixar tutlos os 

A conslituir~iiú reconlJec•: e;le direito como pri- ~ casos, <Jllc IJ•jcJcrão occorret·, proporia cornc, has~s 
rnot·dial; 111a;, pr~Ycndo que p·'!dL1ni dar-s~ casos, ; f{•:r[,:;;' ·~ al~;:oJuta. neccss:darlc, c a ulil!da.de 
em qu~ dcve»e ser C•)arctado, niiü quiz, touaYia• : f'UlJIIca ~ao >o 03 un1eo~ ca>os, a qu'~ cede o cl1r~rto 
de5if!nal-c•s, e ordenou que uma lei o nzes;c, P?·/ d:yroJ;r~!~~d·', garautiLlo p~la corHituiç:io, li!. 8. 0 

r~m ao II:Cii'flO te111po lll3WlU a!Jase, cru que deYra, ar,. 1i.l ~ --· 
, · • · t · 1 ' o ' r ·c · C ' · I:J'Inili'·SC C5S1 UfllCU exct:p,;ao, 15 •) c, O JCIII pP. ! ::-n. lo O~úE DF. .IIIA\'E!.US:- ::-r, prCSI• 
h!ico !.~galrnente nritkado. 1 dente, eu ainda insisto, conYcncido das razües, 

ror· tr.nto, tendo ·~m vista a <!ouslituiçno que ao / que tenho onvid.:o na camara, em CJU·} ha neccssi-
mc;rno te111po <Jll8 ::r '!·ant·: o ilir•:it•) rJ,; propl'icd~,J,; j da~l:: de ~c!:~·/uinar; e~tes cas~~: . . . .· •. -
•'lll lüt.la a sua. ?lenrturlr•, rnarca o .bern puiJI~co 

1

. :,ta ;1~~c_,~,Jade :,clara a' ~>la da con,ltlur~o~o. 
~~~alrué·n!c Yertuca.Jo P•lr base de untca excep<;ac,, , (L•.U o!-- du art. it:LI 
r1 t~c pt:rrnitle, par•'Cê·ti-IIIC que os ca:;o>, c1n que J ~ós s~dJemos que existe urn principio geral, a 
tcr:i JCI~~~· c>la unica exccp,:;io vinl!arn a re,luzir- i :>egur~nça puiJJi,:a, qu.: 6 lei suprema; co111 tudo, 
;:c~ n·"ccs;:id:ttlc :dJ5üluta, illip~rios:I, .tia proprie- ! a conslitui,;:io del•'l'!fJÍilNI ern quacs casos essa 
dade allJeia para ulilidad·' publica; e que esta era ' lei suprema dispensa a garantia de c.::rtos direitos, 
a unica exc,;p,;:'\o, pela qual podia ;:cr r.oarclada a pra!ic:L de certa,; formalidades impr·cterireis 
a plenitude do direito 1lc propri·"dadc, po~que só cm qu~c~·Jucr outra:> occasiües: não deixou isso 
11·)5 ca;o; ele nec•'5;:idade a!J;:o!nl:l para ulili·ladc. ao arlJitno dos rjue curam dessa ;:eguran,;a: do 
pui,Jica 1,oJia o bem publico exigir o uso, e em- ; mesmo fiJO,Io, pois, :>c deve praticar no ca:;o, de 
prcgoda propriedade aiiiêia. A»im, pois, entcn- i que ~rat.11Jlos. ~ · 
dida a cc•nslituiç;io, me parece bern exprcssi\·o o 1 O Jl!u;:tr·e senador, que me precedeu, figurou 
r.rt. L". luulfdido-sc ou diz,:ndo·s::. nnir.o ca,;n. I dua;, ltypol11c:;c;:, c quer que ::obre ella;; se l.Jasêe 
pür "unica excep('úO., :a 1-:·i: e;tou P·:la p!'ÍI!le;ra, mas rejeito a ;:e;unda. 

_ . , I :'ii! o acho que seja de necessidade a!J:olu ta o 
~.1.5;· .. ';~~-o~~'E DE. 13.\HD.\~Ex.:·-:-:-.;:,e ~ au:or do i raso nclla ponderado. E' prcl'isa toda a cautela 

f'IOJ0Ctu (:!>>€>~~. Ullic?mentc 1•CcC»Jdadc ab~oluta, 'cut designar semelhante:> casos. que podcnr ir 
C·ll 11eas.qd,1de 11i'Jl:':wsa, sc·n~ acrescentamento/ atacar llirei:o:; prirnordiacs: c ·rJ~ern i~nora 05 

cla~yal.a\~rasp~~rauldHlad~ Jiil~l 1 c.:1 ' :ud: ccrt~.\'0·1 aliu>os que ni:>so tem havido mesnJO" fúra Je 
ta11a t•Ol mat> alllpln. dcclara~,,o, rua, a lei, da t nü;? 
manei !'a :m que c~tá r.o.nceh,iua, corta todas as i.n· j Lembl·a-Jnc atJllCIIe ca;:o do moin!to, aconlt'Cido 
(.~rpretaruc5, e arh!lran,~daGe;, e ~alva a proprre· ,. c0 ,11 'i·I''i -Io Prt1 .• ·1. 'Ui"OU 0 · .1 • . . _ • c c ~" ,, .1. • • rct que era , e 
d_acl·: !Jarlicuiar. de toda.a Inva::ao: corno a.co:Is- 1 necessidade absoluta tirar-~c o moinho. toda ria 
~~t.ur~ao determ!l1a. __ '~ .mlnli~'l-~-~~~prle~aJ·~. so P?(~e j' o moleiro in;tou que o .moinho cm sc'u, c que 
,et tomada por a!J,u,ula nccco>hiade pa1a Ulill·. l"IIliJ'ltl t1·11 j1o ()Cii' ll"c•·-'d· ,,, t· 1 l G ·t 
i ·J · Jl'. · ·- 1 . • .•. • f 1, . , . . : " c " e ' ~»I ,lu c a l>O \1 a. 0> ou 

Q:lt e jlll J !~a. ;'\itu Iii Olilb>.!O, 011 a ,a I!C>l:l di>· I o r'i i' ljU, O lllO['' O f · I .· . . , , ,. , , t . . . : e '~ c c ti' 05>C enaz cm fJUCI'eJ' 
poowau: lu<.o o acrc>Cc!l.alllen o scra \'!CIOSO. e j CO!l"'J'\'"r , 'llo t' 1 1 ,, 1 J · . . . . . · "" " :tt,ut , que 1111:1 ICI'u:\( o ~ seus 
5~ ~sta lct passar. e fel!' o!Jserl'ada. e !la so JJasla ant ,11, ··a lo·. 01.o 'd 1 · 

f fI . · 1 d d - · j • " "~,,' , • "' o 111eww po e acon ecer aqu1 para az,'r a ,. ICit a e a naç:,o. , o ·1.,. 11c·tJ () . , .. r· .1 1· 1 t ; " c.- 1 ' a> ca,a, ora to a tn Iamen o. 
O Sn. F'EnXAXDF:S PIXIIGIM:- Pat·cce-me que! Eu <JUizera, poi;, que o illuslre autor do projecto 

abaixo da neces;i;Jade a.bsolu~a. nin.la Ira t~m caso, I' distinguisse mesuto dons t:mpos, um de :;:uerra, c 
cu1 que tem Jog-ar, c e a ulJirda.Je publtca, que outro de paz, e fo5se depot; designando cm cada 
púd~ ser· tal, que, sem st·r de ahsotuta n~ce::sidadc, um dclles os ca;os, em que póde ter lugar a 
seja, com tu(IO, muito pr·cci,:a. ! excepç:'1o ü garantia do direito de proprie,lallc. 

Figuremos d~Jas hyput!Je::es: a L" pót!e O inimigo r To,lo5 uús conhecemos o que cm Portu"al pl':l· 
apr·oxirn::r-se a uma cidade, c então, para que J!icou FJ'ancisco tL\Imada: uizia-se que cr; nece:;
nã.o aYance a Cübcr:o, será pr·cci,:o demolir pro- I sat·ia uma estrada neste, ou naquelle lo"ar: 
pneiJ;,des, corl:tr arror~::, pornarc::, etc.: isto e de i mettia-sc n. estrada po1· dentro de uma qu~Ila 
!~,"~7:;:;idadc. ab;:oluta, uw5 dcYc o seu propriela1·io /1 rct·a·ll~ava-sc to.t!a, tlcmoliam-se mesmo grande~ 
-.I Jndell1!11Zado. cd!l!ctos, c pert!ram-;:c luuitas fnrnilias. Evitemos, 
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pois, sentclhnnlcs aconlccimcnlos, c mat·quetn-se 1 Por este artigo, o proprictario pódc disputar 
na lt.!i os casos, cm que pód~ ter lugar a excepção I púrle pugnar pelo seLL direi lo, se julga que n:to !Ja 
apontada na cons!iluir:;io. da sua propt·icdauc a precisão absoluln, que se 

O Sn. Ytsi:oxDI; DJl PAnAXAGt:A': -Olho pam a / prclcntlc; vem o juiz c sentcncOa. Por tau to, sal· 
conslilui~ão, c para o projecto, c n:to posso dcixat· : vatHl·', como ~alva, este art. 7. 0 todososescrupulos, 
de apoiar o nobre senador que insisle, cm que se I fJue têm ayprtt·ccido nesta cat~lat·~· ~·aLo para que 
devem mat·car nesta lei os casos, ern r1uc iJ lici Lo ,,. pasoc o ar!t~o _que se acha em tliscuosao, qual o ,cu 
lançar mão da propl'icdaile do cidadão. autor o retltgllt. 

A declaraç;la positiva desses casos vem deter- r O Sn. Yrsca:'io:l DE iiiAntC.i.:- Parece-me IJUe a 
minada na cons!.iluiç;lo; n:to podemos pt·cscitHlir I constituição impCic o dever de se marcat·ctn os 
de a fnzr..!·. 1 casos, cm rruc é licito tomnt· a propr_icdadc all:eia, 

AI lega-se que não ti possível marcar lodos os ' pagando-a; c estes se puclctn rcduztr a quatro os
casos: o rncsrno acontece a rCSJ1Cilo Llc outras I pecic~, que s~lo seguraJH;a, defesa, comma:lidadc, e 
muil:1s leis: marquem-se aqtll'lles, que nos lcm-, salu!~rilladc publica. Esta_s e~pecies comprclteullcm 
lJrarcm, c possam mais facilmente occotTer. rjuast Lodos os casos pr•sstvcts. 

Ac!Jo lambem mui conveniente rp1c se faça ! Eu re,Juzo a minlta opini<io a uma emenda, c 
dislincção do tempo de paz e de guerra, como o jà ! a envio á mesa. 
mencionado nohro senador lembrou. / 

Não conrenlto, porém, cm que o arl. S. 0 pt·ovi- · 
dencie, quanto é prcciw: es-c artigo eslabel•·ce , Proponh0 que se designem ctn unt arli:;o os 
quando !tão de ccss1r as forma.! idade:; prcscriptas casos gcracs de segurança, defesa, commodidadc, e 
na lei, que 6 no caso rlc perigo innninentc, como salubt·illade pulJiica.-l'iscoude da JJaricâ.> 
in\·as;io, ou guerra ; mas isto a intla 6 muito vago, o sn. Yr.;cOl'i!lt; DE C.\ HA Ym.us :-Sr. presidente, 
e pódc adtnitlir inlcrpretar,;ücs. 0 illuslre ,;enador (o Sr. Borges) suppoz que cu, 

Tantbem n;io se póde rcslituit· muitas vqzcs essa fallatlllo úc uma lei, como esta, a reduzia a uma 
propriedade, como_Jemllrn o i! lustre senador, que lei cawislica. 
me pro?7d.eu, depots.dc se~· tomada :_por exemplo,, Quando se falia de lei, entende-se que clla deter-
um edtftcto, rrue fot prcctso dcmo!tt'·Se, para se j . . clas·'tfi'a cm rreral e por isso o i Ilustre se-. ·n , t ~ uann, t ::s t;, " ~ , 
fazer allt umrt forlt tcnr,;;io, C I C. I ar tan ·o, u ncccs- 1 , qu' acalJOlt r! e fallar preveniu-me muito • · 1 j na t. o t , c , , , 
sano mats c .u·eza • • . llcrn, e fez ver quaes eram a·quclles casos: 

O Sn. llanGtlS: -Um nobre senador, por dediCar ReOeG:.indo agora mesmo sobre o pro;ccto (por-
o maior respeito ~os direitos do cirlad;~o, c querer que n<lo vinha preparado pat•:t isto, c este mesmo 
evitar que c!Ies possam ser de nt:tncu·n alguma exemplar manuei-o buscará secretaria), depois de 
jn\·adidos, lembrou que nesta lei se fize;se n?· lct· pas:;ndo 0 art. '1. 0

, noto que esta lei· até limi
mead;l mcnç;lo das casos, cm que cessa a garanlla tau a conslituiç;lo; pO('[[Ue a conslitui~ão deter
do direi lo de Jlropricdadt'. mina, c diz que se poderá lan~ar mão da propric-

Sim, senltor·cs, ti isto muitojuslo; porém no que dade do· cidadão, sa o bem JlltiJ!ico o a:xi9il', c n:io se 
eu penso, 6 na difficuldade de marcar esses casos expressa pelos Lermo,; quando haU\'Cl' absolula1/a' 
lodos; o que julgo impossivel. cessidatle: por conscquencia, o artigo é contrario 

Ora, uma vez que se não expr~ssem tadfls os á consliluição. 
casos, vai a declnraçfio produzir talvez mnicr in- o 2.o artigo é vago: é o mesmo que se não ltou-
convcnicn te, do qne se pretende c\·ilar. vcssc !t-i ; é só pat·a forrnnlidadc. 

Supponltamos rruc !ta nccr.ssii.ladc absoluta de A cousliluiçào n;ia quiz isso só: CJUiz que se mos· 
uma pt·opricdade, c que, lendo marr.nrlo na lei trasscm os casos, cm que ,c veriiica esse bem pu
dircrsns. casos não lcmbl'OU aquclle, que lol'lla lJJico. Isto é coltcrcnlc, porque a consli!uição, 
precisa a tal propriedade, diz o dono de! la: Ntio quan1.Jo trata de rcfj'ras, taxa tarn!Jem, c nponla as 
cedo da minha pi'OJll'iatlaclc, JIOrqua nrio as/ri comwc- suas cxcepçücs, como no caso qnc vou propor. 
lwnditla na lei. Que se h a de r·espondct· a isto? A casa do cidadão é um asylo imp~·netravel: 

Por vcntum, ainda que se mencione o alinha- de dia só se poderá cntmr nella desta c daquclla 
menta de runs, a fortificação de uma praça,.o des- fórma; c de noite ningucm. 
cortina menta de uma. planicie, segue-se que n<io E' esta a r~gra, agora vem as cxccp\ücs, se fur · 
escapem muitns outras cousas possireis? Eu acho em caso de inccndio, inundação, ou auxilio recta· 
que, tendo o pt·ojcclo marcado um pr·ineitlia geral mailo de dentro. 
no art. J. o, tem fci Lo ltHlo (leu o :l.J'Ligo); c con
cedendo qne possa hr.rcr ahuso, l:i vem o remedia 

. no art. i. o (Leu) 

Estes s:io os casos. 
Supponliamos que se diz : mas ó preciso prender 
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um I1ou":tti, um faccinot·üso: prcnda·'e muito em- ' de cc!'lo. Apoiando, poi:;, tallllJCHI o illustro .<ena 
!Jora. m~'s n:io se entre cm cas~ do noite: e,;perem ! dor, que fez dilfcr•:tH;a do ucce,;stúadc, e lJcm pu
qu•; ~ppare~a 0 :;o!, c então entrern ern ca;;a cürn a . lJticn, c ao m:suro ternpo conl'en•:rd? ~-lú ri_L~e o
OI'tf,;m, •j\IC fel'arem. · i art. 1. o do pr<"JJCdo cuarcta a c?u.<trtu~•;ao, rt~,cu~o 

Aqui a con;tituir;ão r11arcou; por,~rn 1JlHllt1lo o • rJUC d·:r•:rno;; fazct·, quanto fur possrvcl, p:tra :c 
n:1o faz, é por,1uo rleixa is,;o a lei para o regular, e/ Cl'itarcrn r1u~stücs rara _o fL~turo, c. pa_r~ <!UC se nao 
cotn este fundarneut<) dbc rJUC Itaria nesta lei I po:;,;arn dar tntcrpretaçuc.< a constttu11;ao. 
um r~zio entre o !. 0 c o:!." artigo;. ! o Sn. lhtt:.o Dt' At.CAXTAl\A:- Lel'aulo-mc 

Al!egou-sc <lUC o art. i. 0 fli'OI'it!cnda\·a; truu- : uuicautenle pat·a dizer r1uc estes casos c:;lfto eom-
xc-se tam!Jem o art. 8. 0

: naila embaraça. ! prellendido; todos cm U1n só, que é a nccessidadQ 
Totlos estes Úligos dc:>de o 2. 0 ao 8." s:to Jurtnn- l ab,o!uta da propt•icdade para utilidade publica. 

!itlades : por tanto, existe un1 salto eutre o i. 0 e / Fazer indiriJualmcnr;:1o LI e r;ad~ um dL'lfe;;, não 
o 2." . sei co1no possa ser, pon1ue clle.; sao cwutuacs. 

Eu jü n:io posso fallar sobre o !.o; a»im, rescr- I o Sn. !lonGES.: - Hequciro que se léa a emenda 
Yo-mc p:ua faz01-o na 3." rliswss:ig, tlcrcndo enll·e j (Leu 0 sr. sccretar:o ). uando 1nuilo peso aos 
esse :Ht1:;o, c o ,:egumte entrar outro que marque / exemplo>, e razües, que trouxeram os illu;;trd 
o> casos, rlc rpte trnlto tmtado. senadores. r1uc suslenlarn se classil11JUCilt nesta 

O. Sr. !3ar:i? l~c l'~l:n~~a leu a emenda do Sr. Vis-/lei os r:aso5, em 11 ue se póde lançar mrro da propric. 
conJc de .\la!'lcn, e 101 npprol'ada. , dade particular, não sei, com ludo, conto isso se 

O Sn. BArtÃo DE Co:-.-GOXH.\S: -Sr. presidente, I execute, e ainda me adw no mesmo estado. 
leranto-me para sustentar a emenda, pois que do 1 Concedo que se a_dntitlam os q.uatro caso~ de. 
con_tr:~rio es,;a lei ni ser um manancial de, con: 'i >ignados na emenda, o que se adtanta com tsso? 
fusucs, c rio demandas perpetuas; o que e unu Cousa nenltUIIta. 
preci'o evitar. I o procubdor da f:tzcnd;t publica diz_. por exem-

Xós sal,euios que o direito de prop:·ie,lade é g-a- pio. a casu de P. ê 1wccssat·io clemMir~,-c pata sala
nnlido JlOr lodos os codigos, e nellcs l'em regras, 1 u1·idade Jitt/Aica: contraria o IJroprietario, c. sus
c excepçücs. teu ta que uno, fundado no art. i.' ua let, de 

Na ordena~ão I. .L o diz-se que ninguem seja. I maneira que tanto faz declara renHe e;;~es casos, 
ohri:;ado a \·endc:· a sua propriedade: estabelece- r.nmo deixar-se o projecto como está, só co:n o 
se isto como principio, e depois rem as cxccp~ües, at·t. 1. 0 

por exemplo, quando se deixa cm te:>tamcnto utn se cu visse que esta cla;sitlcat:io remcdia\·a o 
legado com a condi1;:io de que \·endenJo-se, seja a mal, !Jorn era que se tlzossc; mas e lia nada reme
certa p·~s~o1 determinada, e não a outra : quaudo dia, por tanto Iori!a-se ociosa, c inutil. 
se venJe uma C•)USa a qualquer com a obt·i:;ação De rnais, dão-se os casos de sc:;ut·ança. defesa, 
de que, no caso de a que1·cr vender a terceiro, commodilladc, c salubridaJc pul.Jiica: depois, à ir
primeiramente prc.venirá a tal, ou tal pessoa, Jlara se-Ita ser neces;;ario que se de O na o que c saluhri
ella preferir, c a comprar, se.quizer: llnalmenle; dade publka, e eis-nos caltidos no mesmo defeito 
quando fõr preciso cumprar um escra\·o mouro da nossa legislar~ão antiga, que >e ac!Jara CO!upli
para resgatar um cscmro christ:1o, o senhor e catlissima, porljue !Jaria uma immcn:;idade de leis 
obrigado a venJ,;!-o, Jando-se-lhe a quinta ,,arte que cxplicanm, outras tjue rcslJ'ingiauJ, outras 
ôobrc aquillo, C ln r1ue fura raliado; allcndcndo·sc que rerogaram as mais, c não era pos~ivel cm tal 
nesta avaliação ao ~cu officio, se o tiver ou ao seu confus:1o administrar bem a justi~a. 
rrcstimo. Devemos e\·itar estes cscoliJos, onde naufragou o 

Temos \'arias outras leis, IJUC coarctam o direito anli:;o gorerno, e convencer-nos de f!liC as leis 
absoluto de propriedade, por exemplo, sobre igre· quanto tnai:; simples, ruclhores são. 
jas, c fontes, para as quacs são os propriclarios O Sn. Vr>co:;oP. DE CAtUYELJ.As.-Levnnlo-mc 
obrigados a dar caminho pelas sua< lena;;. para ver, se podemos por mais claras as nossas 

O Imperio do Brazil está. dividido em gmndes itlc:;s a respeito desta lri, pois noto que o illuslre 
scsrnarias : appat·ece depois a necessidade t.Ic se senador, r1uc se levantou para comlJalu as wi
abrircm por ellas estradas, como aconteceu agem nltas propo;içües, c:;l;í confundindo o que ó fórma, 
em S. Paulo, sendo eu presidente, púl"llUC moliYo ou meio de tomar· a propried.1de do particular p:tra 

·não ha de o prop1·ielario deixar passar este cami- ulilillauc publica, com os c;;sos cm que cu digo 
nho pela sua fazenua, com o qual se poupam em que se deve verificar a necessidade dessa propric
!Jcneficio publico duas, c mais lcguas de viagem dadc, c por isso insislc no art. 7. 0 , 

de um lo;:ar a outt·o? Pódc o seu direito de pro- Supponbamos que passa a lei com os qualro 
priedat.Ic embaraçar esta utilidade pulJiica? S:lo casos designados na emenda, e r1uc depois occorre 
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um, 0111 rp1e se Lml:t de dt~cor·ac;:1n, c n:io ó :til i é rruc se f:tz ncccssario um ar· ligo, depois 110 1. 0, em 
ospceil1entlo; fnr!i o propr·ielnrio o rne;;mo rrnc o que se nHtrqncm os cnsos, como lenho dito. 
molt!ir·o com Frcrlcr·ico: tlir·ti ruio !filem 1.:enda; lltio Eu, se fo~sc o autor do projecto, In:trcnria no 
á uesso caso tflle 1/Ci'O t:ec/tn· 11. rniulm fll'opr·iedatle; a. :1. o art. r[U:tC> sfro esses casos, porque a constitui-
lei 111io mtll't:a, c salva-se desln. maneira de qtw.cs- ção assim o exige. 
quer nrllilr·nriodat!cs. Dehnlllc se oppüe o regimento, c se argumenta 

Eu nclro csla ·Ici muito 110:1 cmqun.nlo :to pro- corn n onlcm. 
Ccs ~o · rr·r •s 1'·111·1 • c '[lCcr· ric·•r· ·a lo· J'"f ,,.,·do" I'" •os O J'C(._'r'r·r·rnn Lo ti ·7..CI'O ,t.L vista cl:• corl<lr'ltJ r' r,:,··r.o, c r'slo • - , " • ., " ii I '" _.:t L , " t, > ,,.,, ... c ' " 

scrn a qual rornnr·-sc-lr:t a mcsnra lei cm um ni- f:rz-so ncccssario pn.raquc n lei seja pcrfciln tanlo 
nlro de dümanrlns. rrua11to cabe em as uo;:sas faculdades. 

\'inrlo nponlados os ca;;o,;, o prorr·ietar·io não tem O Sn. CAHXEin(J DE CAJTPns.-Ailldn. sustento rruc 
rlo rruc duvid~.r·: clle t.lcfcnrlc a su:t propriedade, c;:l.amos fúrn rla Ol'(lcrn. Se passa. este pr·incipio, Yc-. 
se Yê rrue in_justarncnte ll!'a qucr~rn tornar; se vê, remos lornar·cm oul.ra Ycz nrligos, ryuc já se lo
porém, rJuc clla cslii cornprdrcndirl:t na disposit)io nlrnrn vencido, c desfazer-se o rruc estava uma vez 
dl lei, ccdc-n c nfio resiste: c J1ca11do, pelo contra- appr·ova.Io. 
rio, n cxprcss:io da. lei assim vn;;~, corno csl:i, po- Diz o nobre senadO!' que, se fosse aula r· dn lei 
dern cc.rnmr.llcr·-so rrunnl.:rs arh!lr:u·ierlntlcs rprir.c- !.cria p!'iruairarncnte marcndo os casos; mas o illus
rcm, rruando as conslil11ir;ücs n:io têrn oulr·o firn trc senador, que a prnpoz, insiste cm rrnc o caso é 
scn:lo cv1Lal-as, restringindo :;ernclh:mtcs nmpli- · 11111 só: antros opinam que s:1o muitos os casos, c 
iudcs. cu lnrnhcm me inclinon isso, corno já disse: alguns 

Diz-se qnc não por.lcrnos rnarca.r loilos os casos ; 
llOróm mar·quemos os que agorn Jc:tr!Jrarcm. O 
tcnrpo ir:i rnoslr·:rn!lo os defeitos, que tiver n lei, 
para se cmcrHlarcm, c para isto funt!o·llrc n:Io só 
nas mzücs CX[lllstas, mas cm que a constituição 
assim o manda. 

O Sn. CAnxr,rno nE CnrPos:- Pnssou o L o nrligo, 
no qual se dizin ryn:tl era o caso unicl), cm •rue 
púde ler Jogar o tomar·-sc n propr·icdaclr. do particu
lar; depois alguns nobres scnadot·os têm insistido 
nn prccis:Io, rruc Ira, de que se declarem outros 
mn is. 

lt}rn dilo rJUC esta cnumcra~.:1o, ror· mais csci'Upu
los:t que seja, nunca póJc designar Lodos, c que o 
mesmo defeito existe cm lodos os codigos. 01·a, 
lnd•l isto é cvitlcnlemcnte m:tlcria do 1. 0 art., c 
como cslc cst:l vencido, asscn to rruc o melhor é 
reservarmos tacs emendas para a 3." discussão. 

O Sn. Vrscoxm: DE PAil.\XAGtL~.- Xem o nobre 
senador rrnc ncaba1nos de om·ir, nem o crnc o pre
cedeu, lOrn fa!lado na ordem dn qucst:1o. 

Diz um que o ar·tigo já pnssou, rJue se n:io pódc 
revocar: sustenta o onlro que passou por sorp!·r.
zn, c assim se alongn a rliscuss:io, sem nnda se de
liberar: convem cortar este cmbarar.o. 

~:lo dt:vid? rle rrnc l:cnham rnão,. e mesmo parn_ Quando cessa o direi lo de propt·icd;dc? Quando 
alu me tnclrno, mas puccc-me rruc lodas estas hn necessidade absoluta: vamos agom ver os casos 
ohscrmçõcs devem considerar-se como emendas I crn que esta se vcrilicn. J<i aqui se aponton n 
ao art. L o, as quncs, por tan lo, se devem rcscrvat· i segurança, a defesa publicn, ele. Exir.mincmos se 
parn serem pr·opostas na 3." rliscuss:to. Creio que a ha alguns casos mnis, c sejam declamdos. 
lJO:t ordem assim o recommendn. 

0 Sn. VISCONDE DE CAI1AY8LT.AS:- Pretcnd_c-SC 
ntacar esta d iscussào, trazendo-se para isso u rn 
principio de ordem, sem occorrer que nuncn ln! 
principio deve prevalecer contm a constituição, 
que a constituição hn de ser rec!amadn em Lodos 
os casos. O Mligo passou com surprcza, ao menos 
assim aconteceu com migo: mas, prescindindo disso 
mesmo, c conformando-me com as :mas cxpi'CSsües, 
é ner.essario que a lei espccillque-qual é esse cnso, 
em que baa necessidade absoluta, de que e!le trata, 
para se não deixar· isso ao arbítrio dos homens, 
por quanlo todos nós S'l!Jemos que um mesmo 
objecto se apresenta a diversas pessoas debaixo de 
aspectos diversos: o rrue a uns parece de necessi
dade, a out1·os não. 

Argumenta-se que então o juiz tira essa duvida, 
mas isso é o que se deve evitar, c para o conseguir 

A. 8 

0 SH. CARXEIRO DE CAlll'OS.-Xão posso jnmai5 
convencer-me. Entre estas duns proposicües-lta 
wn caso unico-scio muitos os casos, Ira coa !radicr.:1o 
manifcsln. ' 

O Sn. BAn:i.o nr~ Ar.CANT,\RA:-Tem-sc levado a 
qucst:1o mui lo além da rcrdadeim intclligencia, e 
interpretação do artigo. D:t maneira com rruc elle 
está redigido, abrange cm um só caso todos os 
casos; porém, se querem, marquem-se qunntos 
occorrercm, c façn-se tnq11lcm menç:1o dos homens, 
que nndam a corTcr a cnya!lo pelas ruas, porque 
nssim at1·ope!nm a gente .que passa, c é isto allen
lar contra a scgurançn publica, etc. 

O Sn. ViSCONDE DE CAnA vEr.tAs:- N:1o hn duvidn 
que, debaixo das palavras utilidade publica, se 
encerram todos os cnsos; porém é nccessario es
tabelecer quacs cllcs s:1o1 para que n:1o diga : é 

T. III. 
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Pill'll 1llilidatle publica, L'CII/W esta, on aquc/la ]li'O

pricdadt~, c obedeçamos :is ccgns. 
DclJaixo da neccssirlndc para ulilidnrlc pulilica. 

se corrrprclleilllcm lodos os casos, que se podem 
1narcar. Tam hcm n:io se púdc deixnr esta ma leria, como 

afjui se di,:,:c; para a 3." discussão, porque no 
regimento cst:1o Illt\I'cn.dns ns wzcs, CJUe então cada 
senatlor púde fall:u: nesln 2." é IJUC l1a liiJenlatlc, 
que se púelc di>culir hern o ponto, c fazer quantas 
emendas occorrerem. 

Se cm todas as leis de\·cmos proceder com 
muita mallur·ezn, esta ainda maior allençfio nos 
merece, do que qualquer outra, porCJUC o seu 
objecto é o ma i,; importante elo cidaelilo, é o tirar
lhe a sua propricdnilc: assim, o meu voto é que 
se convide o ii lustre autor elo projecto para que 
na courmiss:1o, ii vista dns emendas, c observações 
aqui feilas, OI'gani>e a clnssificaç1io dos casos. 

O Sn. CAilXErno DE CA~IPos:-Eu npoio que vü 
á cornrniss:io, porrrue ó a maneira de sa!Jinnos 
deste embaraço. 

l\luilo bem dis>ernm alguns illustrcs senadores, 
ponder·ando que o nrtigo parecia restringi!· a 
conslituiç:io: nssim, ncho mnilo justo que vli á 
commiss:io para e! ln o redigir·, e que continue a 
discussão; do contr·ario aqui ficaremos. 

O Srr. PHESIDE:>TE:-Consullo a. cnmara, se ella 
a.pprova que isto vil á com missão, a.llm ele apresen
tar depois a. malcria de maneira que se possa 
resolver·? 

Decidiu-se que sim. 
O Sn. PnEsroExr;:::- Proponho, se h a de ser a 

com missão ele constilui~;io \' 
Venceu-se do mesmo modo, c continuou a dis

cussrro. 
O Sn. CAn:>t:rno DE C.uiPos:- Julgo que neste 

a.rt. 2. 0 se devia. acrescenla.r depois da pala na. 
necessidade, esl'outras, ou uli/illadc. 

A consli tuição parece exigir a propriedade par
ticular para 11/ilidade, c por isso me opun!Ja ao 
!. 0 art., porque tudo o que é neccssario é util, 
mas nem tutlo o que é ulil ó nccessaJ'io. Eu 
escrevo a minha. 

O Sn. CAn:>llrno DE CA)!POS.-Na minha crncnda. 
livc cm vista o JHio cahir·mos ern censura, c evilar
JJIOS duvidas; e corrro a corurrris,:io ha. de ponde
rai' estas eruendas, c as o!Jscrv:Jçües, que se fize
rern, par·a redigir a. n1aleria, requeiro J:Jmhem que, 
dizcndo·se que a. verificação c.lcssa necessidade, ou 
utilidade se far;a pelo procurador da fazenda, se 
accrcsccrr te, ou JIOI' quem suas 'l:e::;es fi::; c I'; porque, 
cm rrruitos Jogares, nflo lia procurador da. fazendn, 
c esta fa.lla iria produzir grande ernba.rn,;o. 

O Srr. D.ul:i.o Dll CoxGoNnAs. -E' muito a pro
posito a lellJlJrança do illustre senador·, !lOJ'I!LIC só 
nas cnpilaes das provincias é que Ira procuradores 
da fnzentla, podeudo acontecer Jlcarcrn muitas 
vezes Ml, c mais Icguas clislaulcs os Jogares, cm 
que se deve fazer a. requisiç:To. !'.'as vilras n:io lm 
scr,:io procuraLlorcs das camaras: assiru mui con
veniente será que na Jei se accresccnlc o que o 
nobre sena r! o r Jcm bra. Pod cm ser os procuradores 
das camaras que a!Ji façam as vezes do procudorn
rcs de fazenda; do contrario, será preciso mui 
grande inwmmodo. 

Julgnndo-se a mataria suftlcientcmcntc discu
tida, decidiu-se que lnmhem o a.rl:. 2. o fosse, corno 
o L 0,·:i com missão com as emendas para de novo 
se redigir. 

Leu o Sr. secretario o art. ;J.o, c entrou em clis
cussão. 

O Sn. BAnÃo DE CAnw'.-NITo se declara aqui o 
como se ha. de decidir no caso de discordarem os 
arlJit.ros, que se nomcnrem, se ó na. fórrna geral 
das nossas leis, ou de que maneira .•. 

O Su. YrscoDr~ DE BAnnACEN.-1.. -Este artigo ó 
o mais importante da lei, ó o unico capaz de sal
var o direito de propriedade do cidad:ln, porqne faz 
entrar na ,ava.linção não o valor da propricdndc, 
mas o proveito que o dono tira. 

Quacsquer que sejam os meios, qnc se empre
guem, o propriclario fica seguro. 

Qu::nto á declaração, que propõe o nobre sena
dor, parece-me que Irn uma regra. gemi.: mas 
quando ... (N:io se ouviu o resto.) • Requeiro que se acrescente depois da pala

vra necessidade o seguin tc-ou utilidade JlUb/ica.
Paço do scna.clo, ~ de Julho d c ~82G. -Carneiro 
ele Campos. n 

Foi apoiada. 

O Sn. DARÃO DE Ar.c.Axr.AnA.- Estão laborando 
debaixo de um principio supposto. 

0 SR. BARÃO DE ALCA:-iTAUA:-Os a.rlrilJ'OS são O 
meio de abreviar as duvidas, c decidil-a.s. No 
caso de empate, temos as leis, é nomearem ellcs 
um terceiro, que decida. 

Eu não tratei da nccessidnde, tratei da. ulili
dacle, e disse que a veritlcacão dessa necessidade 
para. utilidade publica crn o ~aso da exigencia da 
propriedade particular. 

O que eu acrescentarei ó que nunca se prive 
a parte do direito de poder, ainda assim, requerer 
o que llJc convier. Elia já tem a seu favor o 
Jlcar segura com o deposito do valor da pro
priedade, e isto ludo é um lJencflcio de que ali! 
agora não gozavam. 
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O Sn. VrscoNDE. JJE !'ARA:\'AIWA': -Pam indem- 'mos que o proprictario ó um pai de f,unilia gas
nis:Jç:io da propriedade, lemos aqui consillcmdo lq.dor: 6 ncccssario llarcr esta cautclla. 
sómentc o seu valor intrínseco, a sua localidade O Sn. VrscoNJJJl DE l'ARAN.\GLJ.Í:- Islo ó até 
e o interesse, que della lira o propriclario; rllns 

1 
prejudicial pam o futuro, porr]ue liga o thcsouro 

n:io a estimaçilo, cm que a pótlc ter por mo tiros a pagar um juro uc G%, rJuan!l()_ pódc vir a :ICon
pulicularcs, tecer, que o juro onlinario fique ainda mais lmi-

Supponlia mos uma casa, que o clono aprecia cm xo. E' verdade que pódo o p1·oprietario ser gas- · 
muito por liarcr nascido nclla, porque a herdou lador: mas nada lClii05 com isso, portanto voto 
de seus antepassados, ou por qualquer outro mo- pela suppress:to do artigo. 
tiro: nós sabemos quanto podem no coração do o s11 • VrscoNJill DE CAJUYm.r.As:- Eu tamllcm 
homem certas nfl'ci~ücs. E não mcJ·ecem ser estas rolo pela supprcss:1o rlo artigo porque ó injusto. 
l:un hcm i ntlcmuisada~? Porlan to, julgo que se deve Diz o i Ilustre senador que muitas pessoas süo 
igualmente acr.csccnlar ao at·tigo a palana esti- gasladorns, c quer, por conscquencia. estender 
uw~·tio. o direito de Lu tela a todos os cidadãos. 

O Sn. Bo~nÃo de .Ar.co~x·rAii.l :-Stlt'ia muito bom Srs., muitas vezes se tem repelido nesta camara, 
f!i!C i,;so se potlcssc arlrnillil', porque sou accer- que os l10rncns, em geral, n;lo s:1o prodigos, elles 
rimo defensor do direito de propriedade, c da sua salJem conservar o que 6 seu: os prodigos fazem 
plenitude; rnns leria itJconvC!Jientes mui gmnclcs: excepcç<iO da regra, por consequcncia n;io dare
essa cstin1aç:io levaria o valor da propricrlatle a mos dclcl'lminar uu1 artigo :;o!Jre excepçües. Os 
um gráu, que cxccdcs•e lodo o ar!Jit1·io, c isso nrro artigos das leis devc!n-sc fundar cm princípios 
ó adnlissiveJ, nem mesmo ncccssario, porque sem- geraes; portanto, parcce-rnc que n;io deve passar. 
pre se lia de procurat· con~cguir a boa vontade o Sn. VrscoxoE Dll BAEPEXDY.- ,\s rcllexõcs, que 
do propr·ictat·io .... (Não se conseguiu o resto do fez o iltuslre senador, o Sr. Darão de Alcantara, 
discurso.) são muito dignas ele allenção: ctlas se dirigem 

O SB. YrscoxoE DE CAUAV!lr.r.AS:-Essa estimação a assegumr pelos jnros do producto das propri
que muitas vezes se dá a uma cousa por motivos cdadcs a sullslslcnci:t daquetlas familias, a quem 
scmc!l!nntcs, nfw póde entrar cm calculo. taes propriedades pertencerem; porém o artigo 

Sei de um velho ingtez que estimava muito uma deve ser redigido de outro modo; isto é, não 
cotllet• que tinha:nacl:t wmia senão com ella, por· ficar o govemo obdgado a pagar sernpre o juro 
que !J:1Yia sido já ele seus avós, c, segundo me de 6 %, porém sótncutc cm qu:mnto l!Jc convier. 
infot·n1aram, pelo feitio bem moslr:wa a sua an- o Su. y15coxDllDE PAnAz.;-AGuA:- Isto n:io póde 
liguidadc. ter lugar, porque cm rcz de se fazer um bem, 

Isto siio cousas, como se diz, que mio têm preço, vai causar-se um mal. 
portanto, assento que n:lo fallcmos nellas. N;io c justo que o governo pague o juro de G%, 

.Tulgando-se discutido o artigo, poz-se ;t votação, em quanto lhe convier; quando n:lo lhe convier, 
c foi app1·ovado qual se achava. que deixe de o pagar: isto é cm ~anifesto pre· 

juizo do proprielario. Propondo o Sr presidente ;í discussão o art. 4.0, 

disse ' o Sn. YrSCOXDE DE DAIIDACE:\",1:- Os arts. 3. 0 

O Sn. YrscoNOJl oll N.\ZARilTll :- Eslo artigo 
nrto offcrcce duvida alguma, e se acha cm har
inonia com o§ 22 art. !70 da constituição. 

c 4. o seguram tudo quanto ó necessario a bene
ficio do proprielario: o art. ti. 0 t.i cm seu prejuí
zo delJa.ixo do modo por rrue está proposto, por
tanto póde supprimit·-sc. 

Posto o artigo à votação, por não haver mais 
quem fallassc, foi approvada a suppressiio re-

0 Sr. Visconde do Paranaguá impugnou o arti- querida. 

Posto á votacão o artigo, foi approvado. 
En L r ou cm discussão o art. l'.i. 0 

go, mas não se ouviu bem. Passando-se ao art. u. 0
, veiu a approvar-sc da 

maneira scguin te .Se o proprietario recusar re
ceber o valor àa propriedade, scrã este levado 
ao deposito publico, pot· cujo conhecimento, junto 
aos autos, se havcr:i. a posse judicial da pro
priedade. 

0 Sn. DAllÃO DE.ALCAXTARA:-Eu quiz altendcr, 
quanto fosse possivcl, no bem uos propriolarios. 

Sabemos que o dinheiro ó muilofacil de gastar, c 
que muitas famílias, lendo 1\s vezes a sua su!Jsistcn· 
c ia cm um prcdio, se acon Loco vcnàcrcm·no, gas
tam o dinheiro, c ficam na miseria: assim, quando 
acon Ler.a tiraJ'•SC um prcdio a uma Iamilia, ficando 
o dinh~iro no lhesouro, se ella assim o quizer, 
sempre Il!c fica certo o rendimento. Supponha-

Entrou em discuss;1o o art. 7. 0
, e a respeito 

· delle reflectiu 
o sn. DAIIÃO DE Ar.cAXTARA:- Vista a supprcssão 

do art. l'.i. 0, derem-se supprimir neste as pata:. 
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na5- da lllt'.~Wl iol'le, ~s rjnacs ag-ora não têm I ~ulho .r~ c !~2G.- .Tos~ Felft:ia~~o. F:;·;w;ul~·s. ~'inhoi· 
rdercnda al;;tllfJn, 1o.-::>1. Jo.to Antonto !,o.JJ,g,Jc, de C.tnal!io., 

O 5n. \"tscox!lE n;: DAnn.\CEX.\:- T:unbcm me· dlrn. c Exm. St·.-,\ccuso a rcccpç:io elo om-
pnreeo !J~\'CJ' :tr!Ld algul!i:t inju:>lil:a. cio do \'. Ex. de 3:1 do tncz pa,;,:ai.lu, S'JiJI'C a 

Conc.:.l•'l' 1wnt·;) ao Jli'Oprieta 1·io, e n:'io o con- ncccssirlatlc de informar;ücs pat·a se ot·ganisat· um 
ce,Jcr .1os pt·ocurn,Jorcs da f:tw11la pul.ilic.1, é fir- 1 plano geral de ch·iJi~aç:io ele indios: c participo 
m~1· uma ,J,:::ig-u:J:àarlc injusta.· Tanto pôde ser I a V. Ex., pnt·a o fazer presente na camara dos se
o arbitramento contrario no pritneiro, como á fa- n~dorcs, que se expedem na data de:;[,; as ordens 
zenda: as,;im, conc:etla-se o rocurso a ambos, ou . nccessat·ias para o rcf·.~rido fim- Deus Gnardc a 
a ncnhuru. I Y. Ex. Par;o, cm :J 1le Julho rio 1820.-José Feli-

0 sn. LH:~mrno 01, CA:In·os: _ 0 artig-o não ci~~~~o :e'_;nawle:~. Piuh~;ro.- Sr·. Jo~io Antonio Uo
pódc passar co~no >c nclm: ou del'e ser suppl'i·/ drt~uc, •• e Cannlllo .. 
mido, ou dizer-se-re Fica linc a ambas as pat·· , Ficou a camara inteirada do contendo deste, 
te>, ele., / c m:1ndou _o antro para a comrni5s:'io de finanças, 

• I CCOilll11ercto. O Sn. BAn:\.o nt.lu.cA:iTAnA, propoz a SCC!U:llLC · 
~ O Sr. pr·csidentc destinou para or·dcm do dia a 

E:IIE:\'0.-\. 

o Fica I ine ús pules opporcm-se :i n eccssidadc 
ou utilidade, de 1/UC tratam os arts. 1. 0 c 2.o, 
assim como no caic:ulo do va!ot· da propriedade, 
no caso de !'C consitlcr·arcm prejudicadas pelo ar
llilramento feito na iórma elo art. 3. 0 , c rlc lc
Yarem os seus rectl!'sos á rcla0:1o dos disirictos. 
- nm·iio de .1/ca/ltlil'(/.' 

Foi apoiada. 
O Sn. YrscoxnE I>E C.uu\·Er.us:- Parece-me 

que o artig-o, por este modo, conlém uma contt·a. 
dic050, porque diz: llica livre eis parles oppoJ·em
se iÍ necessidade, ou. ulilidalle, ele. Corno é que o 
procmador da coro;t ha de oppor-sc a isto, qunndo 
c !I c é r1ucm exige •TUC se en trcguc a propt·icdade, 
cruc é' pr·ccisa para o estado? O artigo dcl'e ser 
annunciado de outr·o modo. 

O Sn. C.m:>~~t:mo DE CA:IIl'OS propoz a seguinte 

E~IEXDA. 

·Fica li\'l'.C á ambas as partes interpor todos os 
recursos lcgaes. Par;o do senado, ~ de Jui!Jo de 
:1.82G.-Canwi1'o de Campos.» 

Foi apoiada. 
Julgando-se a mnlcria. sufficientcmen te debati

da, ficou :~.pprovaeloo artigo substituído pela emen
da do Sr. Carneiro de Campos. 

O Sr· . .:1.. 0 secrctni"io participou á camarn ter 
re~!Jido os seguin tcs 

OFFICIOS. 

•llm. Exm. Sr.- For ordem de Sua Magestade o 
Imperador rernctlo a. v. Ex. os padrúcs de pesos e 
medidas, para que sirvam nos trabalbos impor~ 
tantos, de que o H~nado se occupa sobre esta 
materia. Deus Guarde a V. Ex. Paço, em 3 de 

conlinua(':io da discnss:io do projecto de lei sobre 
o direito rlc propriedade, c depois n discussão 
do outro projecto sobre o numero dos ministros 
de estado, c suas attribuiçücs. 

Lenntou-sc a sessão üs 2 horas. 

llESOI.ü(i.O DO SEXADO, 

c! IIm. Exm. Sr.- Sendo prescn te ao senado o 
officio de Y. Ex. de 30 de Junho ultimo, cm que 
participa o pagamento ele rlous milhües esterli
nos a Portugal, cm consequenci:, do ajustamento 
de uma conycnç:'io assignada, e ralificada con
jun·clarucult') com o lratauo Lb 20 de Agosto pas
sndo, julgou o mesmo senado necessar:o ter pre
sente a convcncrro, e mais documen los rela tiros 
á essa transncç<lo pcwniaria; c por isso me or
dena assim o participe a V. Ex. parn que, não 
ha,·endo inconveniente, me envie os referidos 
documentos, n fim de set·cm presentes ao mesmo 
senado, visto que V. Ex está autorizado por Sua 
,j!agcslade Imperial para dar as illnstrcües con
venientes.- Deus Guarde n V. Ex. PaÇo do Se
nado, cm IL de Julho de :1.826. - Jotio Antonio Ro
ill'igues ele Cm·vallw.-St·. Visconde de Inb~unbupc.n 

Sessão de ~ de .:ru!ho de IS~G. 

P!IESIDEXCJ..\. DO SR. YISCOXDE DE SA:\'TO·,UURO. 

Abriu-se a sessão ~is boras do costume, e lida a 
acta da antecedente, foi approvada. 

O Sr. Gomide, em qualidade d!! relator da com
missão de saúde publica, leu a seguinte 

PROPOSTA. 

" A commissão de saüde publica, cm confor
midade da resolução do senado, propüe: Que se 

• 
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pct;a ao governo que Oi'deno: !.0 a rngenhciro 11abi! 
que faça o pl:wo do nivelamento da citlade, para se 
esgotar o c:> Ianque ll~s ruas, c o Ol'l)amenlo Lias tles·. 
pczas: 2. 0 ao inlendcnle gr.ral da policia que d1l a 
conta rl:t rcccit~, e despcza, ddalhaua, das rendas 
da policia: a. 0 a mes111:t conta do scna1ln ria ca
mara. Paço do sr. nado, il LI e Julho ele 1820.-José 
.Joal]llhn de Crr.r1:rr/ho.- Yiseonr/e tle Lol'e1w .- An
tonio Gonçalces Gomide.u 

Ficou par a cn L r ar cm discussão. 
O Sr. !. 0 secretario p~rtieipon que se acli:tY:t 

doente o S1·. Visconde 1la Prnia-Crantlc. 
O senar!o ficou in!eira1lo. 
O mesmo SJ', secrr.t~.,·io len '' m oiTJdo da ca

maJ·a da villa de S. Jo:io 1lc r:I-Rci, rclicilaJHio o 
·senado pr.lo moti\·o da instal!a.~ão da ass~ndJiéa 
geral legislativa. 

Foi recebido com agrarlo. 
Leram-se então os seguintes 

• .-\ commiss:lo da mesa, ,·enr.lo o ameio, em rrne o 
ministro r. secJ'C!ario de r.s:ado rios negocias do im
perio participa que Sna ~!:tgr.stadc lmprrial se nfio 
dignou tomar CJJJ considr.J·aç:io a gratiflcar,~o nr
hitJ·adn a José Pedro Femandcs, que srrYc de offi
cial-mnior, é de parecer que se ponha cm rlis
cussão o projecto rle lei sohrc os onlcnauos dos oiTI
ciaes da casa, indrpcntlenle do plano gera I, Yisla n 
ncces;;idade de fixa1· a rler:is~o a este negocio.
Paco do senado, 5 de Jnll10 de !826.- Visconde de 
Sa,;to-:lmal'o.- Joâo Jnlonio Ro•lf'igues de Cal'
l;alllo.-Bw·ão de Valen~a.- Vist:anáe de Bal'lw-

, ceua.- Fra.ncisr.o C•rl'neiro de Campos., 

"A com missão da mesa, reconhccenrlo n ncccs
"3ida<lc de nomearem-se dons continuas crcados 
pelo regimento p~ra sen·i1;o dn SCC!'Clarin, c paço 
do senado, propCic a. Joaquim llcrnar,Jo de AI r•1u, 
c a Francisco Antonio Pires para os di los Jogares, 
.com o mesmo vencimento cios outros anlecctlcn
temenlc nomenclo:;, e julga que se dcrc lcYnJ' a 
proposta no conllccimeuto de Sua Magcslade Im
perial, pa1·a J'r.ceiJ,'r a sua imperial ~ppro1'a1::io, sé 
se dignar assim havei-o porhem.-Pnçofdo senado, 
ti de Julho de !826.- Visconde de Srmf.o·"lmaro.
Joâo Antonio Rodl'i,ques de Cal' valho.- Bm·rio de 
Valença.- l'isr:onrle de Barbacena .- Francisi!D 
Catneii'O de Campos. u 

• As commissues de fazenda, c commrrcio, exa
minando o requerimento de José Lourenço llins, 
ncgocian te desta. praça, cm que ex põe que, tendo 
de navegar para a cosia de' Arrica fazendas vindas 
.da Asia, e prciCllilcnclo gozar do h~ncflcio de hal
dcaçilo, por ser n cxpol'lnç:io para reine; estrangeiro, 

A. 9 

linlln requerido ao jniz da nlfnndcgn, oiTereceutlo
sc a pagar os direitos de consumo com a clausula 
de I(Ut', r.oneedcn'do-lllc Sua )iagestade Imperial, a 
quem linha dirigido a sua supplica, o !Jcncf1cio da 
1Jaldcnr;:1o, li! c seria encontrado o excesso c1n outros 
dr.spnclios, que Jlzcssc;ao que niltl deferiu o 1lilo 
jniz, cmrnz:lo da clausula, :i Yista da lei, que é o 
~ 31i do alv~rá de 4 de Fl'YCrcirO de i8ll, I(UC SÓ 
permitlc este lwncf1cio de haldcnr.:lo ás fazendas 
i1nportadas cm navios porlugnczrs, o que se n:1o 
vcl·iflca a respci Lo das do supplicnntc, como ludo 
constado documento po1· ellcjunlo;dizcndo mais 
que a supplica, a Sua Mag,·s!ade Imperial feita, 
existe ein poder do pJ•ocurndor da COJ'ôn, c !'eu 
ajudante, para rr.sponúcrem,;cm que tenha IJaYido 
resolu~:'lo alg-uma; requerendo, porlanlo, que, to· 
mnnrlo a camara esta suppiÍI'a cm consideração, 
lhe li aja de dar o destino correspondente. 

"S:io de paJ't'crr que nilo compele:\ esta camarn o 
con hccimcn lo deste negocio, devendo o suprli· 
c:lllle proscg-u ir na sua pi'Clcnçilo pelos meios o r· 
iliuaf·ios, que a lei lhe permillc.-Par,o do senado, 
cm 5 de Julho de !826.-Bm·tio de Cayl'IÍ.- Se
l•rzsliâo Lui;; Tino1:o tln Sih•a.- l"iscoude de JJarba
t:ena.- Fiscoutle de Jfaricd. • 

Ficara 111 sobre a mc>a. 
Enlmndo-sc na ordüm do di~, principiou adis

cussno pelo art. 8. 0 do projecto de lei sobre o di
reito ele propriedade. 

O Sn. CAn~grno DI' C.l)rros:-A' vbta da discus
são que IJonlcm liame nesta camara, asseuto que 
o artig-o n~o póde passar sem algumas altcraçücs, 
as rruaes om~rcço msta 

lc~!EXDA, 

·, Ao art. 8. •, requeiro que se dig-a commor.âo cm 
vez rtc iiH'llStio: c que drpois da palavra posse se 
diga - dct Jll'npriedade, 011 rio o~imples uso dei! a, 
quando isso baste, logo IJUe (ól' liquidar/o o seu. ·va/01·, 
etc. Paço do senado, 1i de Julho ele 18~6.-Cm·neii'O 
de Campos.•• 

Foi apoiada. 
O Sn. llAn7to 01~ Ar.CA!Ii1'AIIA:-Dehnixo da ex

prcss:lo-pm·iyo imminente-sc comprehendo n:1o só 
a invasao, c guciTa, como lambem acommor;ão, 
cl.c.: portanto, esla parle da emenda nada accres
ccnta no artigo. A mesma ohscn·aç~o !a~o ares
peito da segunda parle da emenda, Podel'-se-ha 
lomm· posse do uso da Jll'O]JI'wdatle comprchcnde 
ludo; porque, se a ncccs;icladc desse uso é tempo
raria, restitue-se depois a propriedade a seu dono. 

o Sn. CAIIXJC!no llJ~ CAm•os: -A guerm com pi'C 
hr·ndc hcm a idéa de invas:lo,quc por isso eu achei 
inu!il se cxprim!ssc; mas não assim a da simples 

T. I!l. 
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commor;ío ou tumut!o, qur, sendo muito tli>tinet~ ' lehratlo inl':t11le de Po•·tug:il, que se sacriflcou na 
da guc 1:r~, lod~via auto1·iza medida;; ''xtraonli· Africa, c cujo camctcr foi elo:;iado por Camucs: 

. narias, . .lfais O ]111/dico ue/11. ljlle O Sl'll deseja. 
Quanto,\ out,·a parte 1l:t cmc!lll~, é l'Yillcntc rtuc O Sn. llAIIÃO D" Ar.CA:\'l'ArtA:-Lcl'anlo·me uni. 

pode111 occorl'•'r cases, r'lll que srja 11cce;saria ~ cairJr.IILC pam dizer que a lr~il n;lo 6 r:ontraria á 
m.:::ma t•I'Oj'ricdad•', c 11fl0 Ullicallleute o w••J della.J con;t:tui~:lo, nem coareta ao :;onrno a faculdade 
Fnntlado nestas considcr:u:uc,, c qnc propuz '' / de lançai' m;io da propriedatle particular; mas de· 
úmcntla. signa, como a t·ropria co11slitu iç;io manda, o 

O Sn. BAnÃo nE C.HHIJ':-Sr. presidente, estando rJtwn:lo, e o como póde fazei-o. 
di::posto na cOI:stituit:iio, a1 t. lifl, ~ 22, IJUe, IJUantlo Confira-se a lei com a conslituif;;io, c conhecer-
o !Jem puiJ:ico exigir, se possa tolll:ll' o u>o, c e11;- , sc-lw el·idcttlenJcnle esta vcrdadr. 
pregada proprie.Jat.le alheia, se:n di:<tinr;ui:·o caso llt'poistlc mais alguma tliscuss;io, q::c se n;io olJ
dr. paz, ou o dê w·r;go irnudncHte ilo estado [lO!' in· t.!l'e, julgou-se a male1·ia sunidenlcmentc dehali
Yas;·,o, ou guerra, n;lo se pôde coarctal' o direi lo da, c pondo o Sr. presidente a \'O los o nrtigo, ficou 
do gowruo de prorerü segurança pulJ!ica, sonJcnte npproradr>, salvas as emenda,;, e a nora rcdac
conccdendo-se·lllc ton1ar a po::sc do liSO, co:uo ::c 1;;io. 
diz uo arli:;o do pr·ojecto. P!·opr•nllo, tlr.p·Ji,;, 11ue S<' supprimisse no artigo a 

O tei·mo i'111JII'e!JO denota o direito tlO dorninio, pataYra. i;u·astio, c sr.: tlle su!Jslituisstl commo~cio, 
ou. i11corpora~fio da p1·opricdad~ tomada, aos pro- ,·enc~u-se 11 ue sim. 
pnos ,Ja ua~ao. _ . " . . . , , _ 

,\o proprietario fica reserYa1Ja a competente in- !lo .'.11.e,m~ 1:10 tl? .~: Hnce~ 1Jt.e, alu:r: ~~o uoo da 
l nlll ·-a ... -

0 
.,. p

1
•01•·1J ,: 0:0 J• .10 ,, 1.t1·,,0 "Jit'c··· I prop1 wdaue, ~e flz•.soe lllCIIÇ<IO do empe~o delta. (e I~ '.'l ' J~l l,! .. I(.,L ·~ I .. o LI t.: c· 

dente. ~áo p61le ;el' a cargo do gorcrno, se torn:.r Passou-se :í segunda parle da oJ·dcm do dia, CJUe 
un:a casa, c cs!a fui' demolida, ou dct.~riorada pela j rra o pré•jccto de !e~ soh:·c o ~~~~.ncro das ;:ccr?!al'ias 
necessidade do seu uso, o repüt·a no .~la/11 quo. de estado, e funcçucs dos fllllllslros t·espectn·o::, o 

Pôde tatyezscr pardieiro llllli util a seu <!ano; qual entrava cm 2.• rliscussfJO. · 
mas a rcerliOca:;i!o para ser reposta no .1/a/u !JIIO, Leu o Sr. secretario o art. i. 0 do projecto, sobre 
pode custar o c!ohro, 011 tresdo!Jro i! o Yalo:·, IJUe o l]uat d issc 
tiniJa;enl;io, o proprid;:rio tl'ria IJ:ai,:, do rruc a o Sn. \"rscoxDI; DE n.utnACr:xA:-0 ministerio 
indemnisaç;io deYida, tocup1etando-se com perda eutre 11ós ~ eomposlo de G grandes divisucs, e este 
do Estado. E se for tomada, e em seu lug.1r se fizer mes1nu sy~leu:a tem siào lnlli!Jem adoplntlo ern 
uma fortaleza, menos direito leria a sua pro- grande numero das outJ'<IS naç0cs ciritisadas. Di· 
pricdadc reedificada, e reslituida. ulinni!" esse nume:·oscria de gmnde inconveniente 

Sr. pres!dcnle, cstouwaravilhaào de que, para para o expediente dos negocias; augmenlal-o, 
se garantir a propriedade, se proponham t;lo exor- ac1·escentaria grande dcspeza: pareceu, po1·tanto, 
IJitantes inrlcmniza\\.es, sentlo o acto tio :;orerno nos autores do projecto IJUe ficass~ desta manei:·a, 
em casu Hgrnte, CllliJUC a pat1·ia periga, c conre111 altentas as 1'3Zues ponderadas. 
prcrenil' a sua mina· Como ninguem impu:;:nassl! o artigo, foi posto á 
·O fim da constituic,ão é tall>lmn formara espirita t - d · vo açao, eapprova o. 

publico dos cidat!ãos. Elia lii<·s ~sscgura a raciona- Leu o Sr. secretario o a1·t. 2. 0 

vel Jib.!rt!ade, c iguattladc, declarando IJUe só ta-
lenlos, c ,·irtudcss~r;1o os ti tu los pam as IJOnras O Sn. YiscoxDJ; DE BARD.\Cr,:u:-A denominaç;to 
do Estado. A principal virtude civica é 0 con- das secretarias é a mesma, que actualmente existe, 
slanle habito de fazei' cada individuo o sacriflci:l á excepção ela dos negocias do impcl'io, IJLte a exem
do sNt interesse· particulat• ao intel'esse pu- plo de Ingt:~li'rl'~, rle Fmnçn, c das mais nações se 
biico. mudou para secreta ri:~ de e::tado dos negocias do 

Autorizai' enormes cxigcncias do interesse par- interio1·. Por negocias da Inglaterra se entendem 
ticular contra as ~xi;:cnd~s do interesse publico, totloi; os negocias dnquetta nação: e se enrre nós 
tel'ia o ciTei to de llcsmol'aliza·r. Os cidad~os derem houvesse um ministro, que reuni>sc os de todas as 
considerar ao Estado corno os filhos aos pais, não/ reparti~.ões, p~der-se-hia c~m pro~riedadechamar 
exigindo inde11.nisnçües, sen;lo com rquidad~, e a sua secretar:n a dos ne:;oc1os do :mpPriq_; como o 
segundo o direito ciril, somente no que é ractivet: n;io ha, parece que a denomina~.flo mais adequada 
qurmtwn (acel'epotest. A Jcgist:.ç;lo deve inspira 1• a é a de negocias do interior. 
cada um dos propridarios, qué sr1o os que mais O Sn. BAnlo DE CAYnu':-SJ•. p!'Csidenlo, em 
efficazm~utc percebem a protec~;1o do Estado, os palavras conYem sermos faceis; porém, tendo-se 
se11timenlos patriolicosda. exaltada virtude du ce- na cnnstitui~:1o cspecificatlO a um dos secretal'ios 
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de estado com o li lula de ministro rlo5 negocios rio Imperador, c o da jusli•;a o p1·imciro á esquerda, e 
impcrio, n;lo 11.1 nccessirlnrle, ou raz:lo p~ra que St! assim os mais; com ludo, devo ohsel'l'ar que urn 
denomine rl'aqui e1n dinnl·u minislro do interior; lnini5lro e HJCI'CI.ario de estado desta, ou darrucJJa 
Janto mais que csl.e no1nc n:io é exacto, poi,; só o rcpai'li<;~o n~o ó ma i~, do r1nc o da outra. S .. 11. 1. 
minislru dos nrgocius cstrnngcirosó o dircelor du le:n considerado a todo> cu1 igual gruu. (:lpoiaclo.) 

que immcclial:llnent<) pertence :is relacües cxte- 0 Sn. I'U">IDF:X'l'":-Tendo,com a \'olar;ão,rc;:ol
riores diplomalica> com as potencias, lodos os Jn:ds viJo a calnara, rpw a sec1·claria de estado dos nc
minislros de csl:11lo s:1o directOI't'S dos ucgocios do gocios do illlperio fo>sc em Jll'illlciro Juga1·, e depois 
inlCI'iOJ' rla nação na; suas r·cparliçucs. se JIJe seguisse a dos negocias da ju>tiça c ccclc-

Ai!Hla quando foss.: i~difl'rrcnlc :1 rl_enoruinaç:1o, siaslicos, consulto acamara, se dasquall·o que l'CS

rruai,.JO a lnutlanoa tsla a par tla n;Jo mudaJH;a, tam deve entnu· cm tcrct'iro lugar asccrctnria da 
;~.~o >C d.e:·e ~~~uda r o .IJ"e e; lá r.Joelnrado cou1 sauc- / guerra., visto que a c:unam na o approYou rruc fosse 
}lo conot11uuona!. · a dos n<'gocios cslra ngciros? · 

O Su. nonuiGt:Es DI' C.\lli'AJ.uo:.-l'ai'Ccc-mc que Como n:lo se conl1ccesse :i p1·irneira vista, se a 
a quc:;l~o é simplesmente de ~on.ie, com ludn oh- carnara approvava, ou n:io, contaram os Srs. sc
scrv:u·el q•~e~ fJlH~nl!o a con~tllUIÇ;1o, no c~p. ü:", crclal'ios os votos, c fui a propo:;ta dccil!itla ncroa-
ll·ata tio m•rustcn?, .nem dcs•gna as dcnomntnç<~rs livamentc. , 
de carla um dos llllll1Sti'03, uc:n ns suas l'CSPL'clivas 
allrihni<:üt•s; antr~s parece tlcixa1·, p:·sto rruc ex-~ O Sn. VrseoxnE nl' lJA"PExnr:-Eu creio que 
PI'CS>alnr.nte o n:1o diga, essas denominaçlics ao ar- posso fa!Jar su!JI'C a rolar;ào, por IJCI!I da or-
hitl·io ria lei : portan l.o, assento que, !:esta par·t•', o I dom· . 
projN:!OclQ manr-ira nenhmna con1.ral'ia a con.~li- A tlitncultladc, <Juesc·estã cnconlrnndo em pas-
tuiç:1o. sar, ou n:lo o artigo, nasce da idéa ti c rrue essa ar-

Depois •.lc algumas br~ves rcnexücs ma i>, que se dem, cy1 que ::c v:lo designando as secretarias, d:i 
não alcança mm, passou·se ú votar;:io pela manei1·a alguma prefercncia, c por conscqucncia, posta a 
seguiu te: volaçno, nos achamos indecisos, por i>s·o •Jne um 

O Sn. rnESIDE:'i'ré::-ProíJOnlio, se passa o arligo ministro se n:1o deve reputar superior a outro, 
tal qn~l se aclla? tentlo todos a mesma dignit!ade; e parecendo que 

Não pass:>Ll. . alguns illnstrcs senadores nssirn não pensam, visto 
, _ que se lcmlll'aram de allerar a ordem, com que 
O ~n. rnESIDENT~:-:roponho cnl:~.n sr. se devo /·viu!Huuuu projecto, convem rruc se declare rrue 

conservar·. a clcn?lllllln_çao de s~cr.clar1a de estado esta ordem nfto expressa, nem designa superiori
~los J~cgoc1os do unpcl'!o, supprun1ndo-sc a palavra daclc. s. nr. I. :linda n:1o tem designado um prl-
mteJ'JOJ'~ moiro ministro. 

\'enccu-sc affirrnalivamenlc. 
O Sn. l'flE~IDJ>:'i1'E:-Appareceu uo dc!J:tle outra 

opini;lo, que d~pois da scc1·etaria ele estado dos ne
gocias do impcr!o se devia seguir a dos nc~ocios 
ccrlesiasticos, c de jusli~a: pergunto se deve assim 
classificar-se 9 

Resolveu-se que sim. 
O Sn. l'UE>IIJEX'fi~:-C:onsulto agora a camarn, 

se ficando, como cst:l, a elos negocias ccclesiaslicos 
c de jusli~.a, cm segundo lugar, deve ser a terceira 
a dos negocias eslrangcii'OS '! 

Venceu-se que não, c neste tempo o Sr. Barroso, 
que havia 1•roposlo uma emenda, pediu que se po
zcssc á votaç:1o : ao que respondeu 
·O Sn. rHESIDilNTr::: -Esta é a ordem, portanto nrro 

a posso prO[Jor. 
0 Su, VISCO:IDil DF: NAZAI1ETil:-Por.bem da or

dem, c mesmo para respondei' ao i! lustre senador, 
que l'l'quor se ponha á votaç:1o a sua emenda, direi 
que, na occnsião do despacho de S. ~1. I. o 111inistro 
do impcrio tem o primaria assento á direita do 

0 Sn. \'ISCO:>\ DE DE TIAUDACEXA: -Na organização 
deste projecto, h.ouve muito cuidado cm fixar o 
numero dos ministros, c suas attrilJuiçücs sem que 
um só liYcsse superioridade sobi'C o outro, porque 
a conslituiç110 os considera íguaes, c 11:10 lla entre 
nós primeiro 1ninistro, ou presidente do conselho: 
como, porem, era preciso começar c acabar a nu
mcra~ão por algum, c esta numcr·aç110 nada influia 
sobre a sua graduaç:1o, pareceu natural seguir a 
ort!em, cm que foram descri ptos. 

Lembrou cm primeiro Juga1· o que trata dos ne
gocias de casa, ou do interior; cm segundo, por 
contraposição, o dos negocias estrangeiros; logo 
depois o que administra a justiça, c põe a casa em 
ordem; cm quarto c quinto lugar os que defendem 
por mar, ou por !CITa ( guerra, c marinha); c fi
nalmente, em sexto o que tem o !hcsoUI'o, c que é 
como a chavo principal da naçfio. -

Como o senado alterou a collocação cm que es
tava o terceiro, parece que deve indicar a de lodos 
os mais. 
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t. d ·'c a" Jlala \'!'a· 11 tlil't''-''.·'io ria insll'/ll:~·cio o 511 • CAIIXEIHO D" CA)/Pü5:- Eu fui que pro-; o ar.I;JO ~su. • ~ · .· . , 
··t·1 'ii ,,.,, .. ·11 po1· <erL"Ill as ma terias de uma e : }Jilh/11:11, a/u la~OilliOIIO~.) . . 

puz <> • " '- "•' '• • · 1 1 · 1 ··1· "'er·ll cnuncta~·tO outra ;cerdaria 111ai:; connexns, e taeon es'atlü em ! Supposto IJU•: ~c l:liXO t c., .1 o , •• . . :. '/, 

outro tCIIiJ.lü unida; c1n umn sú; c at0111 c! isto, JIOI' ·está comprelic•mlldO lt.~tlo quanlu I.Jelatl\o .t.In:
quc ,;lo o; 111 ini:;tros daqu~llas reparti~ucs os que a ti'UCI,,;io publica, tudai'Jl cou~o Stl aponla111 ~~~~~.~é.l~~· 
con;;ti;uic<iocliamn r1~ra a rer;encia proYi:;ional, '' lalloraturins, acr•:scental'l:t .taluiJc.u~~.L".I~~~~~
como ,;:;t;l CX(J:'Cssauwnte deci:Jrado no arl. f2.L dadeo~, túllt'{lio.l, e mws esta/Jelecone!I/O,, ~mllll/1,~0~-

• . , . , . . .. _ ., . ,, . e ai é isto ,j conlor1ne com o tlc,·reto de ~3 .Je Aeo,lo 
O ::-IL. \J,CO:'iiJE llE llHrr.~rn. Ha\;ndudcc.la ile 18~1, onde exprcssau!Cilttl S;J dccUu·aru estes 

rarno <I~ quo: e~ta onlem, ou enumerar;.10 n~o 1n· ., , 
d. · · · d · · · pr'"i·o· e·t·i ·olta a arl 1o0'· 1ca. pl'llllazla, na a wa~> e ""o • , ' o • )lais abaixo, onde diz (Leu o :ntigo dc:>de a 
dunda. . . palana UJWii~ào atéonleiWII~·a.) cst:i muito !Jern 

o Sn. \'rscoxn1; DE X.\ZARETH:- ,\ qucstrto c llli·/ ennnciarlo; mas, para maio1· clareza, IJUi'lcra talll
nuciosa: >iio todo:; iguac>, nós o sa!Jern~s; todos ! bCII1<JI:C d•'JIOi,; de lal!ar nns cal'la> de conscl!JO, 
t~m a llleSina gra.-Inar;ã0, n lllesma cons1dcra~ão, ,' ,;c aCI'CSCént:I:<SC todas as {/l'a~·a,l, e mercê.~, conde
ll<io ·~ necessario ··stanuo; a f,'35tar tempo com 1 corwües, e 'JI/fi!'.~'Jllo:l' assumplos de e/iiJIIel,r, e cel·e
cou.'a:<, que n~<la \'alem, nem vem para .o caso; : mnnia. e/1:. IJLW ao prcsolnte se cxpédelll prJr e:> la se
port~nlo, seria melhor entral'rnoslog-o na discu5são / crctaria. 

da lc1. . . . i J,;tnu<io ~ lil<'ll, pnr~111 ti1·ar!o tiO j:i ref,•ridü de-
O Sn, GomnE:-.!~u nno,sel ;;c~I"J·l·ln.,; l<'?lJ:O ~e I cr~l•): eu sóoapontoaoscnallo, pal·a que, ju~gan

propor uma ~d-Ja. \loto qu, todt:" ~.lo l.,uae~. ~ena i do-o conyenienle, o IOine Clll consillérar;ão. 1orno 
melhor scgu1r a ordCIIJ nlplinuetlca. I a repetir que 0 artigo está nini tu !Jcm lançado: pa-

0 Sn. 13onG·s:- .:\:io póJc proceder e>ta !em- i 1-ccem-mct:Slc:; acrescentnnento,;ncccs>arios,aJJrn 
brança do i Ilustre sen~do1·, porque a cam!lr~ j:i i úe se e\'ilar.:1n, para o futlll'o,conllictos de jurisdic
collocou duas ser-retal'!as, loem contra ':\ mmha/' r.ão. Eu mando a minha 
opinião, pois já ma i:; quiz que :;e desse a pref~rencia · , , . 
a nenliurna: a;;ora, quanto <i> rJnalro que restam, 

1 

E~IE:"iDA. 

o que se pódc fazer é deixai-as indislinctamente. " Proponho que se acr7s~e1~1e, d~pois das ex-
O Sn. Go.lriDI·::-Ainda proporia que a respeito , pressões estabelecimentos c:t·rs l!ller.rmo.~, como mu

das q un tro resta n tcs se tirasse sorte, e se c o! locas- / seus, e lu~oratorios: o s~gu '.n te: 1/l~n·er:ltdat/e.~, "ru:a
semna ordem, cm que fossem sahindo. 1 demi11.~, e corporaçoes scteulifica:ç· I' ad wnte da~ ou

O Sn. PnE;IDI:XTE:- E' preciso soltarmo-nos 1 tras cartas de t:ouselho._ o scgu1nte: todas as.qm~as, 
· ·1 e lllCI'Ct:' COIIdecorar.ocs C111JII'e{JOS hOIIOI'I{tCOS, e deste emhnraco em que estamos; c com c1Te1to e ·'· _ ,. ·· . . . . 

· · t ' ' · 1 t l t 1 owu•squel'l'esolwues e111 matel'ta de cel'eii/OIIIa, e e11-mu1 tr1s e cm um uegoc1o c es es ermos g-as ato. ' ... Í· . , ~ . ti 
tanto tempo: assim, proponllo n camara se depois Jlflleta.- h'cmu e de •'a.ale 1·" 

da secretaria dos negocio5 da justiça e cccle- Foi apoiada. 
siasticos, as out1·as deYem conservar-se na ordem, o Sn. YisCOt!I'DE DE ll.t.nn.\CEX.\:- Compõe-se de 
em que se ac!Jam ~ dua:; partes a emenda o.ITereciola. 

Decidiu-se que sim. Quanto á primeira, não \'Cjo inconreui.:nle na 
' . 1 t' ~, • • •• 0 , • , sua intr01luer;:io; mas convem c ar o 1no 1\'0, por ~eu o~,~: sec1etarlo o a1l. a. e Pt.:dlllrlo n pa. 1 11 ue n:io se inlroduziu. Jlrctendo.•l' CXJll't's;a1· todo:s 

la\f:, dl~>e . . • I 0, objo'ctos, a que se estende a autoridade do mi-
O ::.n. \rsco.·wE DI: .n.~nn.w::'iA:- As atlnhu1~uc.~, ni>terio do Interior, 5 ,~ria o 111e:>mo que: querei' 

que se düo nrsle JlrOJecto para cada um dos sccre-, c:>crc\·er duas, ou trcs folhas de papel, c ne1n as
tariosdt)e:tad.o: são quasi as mcsmas,qu:cxistcn~: I sim deixaria de escapar alguma cousa: pareceu, 
en~rar na J~St111cr~ção de cadn _um~ das d1las nlln- portanto, aos autores do:projccto dc\'crem procurar 
bu1çues, sei'Ia mutiO long-o c mutd: acho melhor os lermos mais g-cra•JS, c capazc·s de envo!Ycrem 
responde r, quando h ou \'C!' im puguaçito a qual qu•'r esses ohj -'elos too los, assim, ·lw Ycndo posto: a direc
artigo do projecto, ou proposta de 110\'0S artigos; râo da in.~trucr.âo Jlnblica, e ele todoo~ os estabeleci
lembro, po~ém, rlcsdeji1, a 111UIInn~a das paJarras- ;nenlos ch·is, Útlerarios, etc. etc. jul~al·arn compre
Colonisaçrio do Imperio-para-Colouisaçcio deeslran- jlioo~dit!o; nisto uniro•r;;idad !S, cotlcgios, c ludo 
yeiros- porque desta maneira se exprime melhor 

1

. r1uaulo ha a est•: resiu)ito. Isto é dai' a taz;io por 
a id0a. que assim obramos; t'On1 tudo, não me opporci á 

O Sn. Vrsco:o.-DE nE N.u.;.nETH:-Eu acho muito iniJ·o,!ucç:lo, que o noure S•'nadur propõe. 
JJem f•!ito o artigo, mas parece-me que se de\'e ac-1 Quanto ü sr.:;unda p:nte, tiYcmos o cuidado de 
cr~scenl:ir mai.; alg-uma cou•a para clareza. (Leu u!iu tncar, nem Jenmcntc, no que pertence a cti-. 
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quct:t, [JOI'•!UC isso .n:1o pel't,Jneo :is secJ·ctnrias d I se expedem pOJ' alvaJ'1iS, senno arruel/cs, a quem 
estado. Se eslrs ObJectos agora se experlcrn pclac se dá a expectativa sóuJcntc c aos mais expcclcm
sccrctaJ'ia de estado dosne~·or:ios do lmpcrio, ó isto, , se por cartas palcnt•!S, na fónna ela OJ'(Ien:wtto do 
inl.erin;uncnte, po!'IJUe a casa impcri:d não r!sl:i reino liv. 2. 0, assi1n corno aos consei!Jeiro;. 
ainda J'egulntla: parece-me, pol'lanto, inadrnissirel 'f:unbcrn se dere dizer cal'las de senadores, por 
essa segunda pa1·te. que os senadores dc\·em ter as sttas cartas pa-

0 Sn. VIscoxn1~ Dll !üz.mr.nr:-A segur11la parlo Lenles, corno nos oult·os paizes. 
da emenda contém outl·os objectos: de~rjaria rruc Em Franr;a os pares têm ca1·ta.. Parecia-me, 
o illustre senador dissesse ta miJem sobro elles 0 porlnnto, conveniente que se dissesse cnrtas, ou 
que lhe parecesse conrenicule, ailm de se acclamr aliás que se subsliluissc a palavra diploma. 
a lei. O Sn. Vrsco:-;nr. Dr. n.-~.P.nACilXA'- A canJaJ·a de-

O Sn. VIscoxnll illl DAitnACJl:>.l:- T:unhcm nno ciilir:í, se rjucr rrue se r~ça a enumeJ·at<io c para 
posso arlmitlir a cxpress;lo todas as [JI'açrts, porque isso n;To scrll preciso rct:tnll\1' a discussiio. 
nem LOtlas s;lo privalivns dessa l'•lJ1.11'1ir:;to. Qu:mto O :tl'ligo está todo dividido em pontos, ou com 
a condccoraçties, esl;lo cnmpJ'Cilendidas nas ordens dous pontos segundo os casos são continuados, ou 
militaJ·cs. N<lo vejo que ainda reste alguma du- a oraç<1o é llnal. 
vidn, arrue haja tle l'i!SpondcJ', A ini:J'Odneç:1o rios nume1·os 1.•, 2.", 3.•, -L", é 

O Sn. Co~nxErno Dll C.urPos: -Eu acho que 0 cousn. faeillima de se fazer aqui rnesmo. 
artigo csl<l muito JJe111 concc!Jido, mas tenho A outl':t o!Jscrraç:1o da redacç:1o, l:un!Jem con-
algumas ohseJ'I'ar;úes, que fazer sobre ellc. venho nella, bem como no accrescentamcnto de 

Parece-me qnc olle está cm contradicção com 0 civilisaç<Lo dos indios. 
nosso regimento. Quanto á cxpcdir;;lo dos al\•nnís de lilulos, etc., 

Passou na c:unara que nenhum artigo poderia o illustrcsenadot·, como magistmrlo, tem mzitopn.ra 
conter thcses independentes urnas rias outms, de estar mais ao faclo rlo IJUC se entende 110r alvnr:l.: 
mnneim que, votando-se, possa"adoplar-se uma, c ou J!Ct':;uadin-me lct· [li'C•!ncliido o fim, a que me 
rcjcitn.J·-se outra: om, e:;te artigo contém muitas [li'OllllZ, c designado quanlo e1·a preciso;mas tal· 
thescs ou proposiçües, rrue pódcm ser rejeitadas, c vez convenha mais o termo diploma, c submet
outJ·as adoptadas. lo a minha opinião às dos Srs. doutores em 

Em verdade, o regimento, nesta parle, é mui to· leis. 
severo, e muito difficil ele pr·alicar, c ou nos ltave~ J O Sn. Co~.nxErno nr. CA~rros:-Pódc designar-se ele 
mosrle ver conllnuamenlc neste embaraço, ou, na/ outra fórma,.e J1ca menos complicado dizendo-
3." discuss;1o do regimento, ilaYemos de rejeitar se diplomas. E' um termo genrico, como j1l pon-
aquella decisão. derci. 

Vamos ;\ou t1·a. o!JseJ'Ya.çito. Confesso ser, como se O Sn. VIscoxnE DE i'\,\ZA.IlETl! :- Púde-sc ta.m-
dissc, cousa mui di!Ucullosa d~sci·eve1·, e enumerar bem aqui acrescentar-se a nomeação elos canse
todas as attrilluiçües pertenceu los á repartição do lheiros de estado, por ser esta a rcpartiç<Lo, por 
imperio, ou qualquer outra secretaria. onde Sua ~Iagcstadc o Imperador os costuma no-

O no!Jt•c senador, aútor do prnjccto, diz que se mear. 
limilára a fazer a numeração principal, mas nessa Havendo 11nali,;ado n discussão, e pondo o Sr. 
mesma precisa declarar-se mais uma. Traz o pro; p1·csidentc o artigo :í votaç<1o, passou, salva a 
jecto a co!onisaç1lo do Imperio, ao que o illus tr, redacr;ão, e a matel'ia da emenda. Propoz depois 
senador j:i o!Tereceu uma emenda, que cu apoio. o Sr. presidente: 
mas cu diria além dis>o colonisaçlio elos estmngeil·ose :1. • Se rlopois da palavra labol'ato1'ios, se acldi
e civilisa.çâo dos imlios, [JOI' que estes nito são co la1·ia unive1·sidades, academia.~ •. e col'poraçües ele sci-
lonos. encias? Venceu-se que sim. 

Tal ci\•ilisação é cousa de tanta importancia, 2. 0 Se se approvava o outro additnmcnto, que 
que de nenhuma sorte deve omittir-se, pam que consta da segunda parte ela emenda 9 Yenceu-sene
nlío pareça que nos esquecemos destes nossos in. gativamen te. 
digenas. · 3. 0 Se em Jogar do alvarás se approva\;a di-
"oepois vem continuando o artigo e trata da for- plomas9 Approvou-sc. 

mação de mappas estatislicos. Parecia-me isto me- ~. 0 Se se a.pprovava que os autores do projecto 
lilor collocado no pqncipio, c logo depois da o redigissem de novo com as emendas, que se 
execução dos tralia/hos, etc. etc. seguir-se a (o1'1na- venceram, c que igualmente dividam em paragra
ção dos rnappas estatisticos. phos Jmmerados aquelles arLigos que contiverem 

Temos tambem a expediçito dos alvarás de ti- theses indcpenden tes, para assim entrar na· 3. a 
tu los, c cartas de conselho. Creio que titulas ntto discusslío '1 -nesolvett-sc que sim. 

A. 10 T. II • 
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,··to; ~e-tc II'CS!"ilO J1.1l':t"r.1plio se diz que pcrtenc, Lcn o St·. ,;-:crc ln rio o art. .i. •, C foi 1 u~ 1 • •· • e . . t • 

- •••• .- 1 ao Hliuslro dos nc:;o~ius da justH;a c CI:C é:'ii~S· 
a d~>cll»du, . . .. I licos a notncac<"io dus arcc!Ji:;r,os, ~~ pt·clndos, assun 

O Sn. \"J>coxrJI; JJE LL\llOACExA:- ;\IJUI ne,tc ai li· I ·ovo vi"at·io•( conc"o;; c rJUat'S•tucr tliguiiladcs da 
~o IJOUYC u:n erro. que fui mistuJ·ar con:;uJes com ! ~- .J 1 -~· t'clc·:.t, .. lt·c~. ~Cr"unto a"OI"L •c tall1lJClll 

.= . · • . • ~ •• . .1 • • 1. • .. . .. \ JCl'a rt ul .. . · ~ H~ ~' • I' o :;) · ... cmnrc~ailo5 dtplomaltco,. a,,i!u, u..le 1!1\ti UIIJ;l' 
1 

·ctl' ·
11 

.. 11 c 1 -·1 ,t~ • · _. _ . . _ . . .. r . .1 _ \ as t a c a p " 11 " • • . 
trnn.>pu.'l\'ao dn p.11aua cou,ulc, Jl:li.J o 1111 ' 0 pa poJ· 1 'CI'Clo tl'L crca

1
:;io ucstn. sccrcl~l'l:l assun 

ra~rap!Jo, tlcautlo dcsla Iuancira: .-1 t'OJTCSJJOJlllen. ' . c ,_~t ''d- .,. 
01
,: no t~u 1110 e

1
n nnn !il'e a l!Oil· 

• - .. . , . 1 •...• · • , . JW ·- 1 ,,; c11 en c, "" , • . 
Ctll O/f•wtl tanto Cuill a, eva~·út'> l11

1
}'e1

11
te> '.'" 

1 
• ra de ,

0
rrir cou

1
o 

1
uinislro desta rrparlH;ão, 

:es es/l'llllfi•·iros, Cúi1/0 L'ú/i( os em)ii'C!Jil!lose lliplouw- I 
1
,' ., ~--1 .. , -,

11 
durida diz,:nuo-sc que os nc-

1. I ' I S 1' · ·t ·ti' · ]lll'i'··adOi' · .ou\" ·o ll t.: 1 ~ 1 • . 
ticos aci'N l!at os ;uno a 1_w • .Ct!JC>_ a-~ u _ '':' , : i "ocio;; d:t capei la iulp~rial eram priv:.1tiros do mt· 
Cú/Jt OS Cüit$11/t'S das ]10/tJiic'IGS CS/i'Wt[JC/1 as. JlO!tJUc Oo . n. . d . . . 

_ .. .-. ..- _ ···d. 1 J • .. . ,0 , cl : msterto o llliJlCI'lO • . . 
CO!bul.:> n.tu o<~u aCJ, 1 a o,, cOI!lO pnieCc P a I , .• • 

1 1
-10- lllll" cxtraordinarla tnfrnc-

. • i t . :"i. .. .· ~ .. 
1
· ~e n.s~ t n1 e, c 1 ,::, lJo ~ l l ' 

forma Cltl <JUC :::c expressa o !JfOJcC o, s .. u "u u, I ~ d 1,.i CJUnudo se diz nelln: totlos os IW!JO· · · t 11 ·xa •·r·· rao a ' 
nl!l;I,5 r_o:, c cn ~a-~.: ~:u ~,," ~ . . ' Y,. i é i os ecc/esiaslicos Stio de s•w cOIJIJielen~ilt. Sua ~ln-

IJüpu,to o aitl.O .1 'ot .. r •. o. POJ n.to ha et · t 1 1 . -, 1 ll'fjlellnocca--i·io dls,erjuCJexa-. . .... . • . . . . à . I rrc~ ar. c lllpCf'Jn J l~ L L l::.' : .. • ' 

quern tnllasse mar> suhre c:lc_. fo1 appro'a o COI!! ; ~. . .. 10• j·::o fJUC cll" n;io queria. scnüo o ~uc 
· - l J 1)- \"·cor d' d' Bar · r.l!na,cu , ,_ ' " · 

a trftnspost~ao apon a a pc L ::-r. '' 1 
c ~ ' • ! fosse de justir;a, c assim ficou: portanto, para mais 

lJacena. 1 clareza é llorn que se tliga j:i, se se entênclcm com-
En~rou _c~n disru~s:1o ~ nrt. _ii •• ". ' _., I prellendidos c,;tes igualmente, ou não. 
O ::-n. ',,co.,oE n" D.u.nACE.u.- r~ndo ~u m~- 'I O" IJo G , .. _ A mente do prol·ccto é inelu· ·J ,., ' d · , I t e<ta ~Acretal'ta -R· n E~-

dat o a or"cm :t nomenc a ura, · ' - · ' ' 1 - 11 · 1 ·ai o nobre ·ena dor CJI'C a11re 1 d . d . ·t· c e c c 1 e LI' a cape a 1 n pen, . ~ ' · • • e a!.'ora nomea, a os ncgocJOs a JU> J,a, . c • - L 1 . ··i d'ci· I'OU n~·ta c·J-Il"I'a rJtle !Ja-... . ]" t · ... en OU a e I, j" t: ~..t ',;~ ' a '~ ' ' siasticos; portanto, o que e_sta c J,;po~ o no Jl~'lll- ~-i, nl feito dous projectos c que se refundiram 
cipio de\·e pnssar p:1ra o Jun. Isto e uma sim- \ . ' 
1 t · ,. 0 ncs e so. 

P es ranspo>t~a · . _ I Em um.a1·tigo de um dcs:;cs projectos, se fa· 
O Sn. i'ISCO:I'!JE DE 2'i.u,u:~m:- Sr PI'C~1clenlc, zia expressa menç:lo da capcJia imperial, c acaule

pcç? a pala na. ~\?lla-se mUJ_to lJe~n co~celJI~~ es.te ilara quniqucr interpretação con;r:iria; :na;; __ o 
art1go: nelle Cola dilo tudo, ma> pa1a nw,, cl.1- 1 nobre semdor, que se encarregou ue os reJuna11', 
reza farei u~a,pcr?;~r:la, Prit:1:ira~1ente, diz :1u: J julgou que debaixo da expressão fJI_{([esquer outra~ 
per1ence a e,t7 m_ui~:>tro a d11ec~ao de_ todo, o, 

1 
di[Jnitlades comprellendia tudo, pots que não ser 

negocias ecclc>I~Sticos: ora:. pergunto, se ISto com- I que us empregos cccJc
5
iasticos da capella imperial, 

prellcnde tamhern os negoctos àc Roma, que dan- j deixem de entmr na jerarcllin ecclcsiastica, e 
tes eram pela repartição dos negocias ele estran- I do contrario seria. um anonwlia mor1struosn. 

geiros9 se para maior clareza se pretende que se es-
Q Sn. Yrsco:I'DE DE DARD,ICF;o;A:- A idéa dos peciflque nomeadamente a capclla imperial, muito 

autores do projecto IHio foi estender ns altrihui- embora: eu não me oppon!Jo. 
r.ües de.;ta repartir.fio além da csphera do irn-
perio. 

Quando a decisão, e prose;;uimento dos nego- 1 
cios ecclcsiasticos, que pertencem a esta secre
taria de justir:a, dependerem de S. Santidade, 
de certo as ordens, e instrncçucs para o ministro 
residente em Roma, ser!io expedidas pela secre
taria dos neg-ocio$ estrangeiros, mas em consequen
cia da requisi~:io do ministro da justi~a. 

O Sn. V r seco:-; OE XAZARETH :-E' necessario que 
se explique tudo com clareza afim de que se não 
suscitem duYidas para o futuro. 

Com a exposi~ão declaratoria do iJlustre sena
dor, autor do projecto, já sabemos que o minis
tro da justiça derc requisitar ao dos negocias 
estrang-eiros o que precisar, e este passar as com
pcten tcs ordens aos nossos ministros acreditados 
na côrte de no ma. 

Assim está bem: passemos adiante. 

OSn. VrscoxoE DE X.IZAnErn:-Posso continuar. 
Diz mais abaixo o mesmo :paragrapl!o. (Leu 

desde as pa1anas a superintcndencht ge1·al até ci
vis, e c1·iminaes.) 

Parece-me que se deve aqui tnmhcm declarar 
a corresponclcncia com os presidentes das prorin
cias. Se se dissesse correspoudencia oflicial com as 
cwtoridades elas 11/'0~·incias tlc:l.Ya assim remedi
ado tudo, e claro; rn_as uma vez que se decla
ram com os prcsidcn tes elas relações, c mag-istra
dos, convem lambem declarai' com os presiuen
tes das provindas; tanto mais que ba casos> em 
que se -nao póde comntunicar, scnfto com estes. 

Supponhamos um róu da primeira qualidade: 
é neccssario dirigir .1s ordens ao presidente da 
província, c n;lo ao da relação, porque serü prc
ci:;o que c!Ic expeça ordens parn toda a provín
cia, onde possa existir tal réu, c aló communi-· 
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c:u·.se com ns vizinha:>: portanto, insto pela 
dcclara1;ão: 

Com isto ntío quero dizer que lwjn CITO no 
projecto: lon;.re cl•l mim scmcllwnlc idén; afiles 
ellc está ruuilo JJCIIl tnu;allo e mesmo cxccllcn
le: mas são cou,;ns, que escapam, e não podem 
ficar em c>qucdJucn to, por,.rnc nm depois a sus
citar duvidas. 

O Sn. nonGI~s:- Tal é a mente dos :ltltores elo 
projecto. 

Em nm rlelles csla\'[L espcciJicaclo com Iodas as 
aulol'idadus uus ma lerias da s1w competcncüt; as
sim compre!JC!Hlia os presidentes dns proYincias, 
magistrados etc. Etl conYenlio nisso mcs;no, c 
desln JJwneira Jlca!Jl sal\'as lodas as duYidas, que 
possam OCCOJ'l'OI', 

VISCOXDF."Dll l\',\Z,illETII:-Eu COntinuo. 
,Diz o projecto: o Jli'Oc'iuzcuto de todos os togares 

de magistratura. 

E' necessario esla!Jelecer qnaes são. Ha certos 
Jognrcs, sob1·e os quaes se lolm ventilado t[UC:i· 
tütls, ainda lJl.W camarnriamcntc, porque tem 
succeuido lia\'Cr clcspaciJO na casa da supplic:u;üo, 
c tirarem-se alguns aggravislas para desembarga
dores do pa1;o, c outros pa1·a o conseJIJo da fazen
da, c lemos \'isto conselheiros da fazenda despa
c!Jaclos pam oui.J·as repaJ'liQücs; por isso clcscj:íra 
se declarasse que 11Unnc1o ~ua ~l:Jgestade Imperial, 
quizcsse clcspadwr um homem, porrJUC o póde fa
zer, para o conscllJO da fazenda, o ministro da rc
partiçt1o a que cJ I c pertencer, o communique ao 
ministro da justiça, c cslc mande passar o decre
to, para ii' ern regra; porque atú agora tem 
sido dcpachaLios cousell!eiros da fazenda pela se. 
crctaria ela fazenda, pela do imperio, pela da 
justiça, etc.: agora mesmo lcm lla\'ido duvida 
a respeito do presidente do desembargo do paço, 
se havia de ser pela secretaria dn justiça, ou do 
imperio; c o mesmo tem acoutccido :i cerca do 
regedor d~ casa da supplicação. 

Para eviln.1· este confliclo, ó necessario que se 
declare mui posilivamc.!lle pela sua denomina
ção lodos os tribun,1e,;, cujos Jogares cle1•cm ser 
providos pela repartição dos negocias da justiça, 

Não fali o na junta do commcrcio, porque esta 
pertence :i secretaria do eslaào dos negocias do 
imporia: entra na regra geral das mm·cês, con· 
decorações, lilulos com grandcsa, ou sem clla 
ele. Por tanto, rcrJuciro, para clareza, sem oiTen: 
der os illuslres autores do projecto, que isto 
se declare para cvilar duvidas, c prover ludo 
cm ordem. 

O Sn. nonGEs:- Acho que deve proceder n du-. 
vida do nobre senador, mas é preciso antes disso de-

flnir, se o conselho da fazenda é lrilmnal da 
fazenda, ou de jusli1;a. 

Se é l.rilmnal da fazenda, co111o parece indi
car ale n sua. 1nesma denorninaçüo, anião o mi
nistro da fazenda tem o tlircito tlc ir JJuscar 
as pessoas pn.!'U cll•!, onrlc IJUet· fJlW se acltcm; seja 
na junta elo commercio e até na corpora1;:io mi
litar, conforme fui' tia vontade do Irnpcrador; 
c o CXllCdicule do seu diploma, nl'io póLio ser 
senão pot· aquellc ndnislro. 

Quanto ao presidente do dcsenJJJargo do paço, 
o no regedor da justiça, depende isso da mesma 
dcllniçlio; mas por om limito-me só á parle que 
diz respeito ao conscll!o da fazenda. 

O S11. Vrsco:\'D" !lE :.\'Az.lnETH:- O i Ilustre sena
dor pergunta, ~c o conscllJO da fazenda é tri
lmnal de fazenda ou de justiça. Hespondo: é de 
uma e ele oulrn cousa. 

Ira ca.,os de fazenda, cm que elle se limita 
só a examinar·, c fiscalisar; outros que julga, 
dá decisões, e casos !ta cm que eslns só podem 
ser dadas por ministros togados. 

Eu não disse que o Jnini;;tro da justiça fosse 
o unico, que propozessc qualquer JJomcrn, que 
Sua ~Jagcsladc Impuinl quizcr fazer consci!Jciro 
da fazenda, póclc sel-o por qual11Uer outra reparti
ção, pois Sua l\lagetaclc Imperial é quem manda: 
cu só disse que, nesse caso, se deve rcmclter ao 
ministro da jusli1;a para mandar passar as ordens 
compcten tcs. Isto foi só pam flxar ns regras para o 
despacho; porque magistrados togados, que por 
fOriJa devem l!tlYCJ' no tJ•ilJunaJ, n;to podem SCl' 
despnclwdos, se não pela secretaria ela justiça. 

Ainda lia pouco tempo succedeu não poder llnvcr 
conselho por elles faltarem, pois o negocio que 
devia lrntnr-sc não podia ser decidido seuão 
por elles. 

0 Sn. Yrsco:mE OJ; TIABDACEXA:- Qs con!Jeci· 
men tos neccssarios para fazer um plano l:1o 
grande, como este, não se podem encontrar reu· 
nidos cm um, nem em dous !Jomcns, c por isso 
lambem não é de admirar as omissões, que nca· 
ha de nolar um noln·e senador, cujas emendas 
tenho ouvido com respeito, c gratidão: devo, 
com ludo, dccJara1· no senado que este plano é 
organizado na hypotllcse de que o ministro deve 
ser constitucional ; de que os ll'ibunaes l!lío ele 
ser oJ·gnnizados segundo a nossa constluição, c 
não com as monstruosidades que existem. 

Continuando o clcscmlmrgo rio paço, a junta do 
commcrcio, o conselho da fazenda, etc. etc. taes 
quacs estão, talvez ainda mais explicações seriam 
nccessarias, ou, para melhor dizer, tudo devia 
continuar do mesmo modo, cm que está: com· 
tudo declarações pedidas silo perfeitamente escu
sadas. 
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_rma Y.:~z ·l~t~rm~n~:do qu.~ a non_J:;~;:ão _c~a> ;JI~- J O Sn. Yis:oxoE_I:I' BA_HH:\~E~-~:- :r:unl:~ln nos 
nt,hti·'5 .;cd•'5I.15II.:·~s. e tio; ma:;t>tradu,, Jlê!- . J,~lili•I'OU faZ>)!' c,a d·~cJ.uar,o~u, /JI.t>, cv1u0 o 
t-:nc·' ~o mini•tro da j_usli::a, pan qu.; 6 neces·j rlire!t~ rlc propriedade esl:l. gni·nulido pela cons-
51rio d•'d:1r.1r .c.; •'Cdesln:'liC•)S desta, _ou daiJU•:.I!n. 

1 
!tt:u~.aü, n~o se fez.. . _ .. 

p:trt.: ~ ,,, Ina~t;tr~.dos de taes c ta·'S tnbun~(·;~ :,;,o :'\cnllllm 1nconYcrucnte WJO cm rruc ,e adm1tta 
ecdesi:Jstic•)s, s:ío ma;i>tra.J,):>, cst;iü comprellcndi- um:~ pala\'l'a dü mais antes utilidade, quando 
d·)5; mas cm 11!11 haja tledarn•:ucs. Quod abUH• rlclla J'e>ult:~ clar.;za: portauto, conYcniJO no 
dat, no;; iJ•jc':'l. que o illustrc senador acaba de propc.r. 

O Sn. \'Jsco:>J·E f•E X.\ZARETH:- Desde o prin- O Sn. l3üR•}JCS:- Ignoro s~ cm todo o nrazil 
ciplo me cxp!i·lUCi que n:.o fallaYa, se n~o para 1 ha !Jlatlas ja coutadas para uso da rnarinha: c111 
c!aren, .; jan:ni; corn i!Jtenr.ão de atacar os illus.

1

1 Pc~nambuco, sitn, tenho cel'tcza cl~ rJtle as !Ja. 
tr·'5 au!•)l'e:' J,, pl·.-·j·:et•). E destas rnattas que falia o lli'OJeelo; lfJas se 

:;.:,;:,por c•n, ainda n~olan~nmosab1ixo o dcwn- / pa1·a clareza asscnta1n que se III e clc1·e fazer 
hnrg"•) dü p:,•;o, nem o cons·:lho da fazenda: . algum acrescentamento, cu n<io discordo, por~m. 
quando is::ü ,·i,;r a cíTectnar-sc, declarar-se-ha /1 nesse caso, será conrcnicnt·; cspeciflc:1r que não~ 
coino cnt~o fui' con1·enicnte; entretanto, o!l'ereço , só das que actu:-tlrnentc estão coutadas, mas Iam
estas ~,J,j~c·:ü~s, c o ;.;nado deciJirá n:l sua sa- / h~1.n. elas que Yierem a se C•Jutar 11ara o fn-
bedül'!a. tu1o. 

:S:io hanndo mnis quem fall:-tssc, propoz o :'i<lo hanndo mais quem rruizesse fallar sobre 
5!', prc;:id~nte o artigo a Yota~;io, e como não o artigo, c sendo proposto á rotação, ficou appro
passasse tal e qual, propoz entlio, cm conscqucncia \'ado, acrcsccntanclo·sc :Is p:-tlanas a supcl'illten
,Jas obserra•:.:"os occorridas no d,:Jiatc: dencia das maltas e {lo1·astas, as seguintes, do 

i." Se der cria fam··se no artigo expre>sa men- Estado. 
~~o dos b·;ncflcios da c1pelln imp,;rbl 9- De- Leu o Sr. secretario o art. s. •, e pedindo a. 
cidiu·se que sim. t\alana para falia r sobre eile, d issc 
. 2. • 5e do;p<,is d1~ p3lanas r.ol'i:es}Joililencia oifi- O Sn. CAnxrmo DE C.t:I!POS:- Tenho uma obser 

c1_al se acres~:_~l:ll'la .:om os preslile11tes das por·J \'<lÇão, que fazer. 
rmc'i'lo ? - A»llll pa .. ou. . . . . . 

o . .;: ., .• • • , • , •• , , D1z (' art1gn qnn no mtn1stro dos negoc1os da. 
3. ..e ,c de\ 1a doclarar ne.t~ pi OJcCto qu., a I faze·Jda ·te 1 c " 

0 11
n .- d t d - . 

' .r, • • 1 " .,. d •'ll d f I ' . I ' PCI ·I c " 11 I caç,LO c o o, 0> cm-llO!llea~ .. o pai a O> n~alc> o con.c 10 a azen( a, PI''"O' e o'nc·o- do 1·az>n I" r·t ., t' , Jn· -·1 ~ ·] t · . , · • "o >, J I > , t (". >O palcCC an I· 
" c~elu.Jar~o t_o r:r:o per .e~ce 1!1 a Iepa: tiCao de constitucional; pol'quc semelhante attrilmiç<'io 
que ,rata o artigo·- DeCI!I!U·>e IJUC Il:IO. unicamcnt~ compdo ao Imperador. 

Leu o Sr. secretario o art. 6. •, e sendo appro· 
ndo seu1 d·:b~te, nem alteração alguma, passou-so 
ao art. 7. 0 

O Sn. 13.\!ÜO DE CA nti.- Sr. presidente, parece
me que se deYe reslringir a clausula da superin· 
t.~ndencia das maltas e florestas tão somente ás rc-

0 Sn. '\'!SCOXDE DE BARDACEX.-1.:- 0 que O ar
tigo quer dizer, é a proposta. dos empr.:gados. 
Cada ministro, na. sua rcpartiç<lo, propõe a pessoa, 
que julga mais propria para este, ou para. aquel!e 
lugar. 

serYadns por lei para a fazenda, e J. .. trinba doEs- O Sn. CAn:>Erno DE CA~fPOS:- Entllo deye mu-
tado. dar-se a pala na; mas ainda estou cm duvida. 

Con1·em prercnir o mal incalculanl, e a otrensa se tem aqui lugar a proposta. 
do direito de propriedade, que uma t<'io ampla J Pela proposta, dá-se a entender que o Impemdor 
superintendencia,dada na Franp :mtes da rcrotu- ha de eleger um d'cntrc aquelles, que c lia com
çao, aos intendente:> das maltas e florestas, cau- prehendc, como elege os senadores d'entrc os que 
sou ao paiz, que prohibia o lirre córte das ma- se lbe apresentam nas listas. Nilo me parece isto 
deiras aos donos elos terrenos, obrigando-os a cm orJem, c penso que ao ministro só compete 
tirar liccn~as; o que deu caus:t a muitos abusos, informar o soberano sobre al]uellcs, que estão· 
c rcxames, contra o que houve geral clamor. nas circumstancias de serrir bem o lugar. 

É do interesse dos proprietarios de terras eco- O Sn. BonGEs : -Isto n1to é uma nomeaç~1o 
nomisarem as suas maltas, e reproduzil-as para a absoluta, é uma proposta, como j:í ponderou 0 perpetuidade da renda, que dão os córtes. nobre senador que me precedeu; é 0 mesmo que 

I'io 13razil, nos matos Yirgens, a primeira bem· uma informaçao. 
feitoria é derribal·os nos melhores lugares para Acontece ngar um lugar, e 0 ministro diz ao 
a laroura, e o interesse do dono é vender as Imperador, ha este, ou aquellc sujeito, que, por 
madeiras a quem melbor llJ'as pagar. taes e taes rnzvcs, parece de1·e ser. provido ncllc; 
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c o Impemilor appl'Ora, ou doixa de o fazer, se 
julga· que 11;iO é conrcnicnlc. 

Eis nr1ni a Jncnlc do nJ·Iigb, a. IJtlal pa1·a a ter· 
ccira rli5cu>s:lo Yir:l euunciaJ:t de uma maueir:t 
m:ds elal'a, c mesmo agom pr'idc o illusl.rc senador, 
que susdl.ou a duvid:;, Jemht'aJ' para isto algum 
ou Iro !.ermo, cru e ll;e pat·eça. mais pl'O[ll'io, c 
cxpressiro. 

O Sn. \'Jscnxnli: nE M.lmc,í:- Diz o artigo que 
flca ao nlinistJ'O da fazenda a ;;upcrinlcndcncia de 
quncsrJUCJ' f:;IJrkns, ou c~ta!Jclccimcnlos, que tra
llal I! cm po1· conla rio Estado. 

Is lo ó so!.Jrecn JTJ'gar lll uilo csle ministro, que 
j:i se ac!Ja hnstnnl.emenlc onerado com a fabrica 
dos diamantes, c lorla sua. conlahilidatlo; com a 
ela moeda, que é l.anJ!:cm rlc mnil.a ~imporlancia, 
al~lll dOS OUÍJ'OS Ohjcclos, llUC C~l:iiO a seu C:il'g'O; 
assim, pan!cc mais convcnieritc rrue flqucrn cs,as 
fnlJJ'icas delmixo lla supcJ·inlendl'llcia dos ministros 
das reparlir;ües, eom as rJuaes .r.llas têm waio1·. 
conncxào, JlOI' exemplo, a dos diamantes, c n. da 
moeda rlc!Ja ixo da s;;pcr·in l.cntlcncia do minislJ'O da 
fnzi!JJda: 11. da polrora delmixo da supcrinlcn
dcncia do minislr·o da. gur.rrn, porque at6 este é 
quem 11ódc mei!JOI' clirigil-a pelo con!JcciJncnlo, 
que lcm de materia, c n:lo o ministi'O da fazc11rla; 
C O 111e,;mo SC ClllCJH]C daS mais. 0 COnlJ':triO, Ú 

11ur o ministro da fazenda cm um Yexarne. 
O Sa. \'rsco:.-;m:: me 13Ann.\CrcXA:- A observaç:Io 

tlü 11ulJr·e Sella.tlúr lliio l'úde jH'ü0Ctlúl'. 
O projecto falia das fabricas, que lr:tbalham 

por conta do governo; c não dessas que o illustt·c 
senador aponta, c que ficam, como esl:io, clchaixo 
da inspecç:io, e su pcrintendencia dos respectivos 
ministros, c se acham comprellenilidas nas s11as 
allribuiçües; porque dizendo-se CJUe ao cuidado do 
ministro da guerm ficam os arscnacs m ililarcs, 

' c ludo rjuanlu diz reopcito a armamento, bem se 
entende que nisto entram lambem as fabricas, 
que Lêrn rclaç:lo com laes objectos. 

O mesmo se entende a respeito do ministr·o da 
marinha. 

0 Sn. \'JSCOi\'DE DE PAllAXAGU,Í.:- 0 il!ustrc se· 
nador satisfez a duvida; po1·ém occorre-me outra; 
e é que na reparliçilo da marinha ha officiacs de 
fazenda, cuja nonlt!:trJ:1o ficará agom pertencendo· 
ao minislJ'O da f:tzenda, ·tanto mais dizendo-se 
que ao da mar·inha só compele a direcção su
prema· das juntas da fazenda, thesourarias, ele. 
daquclla rcpartiç:lo. 

O· Sn. VrscoNnE DE B.IUDACEliA: -Neste plano 
nada lcm o ministro da· fazenda com as outms 
repartições. 

O da marinha tem os seus officiacs separados, 
c com as mesmas expressões, que lho designam 

A.11 

a dir·ccr;ão suprema de todas as jnnlas de fazenda, 
l!Jesour·arias, ele. perlcncenles a sua l'Cpartir;ão: 
csl:i LiJ·:rda a duvirln. 

Se lembra ouLJ'a. exprcss:lo mais ampla, eu de 
muito boa vontade a aceito. 

0 Sn. VISCONDE DE CAIJAYI'LL,\S:- Acho mui 
ponderosa a duvida, que susciltltl o illuslrc sena
dO!'. 

llús disco!Ternos por meio dos vocabulos, os 
vocabulos s:lo a expressão das nossas illóas, por
tanto, é preciso que sejam mui lo exactos se n:Io 
inlroduz.sc, necessarinrnenle, a ennfus:Io. 

A lei, da féH'IlJa cn1 IJUe cst:í., consliluc o minis· 
tro ela fazcntla. superior ao ministro da marinha. 
Xós n:io parlemos nr.gn1· IJUC cm Latias as rcpar
Li~ões ha offlciacs de fazenda, c que é indispcn
savcl isso. 

A rcpa1·1.iç:lo da guerra tem o com rnissariado, 
c outros ofiiciacs, qne r·ccebcrn clin!Jciros c que 
d:io con las : e ti neccssario ver a que classe clles 
pertencem; se pertencem à da fazenda, não obstante 
acharem-se anncxos :i da guenn, isso se declare. 

A mar·inha lem urna class~ de officiaes, IJUC são de 
fazenda, os com missa rios das cmhnrcaçGcs: na 
llahia, os officiaes da lliheira silo sujeitos à fa
zcn'dn, poslo que ligados :i marinha, c se ludo 
assim conl.inuaJ·, have!':l compliear;:Io de juJ·isdic· 
ç:io : por tanto, queria que aQ tcs se fizesse um 
regimento interno de cada urna das secretarias, 
onde tudo se lixasse com a maior exnctidão 
passivei, c al:é o mesmo numero 'dos officiaes neces
saJ•ios. (Apoiados.) 

Quanto à esta lei, nós ja temos um regimento, 
que é do tempo de El-Rei D. Jo:io V., e poslo que 
n:lo comprebcnda a secrctaJ·ia dos negocias da 
fazentla, fJUC é creação nova, e mesmo nesse tem
po não havia erario; com tudo, as altr·ilmir.ücs, 
que dá aos ministros, são quasi as mesmas IJUC se 
acham designadas neste projecto. 

O Sn. BonaEs: -Quando appareccu a primeira 
duvida so~rc allrilmiçües, logo se respondeu que 
não se duvidava crue o projecto liYessc algumas 
incorrecções, porém que a mcn te cm que nfio 
houvesse ingcrcncia de umas repartições nas 
outras. 

Sei que ha officiacs de fazenda em outras re
pal'l:içõcs, mesmo na da guerra, e ma1·inha. 

Quanto ao dizer que h a um regimento das se
cretarias de estado, n:lo conheço outro, senão o 
alvará de Maio de :l03G, reformado cm :!MS, c a. 
simplicidade, com que foi feito, bem mostra que 
nfio pódc ler agora applicação. 

De mais, a constituição rccommcuda que se 
faça esta lei: IJUando fôr para outra discussão, 
ella virtl redigida cm termos taes, rruc não dô 
lugar a duvida alguma. 

T. III. 
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o 5n. \'ISC0:>DE Ds CAR.HELLAS : -O nobre Concluirlo assim o debate, e proposto o arti~o 
;e 1n.J.:.r r-ond.:ra qn·' a c.on>titui~áo manda que se á yotnr;ão, foi app1·orado, salva a rcrlacçtio, c 
f:i•'n c·,: ta ki: ~ wrJ.1d.:, mas cu quizera que cita aquellas emendas, que forem apresentadas aos 
a•:~!n['a!ilüiS:: u regin.ento int·:rno das secrc· illustrcs autores do projecto para sua illustra-
t:.ri:;,:. ~ão. 

Judiquei que a Ie~ n;io era de absoluta neces- Leu o Sr. secretario o art. 9. 0 

;iJ3de, r·vrqu·: :.s attribni•:ü·:s, que ella marca, O 5n. Yisco:;Dr:: DE TJAnnACE:>A: -X ada ha mais 
ji e-~~o d·:signadas no citado atrará, tanto as;im . monstruoso, do que o :rctual systema de admini· 
que, quaudo as curtes de Li:'hoa ;epararam da i stração da fazenda. 
s·:a.:t~ria do; negociús do r~ino a dos negocias I E um so ministro quem tem tudo a seu car
da justit:a, n3d:l especil1caram; ~<tO fizera~l n_1ais go: elle arrecada todas as rendas da nação, elle 
do q1:e dizer que todos os negocros eccleslaStiCOS Jmanda pagar todas as despezas, e depois ellc mesmo 
". d_·: jus~h;1 ~caran:_ p•:rte.I:cendo á esta rcp~:- i no principio do a~ulOjulga ~as suas co.ntas do anno 
tr·:~o; nao. for preCI>O ma1, w<d.a, porque nc,,e j antecedente, e drz que estao na dcnda ordem. 
a!\·:.ra Ira\'la quanto era IJCcessai'JO, I Se uós podes,;emos descan~ar na palavra do 

Talrez elle contenha algu!llas com~s .mal, e/ ministro, bem; mas o mesmo ministro não póde 
ind•?\'IJr,;nente; mas eu talllbem n;1o msisto no garantir a exactidão, e Iegalillade dellas. 
contrario. Por tanto, resundndo a n~inha opi·l Em fim, esta terrirel auministrar;ão de fazenda 
niào digo que eu nflo reproro o prOJecto, mas não toma conta a ninguem, porque ninguem da 
quizua que elle acon1panhasse o regimento in- conta. 
terno de cada tuna das secretarias; e a neces- X :to ha uma só nação, que tenha idéa de adminis" 
sidade, que a constituit;iio aponta desta lei, não 1 trac;1o, e consen·e semelhante systema. 
exclue a minha idéa. o· remedia para isso é diridir; é crear um admi-

0 Sn. BonGES:- Se a minha reminiscencia me nistrador geral do tllesouro, que receba toda• as 
tiressc ~occorrirlo, não escapariam certos casos: rendas da nação, e pague a todas as grandes di
com tudo, não deixei de me lembrar do regimento; visões. 
porolrn a lei >ó tratoll da parle politica; cl;rssifi- ~o regimento deste lugar é que se ha de dar 
cúu os ne~ocios, di\·idiu o que pertencia a cada disto uma completa id~a. 

uma das secretarias,<: deixou a pa1·te economica. o sn. nscoNDE DE )l.,nrcA:- Sr. presidente' 
D.;pois que a lei p:-.ssar, e s,; soulier corno as prOJ.!ÜC·se a crcat·;io de um J U"ar no r o mas 

secretarias Jlcam dirididas, tl que se póde or- não s~ diz qual l 0 fim, nem o o seu regi'mento 
ganizar esse regirncnto. I acompanha este projecto, para se conhecerem por 

.? Sr. Visconde de Barb~cena ref~rçou a o pi- ! clle as funcções dosse lugar: portanto, n<io podemos 
mao do Sr. Bor~es .: e pedmdo depOIS a pala·,·ra, deliberar j nem a outra r.amara, á qual deve pas-
disse sar esta Ieí, o póde fazer por estes mo ti vos. 

G Sn. YrscoxDr:: DE P.utA=>"AGUA:- Sr. presi- E injusto dizer vagamente que ~;e não dão can-
dente, eu requeiro que os illustres autores do tas; todas as reparliçues prestam as suas; ellas 
projecto, quandn llou\·erem d~ o redigir de novo se tomam ao commissariado, á casa da moeda, etc., 
como dizem, ou~am a cada um dos ministros; e cada uma das contadorias está encarregada de 
porque s<1o estes os que melhor sabem o que examinar as que llle colllpete, conforme a divisão· 
c ou rem. estabelecida. 

Eu não estire presente á discussão do art. 7. 0, O commissariado, por exemplo, não pód.e, ás vezes, 
e por isso deixei de fazer algumas observações, ser pontual na aprescntaç:lo dessas contas, como 
que alli tinham lugar. agora, que tão grandes expedi~.ões têm sucr.edido 

O Sn. VIsco:> DE DE B.~nBACE:\'..1.:- Ninguem é )lmas ás outras, e sempre com urgencia; mas 
mais proprio par:~ coadjuvar a organização deste elle Yai arrecadando os seus documentos, e presta
projecto, e emendai-o, do que os illustres minis· as depois: por tanto, assento que era mell!Or sup-· 
tros das repartiçüc,; respectivas; e sempre foi a primirem-so estes dous ultimas artigos, ou que 
nossa intenção consultai-os, quando se passasse a ficas;em separados, para formarem nova lei, visto 
tratar dessa organização. que se separam lambem estas attribuiçües; e quan· 

O não ter o nobre ministro assistido á discu~- do hajam de ter efi'eito, não póde ser sem pri"' 
são do art. 'i.•, não 0 impossibilita de offerecer meiramento se ver o regimento. 
ainda as suas emendas: elle ba de vir ainda á O Sn. YISCOXDE nE PAilAXAGUÁ: - ,\poio o· 
3. • discussão, e pódc então propor o que julgar illustre senador. 
conveniente. Aqui trata-se da divisão das secretarias, e não· 
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da maneira por que estes cslabelecirncnlos IJ:1o de 
ser or·ganízados. 

O Sr. Visconde de B:u·bnccna cxpoz, depois de 
ter rcspond ido nos i Ilustres senadores, q uo es
lava promplo a apresentar· o regimento para o lhe· 
souro, mas era neco,;sal'io tiUC a carnnra decidis
se se a lei fican r:ornplela no nrl. S. •, e se dei· 
xavaru de fóra u !l. 0 e o !0." 

'feudo dado a IJOra, adiou-se a discussão, c o 
Sr. presidente designou para ordem do dia a 
contllluação da ruc:Hna, c depois a do acto de 
n:wegaç:io. 

Levantou-se a scssilo. 
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PUES!DEXCIA DO SJl, YlSCOXJm DE SA;-i'fO·A~!AI\0, 

Abriu-se scss:io, c sendo lida a acta da ante
cedeule, ficou approvada. 

O Sr. L"secrclario participou que o ex-lhcsou
rcí ro-mór do u,e,;ou.ro publico oiTerecia, para se 
dístríiJuir pelos mcmbrus do senado, porç:'lo de 
exemplares de um seu impresso a respeito dos 
cxlr·avi:tdorcs do ouro cm pó. Este oJTerecimento 
foi recebido com agrado. 

Entrou-se n:t ordcrn do dia, que era a cnnlí
nuaçüo da discussão do art. !l. • do pnjcclo de 
lei determinando o numero das secretarias de 
estado, e a llribuições dos m inístros respectivos. 

0 Sn. \'ISCOSilll DE INHA~'DUl'E :-Sr. presidente, 
não assisti á discussão antecedente; vejo, com tudo 
que o artigo ser:t rejeitado. 

Mui lo bem sabemos qual tem sido o nosso sys. 
terna de fazenda desde o principio da monarchia: 
nunca se tr·ntou deste objecto com aquella allen
ção, que elle merece, de maneira que po1· falta de 
bons leis muitas vezes me vi embaraçado. quando 
tinha de decidir negocias desta administração. 

O Senl1or Hei D. José foi quem deu alguma !órma 
a este ramo da administraç~o publica, o com isso 
temos ficado até agora, que se trata de levar dquelle 
ponto do perfeição, que tanto desejamos em uma 
ma teria de semelhante importancia; sendo isso 
tambem um dos objectos da lei, de que actual· 
m cn te es la mos a tra lar. • 

O Sn. \'rscosoE nE DAHilACE:I'A : .- N;1o lendo· 
assistido á discussão de honlern, o nobre senador, 
que acabou de fallar, reproduziu parle dos argu
mentos, que enl;10 apparecer·nm, c püe-me na 
1H'Ccis;1o do repi li r tam!Je1n parto das razúes, que 
tambc111 dei. 

Nilo é passivei de maneira alguma apresentar-se· 
o rPgimcnto, sem que a carnara decida, se approva,. 
O Ll IJilO, O proj CC to, 

As razões. pelas quaes não póde ser conse•·vada 
a adrniuistração no estado actual, jii IJonlem as 
c:qlllz; é verti ade que, pelo systcma offcrecido, !ta 
uu1a •nudança total, mas não foram o> autores 
do projecto, foi a nar;ilo quem a fez. 

Se uma das cousas essenciaes em um governo 
constitucional é a responsabilidade do> ministros, 
cnmo se pó de esta verificar sem o exame das contas? 
No actual syslcma, o min tslro cobm todas as 
rondas !!a nação, pa~a todas as despezas, c diZ no 
n m : as colwan~as (otam. exactas, os pa!Jcwwntos 
(oram lcgacs, c corn isto está decidido tudo. · 

Scrnelllanlc modo de admínislmção não pótle 
continuar em u1n governo constituído como o 
nosso. Se no menos a nar,ão podesse dc>cançar na 
palavra do ministro, de que tudo assim havia sido 
feito, ainda bem; mas é allsolutamente impossível 
que o ministro possa entrar no exame de tudo, · 
e dar a sua aJiirmação,sem que em muitas coisas 
repouse no bom conceito dos seus empregados. 

A n:<çilo tem, sim, dcscançatlo atê agora nessa 
palavra; mas é porque, fclizmen te, temos visto á 
testa dessa repartição homens tão capazes, que 
merecem toda a confiança, c porque n:lo tem sido 
possível alé agora cuidar de semelhante reforma. 

Hecorramos o que nesta parte tam feito as naçües 
mais civilísadas, e que têm a mesma fórma do 
nosso governo. 

Vemos a Inglaterra com o seu ministro de finan
ças. Este mini>tro arrecada todas as rendas does
tado, e faz a distribuição de lias para os pagamen
tos das despezas pelas grandes divisões, que entre 
nós silo seis : depois tem o administrador, que 
recebe as contas dessas grandes divisúes, por cuja 
exactidão responde o chefe de cada uma dcllas, e 
o ministro por todas sobre estes trcs pontos: 1. • se 
estão certas; 2. o se estão legaes: 3. o se silo legi
timas, verificadas 110 tribunal da revisão das 
contas. Dizendo este tribunal que estão na devida 
ordem, então é que são approvadas. 

Diz-se neste projecto que haverá um adminis· 
trador geral do thesouro. Não digo que a intençilo · 
não seja boit; mas falta declar·a•· quaes as attribui
çues desse novo empregado, que se quer crear; 
parecendo ntc muito natural que com este pro
jecto se appreseutasse o seu regimento, para então 
a camarn poder julgar, se é, ou não util esse 
emprego. Som isto, assento que m1o se pódo ap
pr·ovar o artigo. 

Eu já disso que sem se approvar o projecto, não 
se póde organisnr o regimento, porque pódc ser 

·que se accresccnte, ou diminua, alc:uma· dessas 
divisões, e tendo-se feito já o regimento, seria 
neccssario refundil-o de novo. Por esta mesma 
razüo não se apresentou tambem o regimento 
interno do cada uma das secretarias. 
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n ::n. \':•c.Jxr•s DE IxHA~·lDrPE:-X:ío é a pri- lemos conscrrado na ndrnini:;lr.1rJ~o das rendas 
'll•;irn \'eZ que c~io ne;ta cermmt de f~llar ern o!J- pu!Jiir:a>. · _ . 
:o;t .. ·1- Í"'t"rlo•· norérn wereroa!rrurntttlo:sculnn, Supponhamos que lla uma nrremataçao fe!la J ' •J> ·' • " " -. • • " • • • t d rreral .,~,, r•;, "'i·) po-=o a,;r::!lr a lo·l1S as ses-ric;: ('m . pelo rninislro rla faz~nrh. O adrnrnrs ra or ~ _ 
~a~:·' ;,;·[1; 11 cr'c•C' do m•'ll rar!!O rle ministro de i h a do: rer:r:!Jrr· a,; r·especth·as rp:nnlias, c :;e as nao 
~~t;;·~·.l;·~;1 tr~tn~to: cünlin~1ar~i 'nasrninhusobser-Jrccehc, rJ;z no fim do armo: _\'1io w:e!Jeu l1wt_o, c o 

-.. · ministro rln inZ·'n'la é ohriznd•) a dar a razao por \""l t .. llt:' . ~. '"' 

'[u ~·inda estou cm r1ue para a camara tomar IJUC sr:: n:io f•:z aquella nrrceada~ão: no actual sys
uma r!eli!oera~5o, e adoptar o ,;yste:na. rJtH! se pre- [,:ma. porern, se o nJinistro n:io IJUi_z, n:io se sal~e: 
t-:nde intr.,l!uzir, ~ n•'t•:s>ario que ;;e I!Je apresente é pr,;cis•J, para sabc<-sc, uma ~·pecrc de denuncr~. 
•:om t"•ia a :'lW l!xt;msiio: >cm i:;to ~omo é que e! la D~rnnis, póde continuar o sy:<tema rle ser o nu
ha de conlri'Cêr a ;.na utilidade? Demais, a adl!d- nislro quem r·ecchn lutln, r1nern p~gu0, e rruem ap
ni,tra,::io ria:: tJnan~as não c;;t:i ne»a irregularida-/ pr~m: a;; ::nas c.onl~::, ou n:!o ~óf.:c: . . 
de.IJue õe inwlcn. . ::upponllo rJne nrng-nem ou,ar .~ ,ustcnl~r a affir 

E' certo que. nos tempos em que das rendas pu- I ma tira, c como. por ot·a, se n:io trata snnao dane
hlicas s~ rliõptin!Ja á yrrntade do soberano, o lhe- i cc;:sirlade do :10\'0 rcgimcn, é ill'lirTercntc a im
S•)Ur.:iro-mor fazia quanto queria; mas hoje que! media ta aprcsenta(~ão do rcgirncr,to. 
os ministros t2m a responsabilidade, c a censura j o sn. BonGJ:s: -t:'m nobre senador mo::lrou que 
puhlicn, não éa>>im. i a cam:u·.1 n:io podia rcsolrer sobre a matr.ria, rle 

Xós sa!J,;mos que o ministro não é o rcccbcd~r; I que se trata, sem que se aprcscnt[tSSC o regimento, 
rru~ as cont~dorias est:io rth·iditlas do uma rnanerr·a ! ao que outro respondeu r1ue a apresenta~:io de tal 
tal, que a sua escripluração se faz com tod:t a re-~rer::imento é indiffcrentr:, ponpre, por ora, se não 
gularirlade, c sem confus:io: ha um li~ro rle caixa trata, se nrro da necessidade do noro regimen · 
geral; portanto, penso que as cousas estao ~mordem 1 Por qllalquer das parles h a muitn razão, c por 
e que o mal, que nesta parte temos experunentado, I is<o é preciso que se deixe a ca:nara dr.c!àir cm seu 
não procede da falt:!.. de rncthodo, nem do modo da juizo, porque 0 seu complexo vale mars, do que a 
organi;;aç:io do systerna, n.:m da distribui,::1o das J opinião, e juizo de cada um ~c nus indiridual
rendas publicas, depois que ellas entram para o , mente: porém o nobre orador disse que a nossa 
thesouro; mas s!rn de outros abusos, inlroJuzidos I Icgislaç<io trata desta mater·ia, e que a lei de !i6! 
na arrecada~:io. . . . . / é obra prima. Convenho em qne o foi. sim, para 

iia\·ia ilorneJtS pot!co zcrosos n~ acsempenho dos / aquellc;; tempos, mas não para estes, cm que nos 
seus de,·eres, que trnham proteg1dos a quem que- achamos. 
riam accommodar, e a quem se encarregava a co- I Ponderou lambem que se niio devem recear hoje 
brança de certas rendas, de que recebiam uns I os mesmos abusos, que então; porém ao mesmo 
tantos pnr cento, mas que por Jlm ficavam com tempo confessou que ha apenas 5 annos que um 
tudo. . • . thesourciro-mór fez tudo quanto quiz, e a lei era a 

Os juizes dos feitos da corua não cumpnam as mesma, que hoje existe, pois dl'sde esse tempo nada 
ordens, deixavam rle fazer as cxecuçues, dizia-se se addicionou a essa legislação: ella ficou. tal, qual 
que baria tantos contos de desfalque, e n<iO se estava; e apenas na constituição apparece a res
examinava a origem disso. ponsabilidadegeral a respeito dos ministros. Yamos 

Tal administrador havia, que acabava. a admi- a ver se essa responsabilidade se pódc verillcar, 
nistrar.ão. e n:io appresentava as suas contas. conservando-se o actual svstcma. 

Não 'se ·executaYa a grande carta de lei de !i6!, Essa escripturação do thcsouro apresentada. 
nem as mais providencias que traz a nossa legisla- assim, como fez o i! lustre senador, não póde ser 
ção: hoje, porém, as cousas mar·c!tam com maior· mais bella; porém na pmtica as cousas são muito ; 
exactidão. Por consequencia n:io vejo uma neccs- diJTerentes. 
sida de absoluta para se fazer esta innovaçiio, e, l\';io h a cousa mais notaria, do que seja a falta de 
finalmente, não me posso determinar P?I' ella sem exacção nessas contadorias, e o pouco r1uc se cxa
ser apresentado este systema na sua Integra por minam as contas, que v:io a sua.fiscalisação. 
meio dos respectiros regimento5. As repartições subalternas apresentam um massa 

O Sn. YrscoxoE DE BARBACE:"\A: -Abusos, e pro- de cont:rs, c que se faz 't l\'omea-se um official para. 
teccões ha de havei-os em quanto existirem homens as examinar; este tarde, ou nunca as Yeritlca, e 
ma~ o que nos cumpre é e\·itar, quanto fôr possível, por fim apresen la-as aú contador, que, sem mais 
que conti:tuem em summo gráu. exame, dá as contas por tomadas, pelo que lhe dis-

Os propr!os exemplos apontados pelo nobre se- se o oficial; e o ministro da fazenda faz o mesmo, 
nado r me convencem do defeito do systema, que pelo que lhe disse o contador: logo, sobre qucn1 
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rr::10nsa c>_l:a. nllima nsscrç:lo? N:lo ú soh1·,~ a npi- J niJCciú:t probidade. Tai\'CZ ~c não Cl'ilcm l:odo5 o~ 
l1l<~O do lll!DISI:I'O da fazcn1ln., nem mesmo do con- , abusos, el'ilar-sc-h:t, porém, uma gr·a1Hlc parte 
tador; mas sobre a úo ollicial: deste ú rrue depende 1' dell_es _:_c se o noro systenHt niio sati5fnz, a ,lxpcri· 
tudo. enc1a J:t nos tem mostrado que então 111uito menos 

Traz-se a cPnsura publica, corno uma mm·:tlha o antigo. 
conlm ós a !lusos, I! omissões: mns quern h:t ele Bem SI:' i •rue al:6 hoje Li vemo; sempre a ventura de 
andar n f:tlla1· ni,;so? Quem lia tlc tleixar as suas possuirmo.; ministros muito capaz,~s, qnc ncnliuns 
occupações pam se faze1· censo;· puli/ico? Ninguem; tmiJ:tllio,;, nem diligencias têm poupado para pro
c quando, com effcito, :tpparcç:t uma, ou outra IIIO\'Crcm o iulcresse do estado; mas essa rclici
ccnsura, quCill nos assevera que cll:t t! bclll fun- dado talvez que nem sempre dure, c nós estamos 
dada., que pa1·1.c de um lJOIIICIH de probidade, qne legislando tamlie:n para o futu1·o. 
tem unieamen1.1.' o Jilo no !JCIII nacional, 1.! que u:lo ' O Sr. Visconuü de Caravellns oppoz-sc ao artigo 
entr:tlll uestc neto IIIOtiYOS sinistros, capcarlo cnnl COIII varios nn:urucntos, sustcutando, eru summ~, 
apparencias de zelo desinteressado? que a. repartit;üo do llicsouro csl.<i. IJ'Iuito licm ar-

Com semelhante rnetlwdo de administraç;lo al.é :;anisada, c t]Ue pn.r·a c1·itar os nllnsos, basta cx.~cu
é irnpossivel Jazer eriectiva a rcsponsa!Jilidarlo do tar !lOntualmeul.o o rrue se acha csl.abclccido. 
ministm. 

Supponh:tnws que o ministro era nrguiilo de 
qunlquer irregularidade, rruc viesse a descol.ll'ii'·Se 
cm algnma dessas contas, que li\'cs;cm si,lo ap
proYaclas: cllc dizia mni francamente: En 111io li 
que hei rle ii' louuo· as ~antas: o conlwlol' dis1:e tfi!C 

asta1xwt ua decitln ol'llcut, /101' conseuuencüt C!JIJII"O· 

vei-as. 

O Su. VBco:-;ug u~ llAEI>I:!'inr :- Nilo lli'Clendia 
f:tlla1· nest:t uwtcri:!, porque sendo n.inistt·o da 
famnda poderia p:tl'r!CCI' suspeito; mas n:i.o possu 
soll'rer a sangue frio rruc t:io clc;;apicdndamcnle se 
insultem lodos os ompregndos da rcpaJ·ti~:lo da 
fazcnd~. 

Se o i Ilustre scnadorconllccc aig-uns, que deixem 
de cnulpril' as suas obrigações, que pratiquem es-

Era ar·guiLlÕ o cont~r.lOI', respondia cm termos se- candalosos abusos, queira lliillle:tl-os, pnm não in
meili~ntes, e tOI'Il:tv_a-sc co~llt·~ os offlciaes: que, ns cluira todos na r.lasse de prcval·icatlorc;;: isto 6 
fisca.lt,ar:un · Ora, 1sto nao e Ol'dCIII, n<~o potlc uma injustir;a tanto mais ofrensi v a, quanto menos 
cont1nUnl', c deste lllOnstcuoso systcm:t nasce que esperada de mua pessoa, que :1 té em raz:l11 do seu 
o _thcsouro recebe como clez, de~·entlo receber COI li O log:tl' deve guarda1· n:ts stms pala nas a m:tior c ir. 
vmte; c que despende como vmtc, podendo eles- I curnspee1;:lo. . 
pender como_dez. . . . j Eu passo, pois, a mostrar, que a repa1·liçiT.o t.la 

E' necc,_sai'IO que estc.1amo_s Inlc1ramc~te cegos, razend:t não 6 u1na corJJOr<lÇiio de jletTcrsos, como 
ou que seJamos de todo cstup1dos, para. nao couhe- ~e quer inculcar. ' 
cermos isto. ,.. • t t · - t 1 1 •. , · ., 

Fallcrnos claro: a nacão est:i com um peso de _:,ao "~ 5 cn :ti'Cl rruc nao 0!1 .1arn l:tl'tuo, c amt.a 
· l . ,· lLC • 1:c ·el 0 lez. c pot· rJtlC 9 nao ilaJa nella algun;; dc1etxos c abusos: cm un pos o~ co 111 o ' 11 ,, '- .~ J r . , · Ll d · 

Porque na sua arrccada1;ão lw quem nbsorva o to .a,.a ~~~~·~~· e cm t~· 05. os s~:stulll~:.~s l~a, c a~e 
resto. Esses mesmos dez ficam depois reduzidos ne,s~~ p~uzc, hcln °1o:tnlsadlls c cl:t~~wo,, que se 
a pouco m:tis de cinco, JlOI'que os cncarrcg:tdM das / u~s a~JOnl.am .. por,mod~~o: ~,oslraret tamlle_rn, q.~:o 
cotnpl·as para o estado düo cruatm pelo que vale I e~ ta r c par tiÇ·10 n,LO cst,L no ,tbamlono, rruc ,c d1~. 
'dous, ou trcs; e por outra p:l!'tc os LJUll vendem, Nós temos a lei dciiiH, rruc creou o tllesouro, c 
contando j:i. com :t difficuldade do pag-amento, cstallolcccu o seu presidente. 
querem seis llelo que vale cinco, ou qu:tiro. Ainda que este n<lo teve a denominação de mi· 

.Eu não descubro out1·o meio de se poder pôr um nisLI'O da fazenda, em nada ficou inrcrior aos minis
obstnculo a se1ucll1antcs abmos senão dividindo tros de estado; porrrun.nto o p1·csiclentc do lhesouro 
o trahalho. C minbtro ,]e fazenda nno póde fazer ern Portugal cmlog:tr-tenente immediato :i pessoa 
tudo: ellc tem l ECU c:t1·go <ts graw:cs operações do sobernno, c o mcsrno aqui declarou o :tlvar:i 
financei1·as: tem de ap1·cscntar os calculas da des- de ~8 de .Junho rlc lSOS. 
pcza; tem dcreccbcr e pagar; é obrigado a appa- A lei de 1iG1 deu :i este cargo a suprema admi 
rcccr todos os dias no thcsol!I'O; t.cm de ouvir as nist1·ação de toda a rcccit~ c despeza publica: 
partes, c de 1 I tos fazer juslit;a; lcm,-ll nalmcu'tc, sem, com ludo, o f:tzer cobr;,dor c pagador, como 
mil occupaçõ !S, ~uc, .acumuladas cm um só h o- ·pat·eceincutcnr·sc: crcou diiTerentes contadorias, 
mem, não se podem prccnclicr. li! as. j:i uão sue- dividindo por cllas toda a rscripturação e Iiqui
cederà assim, harendo um administrador :::rral, e daÇ<iO das cont:ts, ficando os contadores cncar
um t1·ibunal de exame de contas, composto de regados de fazcr.Jrn entrar para o thcsouro :ts rcn
homens intelli:;enlc~, independentes, c de reco- 1Jas pulJiicns .. o devido tempo. 

A. 12 T. UI. 
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êre.:.a.: -~ ·-' cc•:::<·::Lo <i:~ faz•:nJa cor:: jt.ristlicção 1 segu,; ua ::dJuiuislraç:io, c arrecatla<)io c.las rendas 
voln!:t:::·i:1 ·' ::o:itend(•>~. cüu:•:· tribnn~~l- jll'Ol~rio de J pulllicas, : no pa}arnen~o ~c suas d~-~~ezas! es~ 
::d:::int.;!r:::·:,,; d:: l'•'iilla publ1~a, r. u·: tJile tam_ ; 'Itwc,:ndo·:sc, ou n.w tent,o talwl uoliCJ.t do> al 
b,;1:: L' ~:·:-;!:i~::t-; CJ !tH'S:::o elo lhe>ot:!'ú pui.Jico: : Yarü.; d·: liG!, e 1808, e dos re;siiJieulo.; de fazenda, 
ncstt' Cú!!'C·i:.o L' ·I ti•: ,;.; faz,;:a ew lia::l:t pul1!ica a> i lcnlw. a rançado Li o injustas proposi~:ocs, niio me 
:trrt::!lata,·õe.s da~ ~\:il~l3~_.í1:indl1·SC inl!!:Cdiata:nentc ~ der ia ndzuir.'~.J'~ pois que, segui!idO vozes vagas de 
,,arte Jn,:e •:,Jil'·c·> ,:.-. coulrato, ;w·a •rue 11:1 com- ' alguns mal intencionados, se pérsuadiu tlc que, 
f.ctei:t•: •:C•:tt:l:l·::r::, .lo lhe,ouro·s.; nbra:n os assen- /com eJT,~ito, a J'Cparli~~{to de fazenda se ncha\':t no 
:o; n<:t·:·'='•:J'iü:'. ;;::ra ,c cxi'-'ir.:m o; pagnwculü;; 1 JIJais [JCI'feito almudono: nw;; rru·~ outro i! lustre 

• • v r • 

nas e;•uc:ts .:o:,r.::n~h·:l:td.1>: creara_u:·s·~ a:; juntas i s~uador, que já_ estore ü le,;t_a do llwsouro p.u::lico, 
de faz.:;;,! 1 ,J~.' ;•l'0':lllr:tni'. suhcmlmlt!a> ao lhe- : cota o sw prcsitlcnle, c ministro, c ,;ccrct.tJ 10 de 
.cour.) pul·!i(··:J. ,; L·!:·I•J jurbdic1;ão >·:wcilianlc á do j estado tlos uegodos ua fazeuda, suslcnlassr: tam
r:.onsdltc• dê í::rc·!•.l~. . . i hct:: a n.:ccssidadc d_e uma lo!al JIJUdança do 

D(• mc>:::o ::.üdü. o a! rara de ~8 de .JunlJO de : adual sy;t.;mn, por ts:;o que nao pode te1· uellc 
JSOS. da c:·t:::.-·::o f!.; tt:e;ouro do l:razi!, deu esta; I Jogar a rc>pon•a!Jilida~c do 1:tinislro, scntlo este 
,: ou-!!':15 !t:::i ·jt.:clid.:,,~s [JJ'.!Yidentt:li: warcou as i o lJUC contrata, o tJt!e cobra todas as ren~las da 
:·cud:,;, •íU·· >·~ <1 :1·1nu1 r.d;uini;;trar, e as qne se i n~ção, c_ tJUü p::ga todas as tlcspeza;, dtzcndo, 
poui:l!n cc-nt:·:tt~.z- cr:: IJasl~ pull!ica pe:·:tntc o con- i a11nal, as coiJran~a~ forai!J exacl~s, o~ ~ag111c_nlos 
selho da faz·.'nda: <:•r,Jcnou ,rue todo,; os deYcdorcs 

1 
foJ·anJ legacs com o ifUe tudo fica decidido, a1nda 

pur contr~t::-:,s, c ad:uiuisl!·ai;ücs, lodü.> os rcccllc- i me parece iHJflOS:iirel, c I!Juilo 1ue surprc!Jcndcu. 
dores, nlwoxarift:::. t<J:uuds,;arios, c lhesoureiros· i Disse o illustre senador em sustcnlaçfto do pro
pag-aJM.::;, !i\·es;.::H cui!t:, alJcrtn de iCLt dcllito c : jecto, que l!aYcnuo uuJ aduJiuistradur gera!, que 
crcdit,, na> dir.~rs.is co:Jladorias elo thesouro pu- i rcce!J:>. as tJuantias c.le mn contr:\lo, ou arrcll1a
!JJicu, e que neflas s~ totuassc:u suas c?nlas, para i ta1;0cs feitas pclü ministro da fazcnqa, se as não 
se !lles pasi'arem t]Uitaçües. sendo otmdos o pro- 1 r<:cebe, diz 110 firn do anno-~ão se recebeu tanto
curador da fazend~:. os fiscae>, e mcrnbi·os da mc~a j e o ministro da fazenda é ohrig-ado a dar a raz<1o 
uo t:;c;ouro : t:ncarre;;ou 05 contadores do_ cut· 1 por truc se não f~z aque!Ja arrecad:1ç:io; o que não 
tlado de fner entrar no t!tesouro as IJUanJJas a I pode ter Iogu no actual syslerna, pois que se o 
.cllc der idas cm seu comp0tente tempo, J:e.metlen: 'I minis:ro nrro _quiz, 11ão. se sabe, salvo ha\·cn~o 
<lo-se ao con>t'lho da fazenda a conta corrP.ntr. do~ 1 quem dcnnnc1e : de wa1s, perguntando se podia. 
devedores remissos, para se proced~r contra eJJes 1 continuar o systema de sei· o ministJ·o, quem re
ne ju_izo respectivo: lil~r:c'u as o!J~·Jgaçües ~o t!Je.l ccbe tudo, quem paga, c quem npprova as suas 
soureiro-ulOr, do cscrn·;:o da me~a, c do~ c.on- mesmas contas, responde, que ninguem ouzará 
tador2s, e po:· e !las >: •,·,~_. que sendo, c. o mo e, o / sustentar scmeJh~nte systema, c contrariar o pro
t!Jcsourciro-m6r o pnmcrro dos empregados no jccto oiierecido, tão proprio de um governo consli
th~souro d~pois do seu presidente, não tem arbil1·io tucional, em que a responsa!Jilidacle dos ministros 
!ilgum, sendo rcsponsavci pelo exacto cumprimcn. é a pedm angular do cdificio. 
to das obrigaçües, IJUC a lei llic designa, e por E', em \'Crdade, espantoso, o qu8 se tem dito 
todas as ucspeza>, que Jlzcr sem a dc\'ida Jegnli- sobre o actual syslema da fazenda publica, dan
dade. do-se como existentes, ou corno em desuso, e de 

Se alzum tliesoui'eiro-mór tem ha\'ido com , lodo i'em observ:mcia a legislac:lo de !iGl c !SOS, 
maior h;till!de de potler, IHi.o se de1·e por isso ac. ' da creação do thcsouro em Lisl;oa, c nesta curte. 
cusar o estallel.eci:nento: outra seria a causa, que !iinguem, ou poucas pessoas podem ignorar o 
bem se póde apontar, lemlJrando·nos da falta de que se passa entre nós cm toda n publicidade: seria 
eJTccth·a responsabilidade no antigo systcma, em por isto escusada a exposição do mellJOtlo que 110 
quo os mini;t!'os rlc est:td? somente responl~iam j t:resom:o se sc~ue; mas, como a oppos_içüo,_ que 
ao soberano pt:!Z! obscrranc:a de suas ordens, awda tem feito os tllustrcs senadores possa mfluir 11:1 
•Juc contrarias a lei. dclii.Jcraç;lo, que se tem de tomai·, seja-uic pcrmit-

Nào sei, portanto, cu mo se possa accu;ar t;i.o vaga. liJo o expu r, o mais succintamenlc que me fut· 
mente o nosso systema de fazenda, e que sem a possivel, qual seja o nosso actu3l syst~ma de fa
maior in_justiça se avance: que t_cndo a na~·ão um I zcuda, c o i]Ue se pratica tanto sobre a. arrccadaç:io 
pe~o de 1mpo;tos corno vmte, so entram dez no das rendas, como soi.Jrc o pagamento das dcspezas 
tbesouro, para assim fJI'OVar a necessidade da rc- pui.Jlicas. 
forma proposta. Todas as rendas nacionacs cn tram no lhcsouro 

Que um dos illustres senadores, seu autor, não ou por administraçno, como as d:1s alfantlcgas, 
tendo couhecimcntos praticas do methodo que se casas de moeda, dccima, c outJ·as, ou por con-
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tr~ctos c nrremntnçücs, que se fazem cm lias la pu- 1 pr·occssado com lani::L pu!Jlicii!Mlc, c scn:lo ou vidas 
blrca, c.pcmnte o conselho cl:t fazr.r~tla .. nesta cür·le, I tantas pc>soas? :'ião é er'ircl, nem cu1 tal se deve: 
ou nas .Jilnlas de far.eml:t nas pr·oyrncras. / pensar. 

Nas conlador·ias do l.lrcsomo, c nas das jnnr.as . Objecta-sê, que n:lo se pólio Yr.r·i!icnr a respon-
de fazenda s_e _allr·crn contas de dc!Jilo e crcr.Hto a J sabilidnrlc do presidente por ser ellc quem cobra, 
todos os arlmmrslradores, conto dores, c thesonrci· rJUCIII pag-a, c t1UCrn torna contas r, si mesmo : j:i." 
ros, c compete aos contadores o cuidado rle fncr se disse, c torno a dizer, " presideutc n:lo cobr~, 
entrar· as renrln.s no;; scns devidos tempos, dando nfi.o paga, nem toma eonl.as a. ;;i rnc.;nrn : o t.hc. 
parte ao presidente rlo llresouro na côrte, e üs soureiro-mór é quem rcccllc os dinheiro.> puhlico.~ 
juntas de fazenda nas provincias das falta~ rlc cu- ! cm cofre rle tr·cs chaves, do fJllC lcnr a re,;pon;;abi
trada, para se proceder cnnt1·a os remissos, m:tn- i 1idadc ru·imar·ia. c os otllros dons cl:ll'icularios, 
dando-se para o jn izo exeeutiYo as contas cor·r·cn tcs j que s:1o o escr·iváo d:t mesa. e u ru dos con Ladores : 
dos dc1·edorcs. tudo ifUanto entra, c S:?.hc d·•' cofres, S•! escriptum 

Allrn de se prc1•cnit' qualcrucr dr.lcixo. ou pr·c- JHt thcsouraria-rnór·, e nas conlar.lori::s, scrvinrlo 
varicaono dos contadores, a lei incurnlJin no thc- estas tlistinctas cscripturar)ões de recip!·oca ve
sourciro-rné.r, c aos escriv:1cs da~ junt:1s, a inspec- rif1,:aç:1~ dr, toda a receila c dr.spez:t elo llrcsouro. 
çáo das contarlorias, parn fazerem andar rrn di.t O prcs:dentc, clref~ principal da f:Lzcr11la publica, 
a escripturnr.:io, e obscr·vnrern a cnnducla dos I c corno ministro c So!cr·ctario ele estado dos negados 
contaaores, tanto sohrc n cxig-cncia rias qnantias da fazenda, oi quem toma eontas rlescis cm seis· 
vencidas, como soiH'C o ajustamento das contas mc1;es :w tllesourciro-muJ' rle toda a entrada, e 
dos rcceberlore;;, nrlrninistrador·es. lhesou1·ciros, saluda, que houve, cxar11in:uHio um por uw os 
com missarias e almoxar·ifes, dando parte :t"o pr·c- i d~cumentos ?c r:ccita e ~lcspeza, sr.u! •J ifUC se lhe 
sidcnle do thr.souro, ou ás juntas de fazcnrla., nao passa IJUttaçao ele aJUS!arnenlo d~. sua conta. 
de tudo rruanto necessitar de provirlcnci~, allm Peta que pertence, porúm, :is contas dos outros 
de evitarem a. sna-rcsponsahilirlarlc, passando esta recclJ:dorcs, e pagadores, nfLo ohst:mtc eompetir o 
para o presidente do thcsouro, ou para os mcm- seu tlJUStameuto ao,; contadores, 11flo se dilo por 
lJI'OS das junta> ela fazenda no caSO de falla de i COncluidas SC!Il audiencia dO Jll'OClll':lriOr da fa
Yigila.ncia, c de cuiuac!o cm atalharem prompta·J zcncla, c o exame do csr:riY<lo, e llrcso_meiro-mór. 
mente o mal c os pr·cjuizos ria f:JZcnda publica , Semcll!anterneute se procede a J'Cspetlo das eles
devidamente reconhecidos. I pezas das repartit:õcs da marinha c guerra, que· 

Pelo que pertence ás rlespezas publicas, ou estas J sendo ~istas, oxamir:adas e appJ·ovadas nas suas 
esl:1o marcadas por lei, como s:10 as dos emprega- lrespcctrvas. contadOI'JaS, S:iO enviadas ao t!Jesouro 
dos civis, militares, c ecclesiaslicos, ou procedem I para o ultuno exa!lre e appt·ova~ão, sem o que se· 
de gencros que se compram, de obms rrue se fazem, não P?ssa .quitação nos_ receheclores, almoxarifcs. 
c de outras clespezas evcntuaes, como fretamento commJssanos, thesourcrros e 11rtgn.dores. 
de embarcações, ajudas de custo, transportes. com-I A' vista disto, como se pode clize1· que não ll:t 
pras de navios, de munições, c petrechos de guerra llscalisaçiio, e que o actual syslcma de fazenda n:lo 
para a marinha, e exer·cito, etc. ele.. I póde continuar cm um govcmo constilttido como 

Todas estas de,;pczns se fazem por folhas proccs- o nosso? 
sadas nas compctent"cs estações, e rlecrel:ndns, ou • Como se póclc avançar que e o ministro ria Ia
por decretos expedidos no thcsour·o pelas rapar- zcnda quem paga Ludo, quem tu <lo reecJJe, c quem 
tições a que tocam, sem que jámais possa sahir ap11rova as suas mesmas contas? 
do thcsouro a mais insignillcanle tJuantia, sem Jla.vel':i al:;:nem, que ignore que o ministro 1l:t 
proceder um titulo legal, com pena ele respon- fazcn<ln, presidente do l.hesouro nacional, n:lo 
salJilidatle do. lhesoUI'eiro que sem ell.c pag-a.r: administra, n:1o recebe por si IIWSrno re11tln :liguma, 
quanto a algumas dcspezas, que se fazem pordes- não faz uma só nrrernat:u;flo, nada COII)Jll'a, nada 
pacho do presidente, para este sOo çxig-e : i. 'I' a in- paga, c sómcnlc I'Cla sobre os Uresourciros c paga
formação do contador respectivo: 2.• a audicncia dor·cs, sem jámnis ver· os dinlrciros pu!Jlicos fora 
c fiscalisação do procurador da fazenda: 3. o o valo dos balanços, que dá nas épocas competente:;, par·a 
do cscriv:io: ~.· o voto rio thcsour·cir·o-mur. . se reconhecer o saldo de 1Jlle ú responsavcl" the

Com estas for·malidadcs, rcconhccenrlo-sc legal, c 
corrente o prtgoarncnlo que se exig-e, é IJUC o pre
sidente do lhcsouro manda, por seu dcspa.cho, que 
pague o thesur·eiro-mór : c scr·á crive! que o 
presidente do tltcsom·o se anime a mnndar fazer 
pagamento do que não deve, sendo o rcr]ucrimento , 

som·eiro-mór '! 
Porlcr-sc-lrn aranç~r cour jusliça, que no actual 

syslcnJ.t n:lo lJa rcsponsahilidarJe, nem meio;; rle a 
fazer· effccliva, sem que Jrnja dcnunr:ia, rJuando 
lodas as receita,; c dcspezns se cscr·iplm·am e se 
publicam? Aponte-se qual lc:n sido o _pl'esirlente 
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Jo thesomo. tlesdc !iu!, tJlW .:nrirJuecru cc.m os j cerlcz~, c com rlilliculdacle;;, estas poucrn sérvir de 
Jirdleiros ptÍblicos, ou f<•i Jc tal !'l!SilCilo. J ohjcct(J de csprcula•;iio do~ capit:distas, r1ue se 

:ião duvido que tenha havido lhCSlllli'Ciros, p~~a· I (jiiCiralll sujeitar :i demora, c embarar;.os do paga
,]orcs, comiHi,saJ"os. :llllloxariics, c rcc~i,eLiores, ; lllC:ilü JlOI' UI:1 rebate 1le cürwcnt;ãu; 111as que esta 
qut· õ0 tcn!la!fl enriíJU•~dJo eom "' tlinlieiros da ; negociat:io far;alll os tliesourclros e p:lgatlore;;, não 
nar.:lo: em toda a p~rt•:, na lnglatcrn, rJue se nos : se ptidc tolerar. 
inculca por rnodelo, o> teul hal"ido, nfl•) obstante o ! Aca>o, por·érn, o at.lfllinislr·arlorgcral, dislincto do 
seu administrado!' geral, e o seu tribunal suprCiliO J ministro da fazenda, e o lrilmnal do rerisão de 
de r<vi>flo de conta;;: rna,; aJToitarnr~ntc JJte atrevo \ contas podem cvita1· esta atJ'07. preYaricaç:io? 
aamrmar que as pro;\":lJ'icn~ü?s se nf:orazen:no •

1

: xo~docurnr.ntosdc.:lespczal1t:aalgurnindiciodc 
tí:c>ouro. J:uH·andc,.sc cm dcluto do l!Jesonrc11·o- ~cJnclllnnle furto? ?\ao, cr.rtame:nte. 
mür men.or qt;nntia, rlo rrue aqur.lla, que realmente \ n unieo meio que póde IHn·er de O\'ilnJ· esta prc
rcc~cbe, pois que de tudo se dá con!Jr.cimcnlo a I \'aricar.üo, é, segundo penso, o rpw lenho sr:;:uido, 
quern paga. para sua quitar;üo, nerü en1 credito ' desde que touwi eo11ta r:~ presidcncia do thewuro. 
n:aiur despr.za, do que aquclla, que, clTeclir:unentc, :\';lo podendo ma!ld:u· dar aos pagador0s lod:L a 
faz, pois que o que recebe assigna a \'e:·ha do 11a- rruantia, que era necessal'ia para geral c prornpto 
;:a mm to; scntlo e.>le o< dous modos de se lc,cuplcl.ar pa~amenlo do.> credores tlo estado por litulos c 
com a substancia tlos po\'os. i doculiJen tos Jcgacs jü [JJ·or·cssados, que apresen-

n,~ntJ·o Jo !!tesouro, e pelo modo com rJUf: rnarciJa i taran1, pam a::siln evitar o ar!Jilrio, c·eseoJha, que 
a escriplurar;:io, e impossivcl!JavcJ· conluio, lia ver i podcri::tHJ fazer os pa:,:adores, C lu seu prorciLO; não 
o ma!s insignificante rou!Jo, que ilnmod!atamcnlc J e~tando cu1 meu alcan~c o f~~-dar a ~i rida pu:dica, 
se n_ao descti!JJ·a, c pelo meuos 1_1as cout~:;, que o 

1

. ::tli_Hla qne t:11 fuudaçao, a!las IIJU~lo !uruJno~a c 
pres1denle rlo t11csouro toma de se1s em StiS rnezcs; ulJI, poolc;sc ler Jogar nas actuaes CJrcurnsla nc1as, 
:t todo o momento sú púde dar balanr:o, corno a sondo feita voluntariamente e sem coacçüo dos 
r.xperioncia ja tem mostrado, lllanclanclo-se fecl1ar ; cn:doJ·c;;, t:•:rno dc\'e ser feita, para não Jlerdermos 
a esc ri pturaçiio das caixas das coo l;t dorins, c a ela ! esse peq ucno c1·ed i lo que temos, c que tau lo couvem 
tl!csournr1a-mór, para ~o rcconliocer o saldo, que \ augrurntar, continuei o systema de fa7.cr ll:tll'UI' 
dc;·e exis!ir, o que lJCUJ pron a exact:io com que I proruptnmente as clr.spezas correntes de tonas as 
se proc,·rle, e a l.ondadc do metlwdo da c.<:eJ•ipt.u-IJ'eparliçúcs publicas, dando·se aüs thcso.ureiros 
rar::Io do thesouro; fóra, JIOrém, do lllcsouro podem pagadores a t-;lal importancia das ·ditas de>pczas; 
bavcr gl'a 1·,~,; a!Ju:;cs, c sem cscrupulo :;e· pó de ) cstahelcci, geral meu te, o pagamento de lO~~ cm 
aillrm~r, que os tem IJ:wido nas coiupras dos gc. i cada urn mcz de todas as di1·idas lcgalisatlas, que 
neros, no seu extravio, c dbsipaçào, dcntl'o c fóm 1 os credores apresentassem, fazendo-se isto publico 
dos armazens, dos arsenacs, e a bordo das cm!Jar_l ?or edilae~; marrruci o pagamento successh·o dos 
caçües: mas estes males sen1o, por 1·r.ntura, re- 1 J~u·os \'Cnwlos, princiriando pelos a1mos !llais an_ 
medir.dos colll a crear;iio de um adrninislra,1or t1~os: o mesmo fiz a respeito !lo pagamento das 
1\eral,di>"lincto dOBlilli>tro da fazenda, e com o lri. cedulas. 
JJunal de reYisão de contas? Qual ser:i o ladrão- Com este systcma que alé agora tem sido in:.JJ
nwslrc, c sagaz que se descubra pelo exame e li- teravcl, r.eabou immediatamcntc a dependcncia, c 
quidação de suas contas~ .Não é suuluwmcnlc.l a escolha dos credores, que podia dar Jogar :.1 pre
iacil apresentar documentos lcgaes de cornpr<ts, nricaçües; desappareccmm os empenho.; pnra pa
qur. S:! flzeram com prejuízo notavel da fazenda ga!llentos, c os pretendentes, que CJJl grande nu
publica? rncro concorriam as minhas primeims audiencias. 

Se o tribunal de revísüo de contas, que se pre- pedindo seus pagamentos, quasi tle todo suspen~ 
tende estabelecer, se con,·ertcsse e111 tribunal de diclosaléenlão com incommodo nol:1rcl e prejuízo 
Jiscalisa~üo das dc:;p~zas publicas antes de serem dos cr•'dores, pois que ·todos j:i >a bom, rruc hão de 
rc_itr.s em iodas e quuesrjuer J·cparliçücs, !lodcr-sc-/ ser Jncnsalmcnle Qagos sem dm·iua, ou prcfcreQcia. 
llla colher delle prO\'t)J!o; 111as •endo un1caJJJCnlc 'I nlgullla, sem o ll1enor al'bitrio, on faror rlopa
dcsti!lado ao exame das con1ns c documentos, , g~dciJ·. e sem que seja necessario recorrer ao pre
axamc que se íaz no t!Jt)SOuro_. para nada Scl'\'ir:i, / SHicnlc. 
~alvo pam uo\·idade de systcrna, c augmcnlo de Do que tc 11 1lo dito, creio bem que se pó1Jc concluir 
dcspeza com os nelle empregados. I rruo a !'C partição da fazenda não se acha no deplo-

!'i;io de,-o deixar cm silencio o furto por Hluilos rayel ab::t11dono, que se quer inculcar, c que a 
accusado de reha les das di \'idas do e:; la do, que têm rcfoJ'ma proposl.a au;:.rm cn ta r :i cnli>latles c dcsper.as 
feito alguns olliciacs de fazenda. E' claro, que J1a- sem uugmcnta1· os r·ccnrsos elo thcsou1·o. ' 
vendo dividas que se pagam com de1uora, in-: O Sr. Borges re5pondcu ao i !lustro senador di-
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zendo 'rJUC linha dcfenrlido o projecto, c demons
trado a necessidade da nova organisaçilo do sys· 
tema da fazenda, apontando abusos, c não pessoas. 
(K<l,O se colheu a integm do seu discurso.) 

O Su. VIsco:> DI~ ug HAHHAC);II"A:- Ouvi versai' 
uma parle da discussão sobre principias, que n:1o 
perlcnce111 à lei; pa1·ecc-me, portanto, ne1:essario 
tomar ao estado principal da qucsl<lo que é: se este 
artigo fica, ou não scpa1·ado do reslo da lei: depoi> 
se discutii'<i se ú bom, ou mán. 

Posta a watcria à votação, liOL' niio l1nvcr maB 
quem fallassc sobre ella, venceu-se que ficass~ 
arlrliado o artigo rara quando so apresen1ar o regi· 
menlo, a que se refere. 

LirJo pelo Sr. secretario o art. !). 0 disse 
O Sr. Vtsco:;og DE B.\El'EXDY:- Estou cm que o 

artigo fique Lamhcrn addiado até apparecer ore· 
gimcnto, porr1ue sem este não sei o que se póclc 
J'aZCI'. 

Posto lambem :i votaç:1o, venceu-se que ficasse 
adiado na m~sma fónna que o antecedente. 

Entrou em discussão o art. :1.!. 

·0 SI'. VISCO :I' DE IIE llAUllACICXA:- Este artigO não 
tem discussão, porque é,conscqueucia dos que j:í 
passnt·am. A policia compõe-se ile duas parles: 
administrativa., e judicial: a administrativa ficou 
com o minist1·o do imperío, e a judicial com o mi
nistro da. Justiça. 

1 n<io lia privativo magistrado, que lenha a inlen· 
, dcucia geral da policia: POI'Óill cu lenho o Lmlado 
à:t policia da lneti'Opole de Calquhom, magistrado 
à c r.ond1·es, c é conslnnlc que houve intendente 
gc1·a1 da policia cu1 Franr;a antes, e depois da sua 
actual consliluigão. 

De facto, o impcl'io elo Drazil reccntcmcnlc rece
beu g-randioso beneficio da parlicirar;fio, que da 

I policia de paizcs estrangeii'Os se fez no nosso 
govcl'llo sobre a clanrlcsliua iln po1'Lar;ão de mui tos 
milhucs rlc falsas nolnsdo banco, de um scclerado 
rranct:•z; o que occasionou prevenir-se cm tempo 
o hOITido mal. 

E' nol.orio rJue a policia na Pranr.a tem sido 
elevada a mamvilhoso gl,'<iu rle pel·fciÇ;lo. 

Em um govcmo Lão bem constiluido, e,. igoroso, 
como o de Inglalcrra, c onde a lllorali~alie é tão 
geral, Jl<io se carece de urua inlcndencia privativa. 
tl tJ polieia tão forte; mas nós tcu1os ainda perigo 
de se introduzirem no 13razil estrangeiros malva
dos que machinem desordem no estado: precisa
mos, eu1 consequencia, de um especial magistrado, 
lflle assidua, c circumspectamcnte sobre elles vigie, 
e previna suas macliinaçues. 

'l'ambcm o systema de escravatura c:;.:ige gran
des cautelas. 

Os espiões são pessimo genero de homens, quando 
são meros delatores, c calumniadores ;-porém e 
UJII mal necessario nas grandes cidades, como 

• ttrn dos meios da dt:fcsa do il.'litdo. 
O Sr. Vr,;r.oxDE DE INHA~lllL'Pll: - (Nada seco- 'l'udos os pul.llicistns reconhecem a nntagem de 

l11eu). anles prevenir do que castigar os delictos. 
O Sr. Donr;Es respondeu ás obsorva,;ücs que fez "~ intendencin da policia é no seu primordial 

o Sr. \'isconlle de In!Jnmhupe, pprém uão se alcnn- rlestino uma justiça. preventiva. llecon!Jeço que 
çou o seu discurso de maneira, que se potlosse a sua. jmisdicr;ão· ó mui extensa, e tem sido mui 
Jazer idca 'delle. abusada, por Ler sido Jnl!nediata ao soberano, e 

O S1·. BAU7\0 DE c,\):nú : :- S.in to discordar cm rio lia se nfio d:tr appellação pam os Lribunaes de 
tfio grave ponto do meu amigo de a.nnos. jusliça : porém este mal adm illc cumtivo pot· 

N;io lia cousa mais ·dcslocad:t, que a proposla de noro rcgituento adaptado á nossa constituição. 
alJoli(;fio rlq,logar de intendente geral da policia en1 • Parece-me, pois, que Ln! emprego deve ser refor
·um pl'Ojcclo de lei de organisa(:ão das secretarias mario, mas não abolido. 
de estado. 

Disse o illuslrc senador, que o propoz, que, 
Lenrlo-sc nelle annexo a policia administrativa ao 
minbtro do imperio, c a policia correccional ao 
ministro da justiça, necessariamente cessavam ns 
a?tuaes allrihuiç0es do intendente geral da poli- i 
c1a. 

Não posso tirar tal concluiião. Aquclla clausula 
cvil!entcmenle se entende da suprema inspecção 
daquelles ministros nesses respectivos objectos, 
mas n<io porlem, nem convem descer aos miuu
ciosos exerci cios subalternos, quc,necessariarnente, 
devem ser commellidos aos mn~islrados directa-
mente suhordinados. I 

Ouvi nffirrnar que, nos estados conslitucionacs, 
A. 13 

O Sr. Yrs.:oxoE ·DE PAHA:I'AGUA:- Julgo con
veniente ponderar a este senado que, extincto, 
corno deve ser, o Jogar de .intendente geral da 
policia, é preciso providenciar sobre a subsistencia. 

' c emp1·ego das pessoas, que servem naquclla re-
partição. · 

O Sr. BoHGES :-Logo que com a creaçfio das 
seis secretarias de estado, rruc se se venceu aqui, 
s~ separou essa autoridade da pessoa, que a 
linl1n, c havendo, por conserruencia, passado os 
poderes a outra repartioiio, tal nULoriclade acabou. 

Pugnar que póde existir a autoridade com 
moclificaçiies no regimento, que tem, é o 'mesmo 
rJite conlinunr a. monstruosillnde. 

T. III •. 



50 Sessüo em 6 de Julho. 

Xus cJ,,\·cmn,; p:trlir· dr. principio; certo.;;: os 
principio; dvs ~orc!·nos constituieion~cs existem 
na diris:io dos poderes: f•'itn elin como está, não 
pude conlinu~r tal autoridade a suhsistir. Ainda 
•1ue se f:t•:a alguma a!tt'rl~:'lo no ;eu re~imento, 
l1ca senirre um rninistro indefinirel. c sem saber· 
se n qual dos podere; pertence; ellc nem pertence 
ao !egislatiro, nem ~o executi\·o, nem ao Judi
cial. 

um para duzentos, sr. me não engano; r.orntudo, 
tanto socego se goza cm uma pane r.o1no na outra. 

O togai' de intr.ndenl;J geral da policia não pódc 
exblir; cumtudo, !Ja de forr;osau,ente l1arcr um 
encarregado da policia adminbtralira debaixo 'da 
autoridade do mini;;tro do intcriür, cu''' cncarre
gadl) da polida criminal debaixo da antllridade do 
minimo da justiça. 

O Sr. Yrscoxng DE iS'AZ.\IlETII:- Nada poderei 
acre;centar ao •JUC tão luminosarnentc cxpcndeu o 
i Ilustre oenador·, o Sr. FcrnauJes Pinheiro: apoio 
asna ;jpinião. e direi sempre. como costurno, o:> 
meus sentimentos se!Jrc o oLjectu desta ici. 

Quanto ao argumento trazido do parallelo da 
Inglaterra, c Franr;a, di:-ei : em Ingüterra ~:lo os 
mayres rruem fn a policia chanwtla ordinar·ia: 
quanto ú politi:1. coiTecd;,nnl, púde ser entre nós 
commettida ao; corregedores. Eu n:lo adro pr·udcncia que, por ora, se abula 

este to:;ar de intendente ~era! da pulicia oC!Il rruc 
prin1eiro se prO\'ideneie, c attenda á se:;urança po
litica. 

Em França, não IJa intendente gera.! da policia: 
convido a rrtwlquer dos illustr·es senadores para 
que me dig:t qual e O nOIÍle dwe intenrJent€': 
boU\·e-o em outro tcrnpo; porém Foucl!é não foi 
substituído. !'ela nora organisar;<io do goYerno 
francez quem faz n policia s;io os prefeitos das 
prorincias, e Ira na capital um ministro da justi
ça, que é o supremo chefe della, e não um inten
dente. 

0 SI'. FERX.\XDES PIXHEIRO: ( l'ião se OU\'iU ). 
O Sn. \'Iscoxor: DE B.~RBACE:XA:-E' indispensavel, 

sem duYida., ha\'Cr policia; c quanto ao rruc pon
dera o noLre sc:nador, ministro do imperio, de 
cujo discurso perfcitamen te se colheu que elle não 
pôde por si cxccu tar aquellas obrigações, isso se 
regulará no regimento do expediente da sua re
partição, da maneira que fur mais adequada á boa 
execução das leis. 

Xão ha. de ser o ministro do impcrio quem !Jade 
exercer a policia: eu ainda. digo mais, nunca o seja 
um desembargador, hasta outra. qualquer pessoa, 
porque esta. autoridade é administratiYa, c· não 
judicial. 

Sobre dizer-se que nilo ha policia em França, e 
engano: ba uma policia tremendissima, c que não 
é propria para aqui; porque cm França. os homens 
máus são em muito maior numero, do que entre 
nós. Em parte nenhuma, lw policia mais activa. 
~I ui tos dos nobres >e nadaras, que estão presentes, 
poderão confirmar o que eu digo. 

Apenas um homem salta em teiTa, é logo seguido 
por dous e>piues: chega. :r uma casa de pasto, appa
rece-lhe Jogo á mesa um hospede a info1·mar-se sa
gazmente dos moti\'os, e fins da sua Yiagcm, c o 
dono da casa é obriga do a ter este hospede até 
contra sua vontà.rle, apenas clle lhe mostra a me
dalha da policia. 

Corno é rruc se lla uc obter esta scrn que haja 
que1n a ,·igie? X:lo Yejo classificada,; nesta lei as 
attrihuiçúcs importantes deste magistra,:o, nem 
mesmo para quem pas>am os objectos, •Jne estão a 
~eu cargo, estradas, pontes, colira.nr;a de rendas, 
passaportes, illuminar;ues, c outras iunumera.vcis 
cousas: !Ja uma secretaria, uma contarloria, e n:lo 
se sabe CO!I!O isto fica, e rliz-se em gera! no ar Ligo 
que está cm discussão: Fit:a abolido o entJwego de in
tendente gemi da policia. 

:\':lo acho isto conforme com a constituiç<io, nem 
nella encontro onde se diga rrue este magistrado 
de\'a cessar. 

Lembra-se que ha. abusos. X:lo duvido; mas, 
quantlc h a excessos, colribem-se ou re1rwd iam-se. 
Porque liom·e um abuso cm qualquer rcpartiç:lo, 
dcn logo extinguir-se, c acabar-se com ella? 

Xão acho isto conforme com o que determina a 
consliluiç;io. O poder executivo tem a seu car·~o 
a !tender li segurança publica: ellc ainda n:io de
clarou que o Jogar de intendente geral da policia. 
era desnecessario, que nao cumpria com as suas 
obriga~ues; antes vemos o contrario pela immcn
sidarle ri e l:•drúes, e escravos fugidos, que conti
nuamente estão chegando tle todas as risinhanças 
ria capital, e que, se n:lo fossem Jogo preso>, en
grnssaria o seu numero, c nos incon11nodariam em 
grande !nassa: \'e mos estarcrn chegando de todas 
as partes cscraros, que ladrurs at]Ui tinham fur
tado, e levado a. vender, c outras muitas cousas 
que wio numero, por n:io canç~r a. attcnç:lo da ca: 
wara: \'ejo, Jinalmente, o goremo sa!isl't!ilo com o 
seu scz-riço: port.1nto. concluo que se corrijam os 
abusos, que se ll1e d~ u mrcgimcn to; mas abolir-se, 
n:io me parece conforrnc com a raz:·lo, e interesses 
tio imperio: n:lo convém üs no~sas circumstancias. Daqui segue-se saber-se immecliatamente a. vida 

daquelle homem; porém que despeza enorme não 
custa semelhante policia! Esta rlespeza comparada 
com a que faz a policia ingleza é na jlropLlr~.fio de 

Assim, cu deixo e entrego a tlecis:lo ;i considc· 
. r·ar;:io do senado. Declarei a minlia opinião, c tanto 
me ba~ta: a minha cnnscicncia r~t:ltranquilta. 
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OS!'. BAnlo m: CArnu':- Sr. presidéulc, o ii- Esses oJliciaes for~osameule 11ao ele ler destino, c 
lustre scnador1 o Sr. lJOJ·gcs, conleslou-JJIC dizendo não se hão deixai' a!Janilouauos ;i miseria; nem 
uue, depois do miuisl.ro de policia Fuuché, n:1o isto pódc SI~JTir de ohstaculo para que se n;1o ncabc 
lJouvera ma is la! Jogar eu1 FJ·ança, c que o Iili- êom tal monstruosidade. 
nistro da justiça, c os Jli'Cfcilos tlus Jiroviucias Apparcceu tain!JeuJ a e;;pecic de que, vistas as 
cxei·ceJJi a alta p1l!ieia: uws a quesl;1o é de nouJC: circuwslancias cuJ que nos achamos, n;1o se deve
disso só se mostra IJLIC jã n:lo existe um ministro ria a!Jolir esle Jogar. 
privativo pará a policia, o ,rue e;se lugar se au· Este argumento por si mesmo ewi destruido, 
uexara ao ministJ'ú da justira. pOJ'IJUC se lia Jlro,·incia no Brazil que goze de per-

De certo, ellc, e us prefeitos a n:io exercem por J'eila trant]Uillidatlc, é esta; c dir-se-lln, por \'CU

si itnmcdialamcntc, m:ts]JOL' seus comtiJissarios, e tum, sc1· isso po1· ell'ei:os da policia? Parcce-Jue 
agentes cm rn.tuilicaçüc,; mais sublb, c extensas, que n:io; c se fosse possivcl, clla gozaria uiuda de 
que as lcas de araniia. 1naior lranquillidadc, no momento cm que de todo 

O mesrno senador (pcrmi Lla-we o senado J'Cfcrir) 1 deixasse de existir e~sa intent!cucia. 
contou-n1c r1uc tal era :t Yigilaneia tia policia tlc l'ias outras Jli'OYincias do iu1periu, niio é necas
Paris, rrue, seu do suprezo por seus agentes o u!inis- snria tal jurisdicçào, porque os ministros cri mi
tro diplonwlieo t!ns eorl,~s de LislJoa, c indignan- naes s<io os que n!Ji· a excrcilam: portanto, deve 
do-se este, foi-lhe dilo IJIIC não se pretendia cxa- acabar esta nJonstruosir.Iatlc, c desde já declarar-se 
mina1· o;; seus lialiús, rnns so o u1asso de musicas alwlida. 
de sur~ Sra., OIJilc .;e I!JC acharam suspcilas carli- o Sr. v1scoNDE DI~ c.~HAYm.us:- Eu n:lo des-
nhas con fillcnciaes. I cubro conycnir.ncia a!gu1ua cm que se durube a 

Disse o Sr. Viscond'~ rlc Bar!Jacena que nunca i11 tenilencia geral da IJIJiicia: visl•1 o que tem pas
desembargnclor der ia ser intent1cnlt1 d;t polici:t. sailo, é de nece.;sidade que ar;:~be, mas não sem se 
N;lo iligo que seja, JJias digo que j:imais deve ser estabelecer a quem hão de ficar pertencendo as 
militar, que de ordinario oura more casli'OrtU/1., runc0ües que ella actualmente exerce. ' 
e assi1u o exige a disciplina da tropa, quet· ser · Poiler-se-me-l!a dizer que se acha j;l determinado 
obedecido sern J'eplic<\. J;i o seu original carne ler que ao ministro do impel'io a parle cconomica, e 
foi marcado pelo lyrico de Augusto descrevendo administmtiva da policia, e que ;L repartição de 
a Achilles: justiça a parte correccional: porém ú necessario 

Jura neyet sif,i nulu, uihil uon urro!Jel armis. distinguir-se alta policia, e policia OJ·dinrtria. 
E' notorio 0 quanto foi violento, c por tal jul- A policia ordlnaria esl1i incumbida aos ministros 

gado no supremo conselho militar, aliás um militar criminacs, c a alta policia ao intendeu te geral: ora, 
benemcrilo a oulros respeitos, a quem se incum- pertencendo, por esta divisão que agora propüe, a 
IJiram actos de policia. !'arca sepultis. Os magistra- parle correccional· ao ministro da justiça, Jlca este 
dos, pelos seus estudos de direito, têm se1npre no mui lo onerailo, c acho mesmo .;er contra os prin
entend i mcn Lo jusliGa, c justiça. Os que a não a L- cipios elos illuslrcs senadores, que 11zer;un a ilivisão 
tendem, silo ns exCC[Jr;ües da regra. Os desembarga- do trabalho para melhor regularidade, e expe
dores não são como os juizes de fóra, jovens da pri- dien!e dos negocias. 
moira cntrancin, que presumem de infallivcis, e A maneira de remover esta dilliculdaile é autp
sc arripiam com qualquc1· rcplicn: o descmllarga- rizat· a lei o ministro da justiça pam nomear um 
dor, . \'c lera no, rendo embargos, püe com sere- IJOrncm, que debaixo das suas vistas dirija a'quellc 
nidadc- Vis la ás fJfl1'les-, c é facil cm reformar ramo da ndministraçtlo; mas enliio ficamos no 
a sua sentença pela experiencia dos proprios erros. mesmo estado: ternos um intendente geral de po-

licia, c a questão e meramente de nome; porque 
O Sr. Doi1GEs:- Sr. presidente, um dos i Ilustres esse llome 111 pmticará. os mesmos, e talvez ainda 

senadores, que uI ti ma mente fallaram, parece per- maiores abusos, do que até hoje se tem visto. Dirá: 
suadir-sc rlc que pela dispo~ição da lei, o Jogar de en son iutentlente, a, de mai.~, de!eaado do ministro da 
intendente geral dn policia acaba !JOje, ou :nuau!Jã. justiça: portanto, Srs., assento cm que o vcrda-

Não é assim. Depois que se dcrern esses regi- doiro remedia 6 darmos um regimento á policia. 
menlos :is secretarias de estado, é que o ministro Sobrecarregai' o ministro da justiça sem lhe fa· 
do impcrio lla de exercitar a policia adminislra- · cultar a nonJcação desse homem, c um mal nas 
tiva, é o minisl.ro fia justiça a policia corrccional: circumslancias cm que nos achamos: lemos im
nom se pretende outra cousn. mcnsa escravatura, c todo o dia se augmenta, cu-

Sei do caso particular de .lo;io Fmncisco de Oli· jos costumes. devassos ntmzam a civilisação: e 
rcira, que não yejo para que se traz aqui, nem os qncm h a de vigiar, e polir esta gente, que, desgra
officiacs cmp1·egados na secretaria da policia. çndamcnte, ainda recebemos dos portos da Africa 
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por ria de nm ccl!llmercio escandaloso, c repu;:- nr.ntcüsc;;ur·an1:a pnhliea (Leu o art. !02. ~. W.J: 
nnnle :i liurnanidr.dt'? e !I e o conserva, porcrue '! 

Ouri d1zer· na camara q1~e e;;tc delegado púd·~ >er· Porque rê que aq11elle rna~istmdo ,j prcr:iso para 
qualquer liorll•:m, qnc não é Jl!'cciso que seja ma- rigiar nc;ta mesma segnranr;a pu!Jiica; e se o go
gi~trado, porque c;la antoridaclc n:1o .~ judir:ial. rerno :linda n:io disse que era desnecessario, c 

Isto n:1o é assim. A parle correccional traz com- rnenos a constilui~:1o ü diz; ncrn o maÍ1da exlin
sigo, e exige o •JtH: ern direito se charna jlll'isdic~âo: guir_, para que o Ira r e :nos de abolir·? 
não é simpl~s autoridade; portanto, requer· conhc- Quernl1a de rigiar soln:e tantos estrangeiros, que 
cimento das lei,;, aqui entrarn_. cujas inlenr;1jes nos são desconhe-

\-ai-s~ corrigir um homem: é preciso saber·, I cidas~ 
se elle c•>l:i r:o caso disso: é preciso fazei-o com lião tem Jogar nenhum; nem se dig-a qu~ rste 
toda a le!(alidade. c n:lo arbitr:tr·iarnentc. A não magistrado eorn a sua autoridade poso:a cornrnetlcr 
ser rna~i;lr:Hio esse homern, Jja de o ministro lar- grandes ai tentados contra os direitos imliriduacs 
gar a,; irnportnntcs or:cupar;ücs, que tem j:i a seu do dtlatliio. 
cargo, e por-<c a ou rir as partes, como qualquer Elles csl:io garantidosrJ:t constituição do irnpc-
juiz de bairTo. Isto n:1o tem Jogar nenhum. rio, art. 179 ~ i ate H (Leu). 

A' ,-ista dc<tns refiexues, o mais prudente ó X:1o póde fazer· prisücs ar·!Jilr·at·ias, n:Io pódc 
consernrrnos o que está feito; mas ponhamos pcns mandar tirar· a propriedade alheia, lla de respei
:isarhilraricdades, e destr.ncm-se os abusos. X:io tara constituição. 
tenha o intendente um poder illirnitado, c abso- Ainda il:t pouco, quanrlo cu tire a honra de ser 
luto; proicre\'1He essa infame espionagem, mas ministro da jusur,a, t·ccc!Ji urna portaria do Exru. 
proridencie-se sobre a scguranra pu bica. ministro da mnri11!Ía para ruandar conhecer dcllc 

Este é o meu \'O to: a camara dclihcrar:i como por um abuso de au tol'idade, IJUC tinira pral.icado 
' entender melhor. mandando tGJrnat· um pouco de fazenda de um 

O Sr. Vrsco:>nr-: nr-: l'iAZAilETH:- Se me Icr:mto, particular para a repartição do comulis:>ariado, c 
~unicamente par·a responder ao i ilustre senador apczar de >e r para a tropa, eom tudo o governo 
que disse q11e não era já amanhã que acabava o sempre vigilante quiz ver, se bavia mo tiro, I'C" 

legar de inirnr!ente geral lla policia, mas eomtudo lin!Ja praticado excesso. 
insta que de>dejá se declar~ abolido. O governo cumpriu o seu denr, e o 11:1. de eum 

Eu torno a repetir· que só poder:i ser isso, quando prir sempr·e, quando seja ncccssar·io; aiútu u6 qu,; 
apparcccr o regirnen to, c se th·cr pleno couheci- este rnagistrado ~ rcsponsaxcl pela mesma consti. 
mcnto do objecto: quando se souber 11uern ha de tuição, por·que é um juiz de dirc:to (Leu o art. 
exercer essas importantes obriga~ücs, c se nilo res- ' 1ti6): portanto, estando providenciado tudo quan
ponda-se: para quem passam~ Tratar-se-ha c·nlão to é con\"Cniente para manter as ;;nra11tias do ci
da matcria: por agora, é mui deslocada a idéa de dadão, c torn:wdo-sc igualmente precisa aquclla 
se extinguir urna autoridade, que láo importantes autoridade para vigiar, c altcndcr· ü scguran,·a 110 
negocro,; tem a seu cuidado, sem se marcar q::em, IIJcsrno cicladfto, não vejo necessidade da extincr:flo 
c como os ba de preencher. üma cousa, Sr,;., é cs- nem a julgo prudente cm as nossas cit·cumstancias~ 
pionagem, c outra cousa é segurar:c,a pu!Jiica. 

A conserração deste ministro é neces>aria: con
vem que haja quem rigie, quem cuide cm tudo 
quanto lhe diz respeito. 

Sr. presidente, pr·ouYcra a. Deus que nós esti
ves;emos em estado de n:1o te:ner r·c,·olucionarios, 

O Sn. YrscoxnE DE b ru.1rnup": - :i:io posso 
combinar com os meus principias o que tenho ou
rido nesta •:aliJara a faror da conserYac:io da lnlcn
dcncia gcr·al da policia: os objecto,; dn ~na juJ'Í,:dic
ç:'lo se acham divididos por outras autoridades. 

c anarcbistas: prourera a Deus que não hourcsse As camar·as munkipaes têm :i seu cargo muitos 
ajuntarncntos de homens desorganisador·cs, que só objectos de poliria Ol'(!inaria, os t]unes dcrc Jlsca
têm por finrrnacllinar planos contra a integridade li:;ar o ouridorda comarca; c logo que a inlcllden-
do irn per i o, c a sagrada pessoa de Sua )Jagesladc c ia ger·al da poli c ia ce~se, c lias por:io a sua a ttenrão 
Jmp·er·ial. nisso, rrue é da sua rco:ponsa!Jilidadc. • 

Isto po~to, bem se vê a ncccssidatle de se encar- A alta policia, pela lei de 21 de Jtlll!Jode 1i60,cstü 
regar· esta vigilalllc policia a um ministro cspeeial: proridenciada, c é a 'fue derem fazer os ministros 
nislo~stãoconfor·mesquasi todos osSrs. senadores: dos ba.inos: a c;t0; compele saber· r1uern cntm, c 
Jogo, tJUC durida póde haver cm continuar a c xis- quem s:i.c, r1uacs as occupaçües de cada un 1, manter 
ti r aquc!la repartição~ o soccgo publico no seu tlistricto, ele. : niio h a no-

Demais, o :;:orcruo, pela constituição, lcm obri- ccssitladc de ncnlrurua outr·aautoridadc para isto, 
gação de attcndcr, e prorcr tudo o que fôr concer- . c muito mcrlos pretender-se r{uc o faça um mi-
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nistro de estado, rrue nem Jlútle, nem isso lhe ~~ I c rruc deve srpnr:U'·SC rlclla o resto, e formar pro-
proprio. j jectos de lei di!l'ercntcs. · . 

Quando scJ'Vi de intcntlcntc geral da polida, 

1 

Para t(Ue os autores deste projer:lo so:rossam cn-
pOriJUC as~in~ o cx~gian:t ~s ciJ·r;umst~nci~> darrucllc carrc.gat· de. um tal lmhalho, é preciso rruc.cstcjatll 
tempo, ate nz de IIH[UirirlOt' : ouvw. rltzcr rJUC se llcm mslnudos rlo rruc o senado CIUCr, c rr.ue este 
faziam violcncias, c rJtiCJ'ia evital-a~, assim cn- appt·ovc iL proposição do nobre senador : enl:io, 
tt·ava cm tudo. c as mais pct(uenas cousas cor- nesse caso, a lei al.c ao art. s• vai para r. terceira 
ria111 tle!Jaixo das minhas vistas. discnss:1o, c nús Jl:tssau'Jos a tratar dos outros ar-

Demais, em nenhuma das outras provincias tigos. 
ha intendente geral da policia, c n:io se l.t~lll visto O principio por 11Ue elles ttrrui se inseriram, pelo 
nellas desordens, :i cxecpt:ilo dessas pCtJt!Cnas cou- I[UC toea. ao llicsouro, é !Jcrn conhecido: tratando· 
sas, rtuc nós sal.Jemos, c cuja orig,•m 11üs nrro 6 se de se organisat· urn nuvo systerna, othcsouro 
dc·scon!Jecida. i.lcYia ler um IIOYO rr.gimeu. 

Se as mais provincins passam sem clla, corno Quanto :i outr·a questrro de sct· onerosa para os 
nrro ll:t\'Ctnos nós de passar? Par:t rrne 11avernos ministros de estado a incumllencia ·da policia, cu 

'de querer urna out1·a autoridade dislincta darjucl- tinha já :tlgurn prcscnliJt'!Cnto de que tal rruest:io 
las, com um no\'o regimento, r1ue se l!Je deve J'a- havia de oecorrcr, pórém ella se ventilará n:t ter
zcr? Isto yem a ser o mcstno: assento, porla11lo, ceira discussfLo. 
tJUe o artigo eleve passa!'. Con\'CIIlJO crn tf\Ie a policia corrccional só póile 

O Sr. \'rscoxDE DE N,lzAll~C'I'H:- Sr. prr.sitlcnle, ser cxcreidn pot· tnagislrarlo, c rruc n. adrninistrn.li
duas cousas têm resultado de toda esta discusss:io: vn. pórle muito hem encarregar-se a qualrruer pessoa 
ludo f[tl:lnto se tem dilo reduz-se aos clous po11tos que não seja magistrado, porém nunca militar·. 
capil:1es: :!'' tJUe todos rcconlleccm a uecessidade Coucluida a discussfLO. pr·opoz o Sr. presidente 
de haYc ,. urna polici:t: 2" rruc n:t ad1uinistração o artigo; c eomo ufto rosse approvado, pt·opoz, se a 
desta policia ll:t abusos: por r.:mto, o primeiro pon- m:LLeria poderia. ser tratada separndarnente cm 
to esl:i pt·cen~hido; exigi I' a a!JoliciLo, 6 rJucrcr ir outro projecto de lei. -Venceu-se .rrue sim\ 
contJ·a aqui! lo, que j:í se reconheceu necessario : Propoz tam!Jem, se o pr·ojecto discutido estava 
truanto ao segundo, remediam-se, c emenilarn-se cm tcl'lnos de passar :i 3" di.;cussão excluidos os 
osses abusos. ads. !l 0

, e W, em razrro do seu adiamento~-

S8 iJouvcr almsos t:111 oulm qualquer rcparl.it~fio, 
n:1o se lião de emendar, não se tem emendado 
sempre? porque hoU\·c um a. h uso nclla, lta de se 
acal1ar, l!a de se extingui!· aquillo, 110e é ncccs
sar·io para o hom regimen da sociedade; ha de dei
tar-se fóra, nrro ha de cuidar-se na seguranr;a pu
blica, primcu·o objecto cm que se deve empregar 
toda a attcnção de uma nacrro civilisada; ha de 
ficar abolida a autorid:J.de, l[llC tem a seu cargo 
este importante objecto 7 Eu urro acl1o isto cohc
rcnte, Sr. presidente, c torno a chamar atten~ão 
rlo senado. 

0 Su. VISCONDE DE CAR.l YEJ.J,.\S : -Eu proponho, 
Sr. presidente, que se faça este projecto só com o 
que ó relativo ao fim pl'incip!\1, para rrue se. orga
nisou, que 6 as sccrcla.rias de estado, suas altribui
çües, c arr.wjo cconomico, na fúrma do regimento 
proprio, que devem ter; c rruc os olijcclos dos 
JJJais artigos venham em projectos separados, por
que dt'SS::t fórma mcll!or se podem examinar; PO· 
dem i1; :i commissão de redacoão para este fim, on 
os u1csmos i! lustres autores do pr·ojecto os podem 
organ isar, qnal!do isso lhes pnrcc;o. ncccssario.. 

O Sn. VIscoNm; DE B.ulnACE:'a: -Pelo que nca· 
.lJo de ouvit·, o nolJI'C senador quer conceder que :t 
lei fique completa até ao art. 8° inclusivamente, 

A. H 

foi npprovado. 
Passou-se :i segunda parle da ordem do dia, que 

era a continuac;:1o lia discuss:iodo 3. • artigo do pro
jecto de lei sobre a navcga0ão. 

0 Sn. \'ISCOXDE Dll CAJLAYEl.l.AS : - l\'ão se pódc 
deixar passar o artigo sem limitação. 

Elle esl:i concebido .com tal amplitude, que 
abrar;aria muitos gcnet·os, que entram quasi cm 
lodos os tmballios do homem 

Da maneira com que o artigo se expressa, todo o 
ferro, por exemplo, ficava iscn to de pagar direitos: 
o cobre do mesmo modo, e isto produziria urn des
falque liorrivel nas rendas do estado. 

E', portanto, ncccssario não generalisarmos : é 
preciso limit:tt' de uHtneira que só goze do benefi
cio da iscnorro nrruillo, que se lia de tmpregar na 
construcção, c nada mais. 

0 Sn. VISCO:-íDE Dll PAI\.ó.N.tGL"A: - ESSSC Ó O fim' 
do projecto, e n:io outro. 

O Sn. Pm;sTUEX'l'E:- Deu ·a hora: fica adiada 
o. matcria. 

0 Sn. llODliiG\mS DE CAHVAJ.llO : - 1'en h o de 
communicar :i camara ilous officios que recebi:um 
do 1\xm .ministro de estado dos nego cios cstrangei· 
ros, e onlro do rninislro da guerra. Eu os leio. 

T. III. 
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Ül'l'ICIOS 1 êeo,u,;fao de 71' de Julho dü 18~6. 

«.l!lru. c Exm. Si·.- Satisfnendo aos desejos do I PliESIDI~XciA uo sn. Yrsco:-.:m; Dlc SAN'l'O-A)IAno. 
~·:rwrJo, qnc v. Ex. Juc m:mifcsla 110 seu ullldo J "\IJI'in-sc a sess:"IU, c sendo lit!n, e approvaua a 
de d:il~ de ~ ilo COI"renlc lliCZ, lenho a honm de acta ua nnle~cuculc, passou-se ú ordem d11 dia. 
rellletl.:r a \'. Ex., para ~cr presente ~u 111esmú Fez-se a ui lima leitura do projecto de lei sobrr. 
sc1wdo, tanto Uiu cxcmpl:ll' do _Lmtnt!o t!e ~0 ~o 0 rcgi 11wnlo dus consc1J10s gcrac,; de JirOYincia, e, 
Agu:'i? •lo :umo t:assndo, como copias da courcJll;a(J t!cpois d~ l.ll"eYissirn~s rcfie.xue;, foi approvndo da 
addieiOnal no tlilo L1·alado. c dos documentos I'C- waucira ,;eguiute: 
latiYos a essa trnnsaccão pt:cuni~ria. - Deus 
guarde a v. Ex. Pn(o, Cill ;; 1Ie .Tulhu ile f52ü.- 1\I~GDm!\"'!"ü nos co:>:SEI.uos fiEli.\I;s DE PnonxcrA. 
Fiscrmde de Jullmllúupe.- Sr. Jo:io Antonio Hu-/ 
drigues r! c Carrnll!o." 

S1!$S(i0 jii"Uj111/'(I/Qi'ÍO. 

Art. l.." Dous rlias :tnlcs da primeira inslallaçiio 
do coHsclho geral de provincia, que se seguir ü 
su:t elcir;:io, ns pe;soa,; para clle eleitas se· reunirão 
pelas n"re horas tla llianlui, na s:tla 'que o presi
dente d•~slinar tlara as scssucs, lr·azendo cada uma 
o ,cu diploma. As despezas, feitas 11os pr·cparalo
rfos da rcfel'ida sala, scr:io pagas pelos cofres da 
fazenda pu!Jl ien. 

Foi rcmellido :i ~omrnb,;io rlc consli tui•;:1o, c 
d iplomncia. 

" lllm. e Exm. Sr.- Cumpre-rue CO!llillllnicar a 
\'. Ex. para conhccinienlo, c infor1na~:io rio 
senado, C iii O!JSei'\":tUt:ia do § 31i. Ui'[, JiO, til:. 8. 
da con,liluir;ão l]Ue,pcrig:1ndo a scg!;ranr;a publica 
no anno de JS~~' cm consequcncia da setli~:io mili
tar de 11.1rle (Ja tropa dn Jll'O\"inr:ia (]a 13a!Jia,.1ssassi
nnndo o seu proprio general, e incurn!Ji!ldO ao 
go\·crno csrnaga1· na IIa>cenQa·lnl hyrlrn, c Yt.:d:1!' 
a propngar;ão do cont.~gio IM' meio promplo, e 
efficaz, Sém mingon d:t justiça; julgou do seu 
dever mandar· a !li crear u1na comnliss:io militar, 
para julgar lJI"CYC, c Sllilllllal"iamente os cnllcr.as 
da dita sedicflo, tendo a dila conunissiio militar 
sido ex li nela logo depois que elles foram sentencia· 
dos: c tendo-se lnnnifeslttdo no su!Jscrjucnte 
anuo de 182~, na provincia Cisplalina., a rclJeJliiio, 
que todos sabem, ta!Jl!Jem o gorerno, por igual 
derer,c com n mesma ,·isla, lanr;ou mão da rneswa 
medida, creando alli uutra comnJissúo militar; 
mas porque suppozcssc (jUC esta nrro potlcria sc1· 
levada a effeilo,por se achar :t pra~:a. de ~lontevideo 
em sitio, c todn a. campanha su!Jlcratla, mandou 
crcar na provincia do Hio Granuc de! S.Pedro,colllo 
mais contígua ao theatro da rebclli<io, semelhante
mente outra com missão militar para julgar os re· 
beldes apanlwdos corn as aruws na mão · dercndo . ' ' porem, acrescentar que t:tnto esta commiss:io mi-
lilar,coiuo a lia Cisplalin~, não tem ate agora exer· 
ciuo funcç:io alguma tias que lhe fora.mprcscr·iplas 
nos diplornas da sua crear;iio. Deus guartle a v. 
Ex. Pa~o, ti do .Julho de IS~ü.- llltJ"tio del.ayes.
Sr. João Anlouio Hodrigucs de Canalllo 

Dclerm i nou o S1·. prcsidcn te pai·a a or·dcm do dia 
a ulli1un leitura do projecto de lei sobre o re"i-

l 
. o 

meu o dos conselhos gcr:tes de prorincia, c a con· 
tii~~açfio r.la dbcuss:lo, que, por dar· a lwm, se 
adrara. 

Lcvaritou-sc a sessflo tis duas horns. 

Art. 2. 0 Vei·i!icanrlo-se o numero suffir,\iente 
p~ra h:tver scs-:io, na fórma da COJislituiçào, art. 
78, noiucnrão d·cnu·c si, por acela.n~tu;rro, o presi
dente, e um secretario. 

Art. 3. o O presidente c secretario, assim nomea
dos, cousenarào os seus lugares, ate que,inslallaclo 
o conselho, sejam nomeados o pr·,!sidcnte, vico
presirtente, secretnrio e supplentc, que hão de 
ser·vir nos dons mczes dn reuniüo do conselho. 

Art. ~.o Nesta. scssn.o prepa.raloria, logo que 
iorerfl uulllead os u presiJeutc, e ~er;re tario, a pr~
sentariio os conselhcir·os eleitos os seus diplomas, 
e nomear-se-Mo á pluralidade relativa, po1· es
crutinio, rluns commissues de lres membros; uma 
para examinar a legalidade dos diplomas de lodos 
que não sahircm nomeados para. clla, e a outra 
para o exame dos poderes dos lres membros da 
primeira com missão. 

Art. ti. 0 As commissues apresen~1rão o resultado 
dos seus exames dentro do mais curto tempo pre
ciso para apurarem a legitimidade dos diplomas, 
á vista da copia ~u thcnlica d:t neta geral da elei· 
r;:i.o apurada, que dc,·e ler sido rernettida peln 
camara da capital lla província. 

Art. 6." A ap[H'DYa(;:to dos diplomas será deci
dida. :i pluralidade de votos, nn fónua do arl. 82. 
da conslituiçtlo. 

Art. 7. o Devesa hi1· da sala o eleito, se liOuver 
duvida, ?mquanto se qu~sliona sobre a legitimi
dade da sua etciç:io; e niio concorrerá rn;d:> í1s -
s~ssues nt(uelle, cuja. clci(::lo não foi julgada legi
tnna: pura coll!pletar· o numero drsignado para o 
consellJO, se clwmnrà o iru1neuiato cui votos no 
ultimo dos apmados pela camar·a. 

Art. 8." Esta resolução com os seus fundamen
tos subirá :i nssem!Jlóa geral, parn sua final decistio; 



Scsstio cm 7 ele Julho. ti5 

f~ze~1r~o-sc a remessa na fúJ•rua do art. Sida cons-1 Art. ·17. :'los 1nais annos successivos, até ao 
tlt111çao. quarto inclnsivc, a sessão preparnloria se cclc-

Art. o.o O secretario fonnar;l uma lista dos IJrara no dia antcccucnl.c ao da installaç;1o. 
c,onsclhciros, ~ujos diplomas foJ·cm approvados. Arl. 18. :'icssa scss:io, eleger-se-hão o presi
J~stes se dcposJtar:,o no arc:llivo do cmJsciiJo, c da dente, vice-presidcnw, secretario, e supplente. 
IJsla, depois de conferida, se entregará ucna copia Serão presidente c secretario deste acto; os 
a cada conselheiJ·o. que o foram na scss;1o OJ'dinaJ'ia do anno immc-

Ai't. 10. Verificados os diplomas, o presidente clialo. 
lü\'antará a sess:io, indicando antes a lJOra, em Art. !!l. No mesmo dia, dada a posse ao prc
ljue no dia seguinte se reunirá o. conselho para siclenlc, e secretario eleitos, pJ·occdcr-sc-lla ao 
Jll·eslar o juramento. acto religioso, clclenninatlo no arl. !~, sem 

Art. !1. O secretario formará a acta, rcfcJ·inrlo o juramento; c se Ohscr\'al·:'t a disposiç:1o do 
snmnJ:tl'inrnente o que se tmlou, e se re•olveu na art. 1;:;, 
~css:to. D:tl'á parte ao presidente da provincin1 por 
Yi:t do secreta1·io do governo, de se achai' concluic.la 
a vcril1c:tç:1o dos rliplomas, c ela ]lor:t aprazada 

•rJTt:l.o r 

Do ]lrCSirlel/le C SCC/'elal'iO, 

pal':t o conselho pJ·cslar o juramento, afim de se :l.rt. 20. Compele ao presidente manle1· it ordem 
manrlat· apromplar o que fôr JH'r.ciso pam este no conselho; fazer obse1·var o ocu regimento, c 
solcmnc neto. a conslilui~ão; dirigir a ordem dos lrai.Jallios; 

Arl. 12. No c! ia seguinte, t·cunidos os canse- conr.cclcJ• a palavr:l; estabelecer com clareza o 
lhciros na sala das sessues àiJora designada, se estauo da cruestào, sobre a qual JJa de recabir a 
encn111inharilo todos :i catiJedral, ou igreja prin- volnç:io; recolhei' os Y<Jtos, c declarar por ellcs a 
cipal, a implorar o divino auxilio pela missa decis:to do conselho. 
\'Oliva do Espirilo Sa11to, que será celebrada pelo Art. 2i. D<!VC pôr cm actividade o conselho, 
bispo, ou pela primeira dignidade ccclesiasticn. evit~ndo a iuacçfio, c que os conselheiros uns clis-

Art. !3. O bispo ou a primeira clig.nidadc cccle- cussücs n~o se apartem da crueslilo principal. 
siastica, depois de eslar concluida toda a ;Jccfto Art. 22. O presidente é o orgão ilo conselho 
religiosa, receberá o juramento dos conselheir'os, todas as vczçs cruc este tiver de enunciar-se col
daudo-o primeiro o presidente, repelindo cm alta lc:!ctiramente. Pode1·;i propor, discutir, e votar; 
voz com~ mão direita posta sobre o Evangelho as 1 mas quando quizcr cntt•aJ' em discussão. largará. 
palavras da l'üJ'HJula, 11ue será lida peJo sect·ctario, a sua cadeira, c será substitu.ido pelo Yice-presi
e depois os mais dous a dous, pondo as mãos sobre dente, emquanto csti\•cr discutindo. 
o missal, c clizcndo:-•Assim o juro. , o\rt. 23. As funcçües elo secretario são formar 

Art. a. A formula do juramento ser:i do teor as actas das scssues; assignal-as com o presi
scguintc:-Jum nos Santos Evang-elhos prornover dente, depois de npprovadas pelo conselho; fazer 
fielmente, quanto cm mim couber 0 bem rreral a leitura dos ollicios, e mais papeis que forem 
desta pro\'iucia de •.• dentro dos lim'ites mar;ados rcmetlidos ao conselho, ou offerecidos á sua dis
pela constituição. do impcrio. Assim Deus me cussii.o, c rcsoluç:io; contar os votos; fazer rc
n.judc. gist-rar nos livros proprios as propostas, c reso-

Art. J1í. Cantado o hymno - rc11 i Sm;ate Spi- luções; proceder á chamada elos membros elo 
1·itus-e prestndo juramento, voltarão todos como conselho, e, finalmente, exercer o expediente da. 
vieram, para a sala elas sessões. Lida c approv:tda corrcspondcncia do conselho. 
a acta da sess:io antecedente, 0 presidente nomear:í Art. 2'1. X;1o s~ a?h.ando o p:esiden.tc à hora 
uma deputação ele tres membros para 110 dia se- aprazada p~ra pri~lClpwr a sessao, far~ as suas 
guiute, em que se ha ele insl.a.Jia1· 0 conselbo, rc- vezes o. YJCC·presJden.te, c, n_a falta de ambos,.o 
cchcl' o pl'Csiclcn!e un provineia na casa immcdiata. sccretarta; e este •SCra supprtclo pelo seu sup
á. sala das sessões, e acompanhai-o até ao mesmo plcnte. 
lugar ua sua sallida. ,\rt. 21:i. Sohre a mesa rlo presidente, c secre-

Art. 16. Feit:t a. inslallaç:i.o elo conselho, scgun- tario estar:1o P?stos um c~cmplar ela const_ituiç;io .• 
do o arl. 80 ela constituição, c depois da s:Jhida out.ro destc.regim?~Jto, a l1sta dos r:onsclheiros, e o 
do presidente da província, lcr:i 0 secretario a mais que fur precJsO para se escrever. 
acta 1la scss:1o antecedente, c o conseiiJo pi'Oce- TITULO II 

dcrá immccliatamente :i elcic;:io elo presidente c 
vicc-presidentc por cscutinio, c á piUJ'alidade 

Das sessões. 

absoluta de votos; c :i !lo secretario, c supplcntc Al't. 26. Xo pmzo marcado pela constitui~ão, 
po1· cscrutinio, cá pluralicladc relnti\'a de votos. , art. 7i, serão succcssivas as sessões cm lodos os 
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dia>, que 11:io J'ore1n tlullling-o>, ou tlias sa:1tos: 
prineipi:11·:io pr.la' IIOI'C J,or:JS rla uwuliã, e não 
poderão durar lll:lis ele .i linras. 

,\rl 2i. Dada a hor:t Jc pl'incipiaJ' a sc>s:io, o 
l'~'''sidcnte, 'ccrctario, e eonsdlicims lültl:ll':·,o os 
:<CUS aSSüiiiOS: O SCCJ'úl:ll'iO J'ar:i a CIJ:illl:Jcia. 

Art. 28. Achando-s,~ vcrilicacJ<", o nuJilero tlel.cr
winado pela consliluir;iio, arl. 7~, o prcsiclcnlc 
ahrir:i a scss:iü COIIJ as palavras -AlJJ'C•Sil a 
sessão. 

Al't. 20. Principiar:i a scss:lo pela leitura rl:t acta 
tla autcccdcul.c, e dnl:io se lratnr:i da sna a.ppro
vnr;:io, ou de se fazercn1 as tkcl:u·a'J'ic,; con I'Cilion
tcs: depuis 1ICtla dar:l ennla o scr:r,~lario rlos 
oJlicio~, t[IIC tirei' rccchido do gurc!'llo ; pro
e.cdcr:i ;í kilUI'a rlas propnslas llo:; t:unscllieiros, 
flUO ainda 11ão estiverem Clll discussão, c po1· 
1in1 :i flUO cslircr na onlcnt rlo dia para :;C I' diii
culida. 

Arl. :.lO. llai'Cndo pareceres de r:oJIIJlli>süo, se 
cmpreg:ti':.i ncl/es o resto t.lo tempo snllicicntc, ue
pois das di~cnssücs das prupo,;ln.s. 

Art. 31. Se 11ão houver uwtcria, IJUe occupe 
Lodo o tempo da scssüo, podér-se-lin. csla ler
minar antes •lo tempo da sua dmar;.ãu: assim 
eomo pot.lerá eonlinnar além do tCIIIJIO dctcrlld
nado, se, dada a hora de findar, eslircr fa/lando 
algum cons,JIIJCiro, ou csti\'Cr 1> conoellw a 1'0-
tar, pois düvc-se acalJar o acto tlUC se prati
ca \'a. 

Art.32. Antes rlc seacahara s:•ssüo, o presidcnlc 
dar:i os assu11tptos, que l1;io ele entrar na ord~1n do 
dia da scss;lo segui 111 e. 

Art. 33. l\"esla. dislrilluiç:io dia ria dos assumrtos 
nflo entrará nc11hum llOI'O, sem ']UC lenha acalladu 
a discussão dos que se csli verclli tra l:tlldo: excepto 
llU:tnrlo se aci.Jnr adiado arruellc, IJUC ]>ela Ol'llcm 
dcria preceder. 

Art. :Ji. Para nnalisar a ~essiio, usnr:i o prc
siclcnlc da fOJ'IIJula scguinlé - LcvaJila-sc a 
scs:-:áo. 

Art. :m. Xão llarerá sessão fora do tempo, c lu
gar marcados, c jalllais lmrcni sessão secreta. 

T!Tt'LO ll!, 

Da.; JII'OJIOslas. 

' ou c<)ll\'enil~llcia, üxpuslas no Jli'C:unhulo collci
s:tJnr.n te. 

,\,·1. ao. Sür:io tlivitlidas en1 arligosnumerauos, 
• qnalluo n sua m:tlcria eonlircr uwi~ do t]tW 11111, 

e depois do lidas por seus autores no cunso/IJO, ~o
r:io entregues ao ~üerct:u·io, filiO tan11Jem ns ler:'1 
illl:ucr/ialamcnlc, c :JS 1':1r:i lanr;ar no lil'l'o, r1uc 
drro li:tl'l'l' par:1. o registro ucllas, r:om o titulo ele 
lii'I'O das propostas. 

Arl. 40. l'íellliUiu:t p1·oposta cntrar:i cm discuss:io 
sen1 pas:;a1· por tJ·cs leituras, con1 o intcl'l'alto pelo 
lllCnus 1k dons dias dt: uma à outr:1. 

,\rl. H. Tcrmin:tila a sc:;uuda leitura, o presi
dente por:i a votos >C- aJli'OJlO>la, qu'c acaba de 
ler-se, t~ oiJj,~eto de tlc/iilcrar;:i.o.- Os mcmhro; rln 
cunscllio rolar:io ;;cm prccorlcr discnssfio, o dcci
dJJido->c l[liC n:io, lie:tl·:í rejeita,l:t. 

,\ l'l. (:.~. Decidi ntlo-sc, porl)llt, que é objecto tl•l 
tlclihcmç:io, enlrar:i na distrihuiç:io tliaria dotra
!JalliO elo eonsctlio,scglllido n ordem da anliguitlac.l.c. 
· AI'l .. l:l. Se a pro1·iJcueia fur lcmltJ'atia por uma 

dns camaras da proviucia nos lermos do ar/.. 72 
da r:onslitui,::1o, depois de cOIIIIIIUHicada pelo se
cretario ao couse/IJ", este a l'CiliCllcr:i a uuw com
miss•1o. 

Arl. ~i .. A coinnlis:>fio exnulinani, se ú coll\·c
niouto aproYiucneia; c. por ollicio 1lo conselho, 
expedido pelo seu secretario ao do go1·c;·uo tia pro
l'illcin, dc1·erü exigir da carnara, rruc a lembrou, 
todas ns iuflll'lnaoücs, c docnHJcntos, I]Ue furem pre
cisos para illuslrar;:'tO uo negocio. 

,\rt. •í:i. ~c a cow1nissão pelo exame, a que pro
ceder, não achai' :~ltcnrlircl a representação da 
ealllara, assi111 o parl.icipani ao conscllio; o qual 
rüsotvcr:l depois da·tliscuss:1o, ou sem eJJa, confor
rnc o parecer da commissão, ou contra, depois de 
discutido o parecer. 

Art. ~ü. Se o conselho se conformar com o pa
recer que <lá a r:omrnissüo ele 11iio set· allendirol 
a rcp,·c:;en Lao<io, ser:i esta rojcila<.la; se.. JlOri:m, 
JIÜO se confonnar com a commissüo, c acJwr con
rcnicutc a Jll'OI'idcncia requerida, orclénar:i qne a 
COillnli:;,:fi.o a reduza :i J>roposta na for111a dos arls. 
:JS c :J:l. • 

Ml. !t7. O IIICSmo se praticarü, se a coJnmissflo 
achnr allcndil't:l a rcprcsonla0:io, c J'ur approYado 
pelo t:OIIselllo o seu p:1reeer. 

ArL. 36, Qualquer conscl/iciJ'O Lcm <.liroito <lo 
porpo1· o IJllr. cnlcnrlcJ· couvenicnlo á sua rrol'in
c:ia, eolll as linlilar;ücs declaradas no arl. 83 da 
c ou sli lu i çf11i. 

A ri. 3i. As Jli'Opostns serão feitas a n tcs de cnlrar 
a di;cu~s:lodas lllalcrias tlaordcn1 do dia. 

AJ·L. IJS. Eslas propostas, sendo aprr.~cnl.ad:ts no 
const:lho, c lidas pelo scerc/.:u·i", scriiu inseridas 110 
lil'l'o compctcnle, c se I'Cgular:i.o COliJO as que j;i 
passamn1 flOI' scguwla lcilurn,. c foraHI attendidas 
pam cnlraren1 c1n deliboJ'n~:üo. 

Arl. 38. Carla lt111a deve ser datada, c assignada 
pelo seu aulor, c conter o olljeclo da proYidencia 
com as razücs fundamcnlnes da ;;ua necessidade 

' 

Arl. ~n. Dnr:ntle o intcn·allo da priHJeiJ'a :i se
gunda leitura de UIIJa proposta, púdc o seu autor· 
pedir ao conscll10 que a supprirna. Se o conselho 
annuir :i esta sul'Jl/ica, o ~ccretario esci'CYcr:i :i 
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m~rg·?111 tlo rcgi>lJ'O tlc!la ~ re!'lm :<cgniutc:-Sup- i' tprando ucl!a fCII' .redigida a proposta, tem ilirci lo 
prunrdn cm (rlala), a pcd11lo do seu autor·. Se, de JH'Cfer·üncia pam ai.u·it· a uiscnss;lo. 
port'!ll'l, algum outro conselheiro rJuizcr· lúiJI;u· a Arl. Gl. so lilll da discussi1o, ser:í pcrmiltidoa 
I•roposln. por stw, asôignamlo-sc, 11ão scrà esta rrunlquCJ' destes o fallnJ· a favor· da propostil uma 
supp1·iulida. vez mais, se quizer·, nlúm das que lhe co!npclem 

Arl:. tiO. Depois da srgunun !t-il um nf10 scr<i j;i i em comrnum com os wai~ conselheiros. tiozar;i 
pcrmillido rr.dir cstil '·upp,rqss;io. I da mesma faculdade rruai!JUCt' conscl!Jciro tJli[J!lclo 

Ar!:. ;)1. QtwlqucJ' proposta, n111a rcz rejcilac.ln, J rruizür cxplieat· algul!la cxprcss;ln, que sa não 
não pollcr;i ser outra YüZ oJl'erccida uas scssücs do lten!Jn tornado no seu rcrdndciro sentido, ou JH'O
nnno, cn1 que fut· rcjcilatla; c ~cndo sc~mnda rez I dur.ir· algum Jnctodcsconlwcido ao coHsCIIio; Jimi
apJ·csonlat.la CI1t l.!irerso anuo ao n1esu10 r:onscJIJO, , lanrlo-~c cu1 runllos os casos mui eslrictamcntc ao 
c sendo la111 IJCIIJ rejci la i! a, se n:io pouer:i mais rlcl la 1 seu o!Jjeclo. 
traJar, CUHJtJanlo subsistir o conselho iJUC a re- Art. ü2. N;io se cnl.entlc 11nalisada a discnss:lo, 
cusou. • se aind~ lJouvct· tluern :;e pr·oponl1n a fal!n.r. 

urur.o I\'. Arl. 6:). Se nos dias CIIJ que principiar rpwl-. _ I quer das diseussiies, n;i.o poder coneluii'-SC po1· 
Das 1/w:nssues. fn Jta de :cmpo, ou quando na terceira discn,;s;io 

Art. ti2. Xcnhum !H'Ojl!elo porlcr;i. ol1ter JJnal I o consc!IJO :1sscutar fJUC n;lo se aclia. snlllcienlc
rc:mluç;io para seguir o;; passos JIUli'Cados no art. mrnlc rliscnlit.la a proposla. o presitlcnlc ajii':Jt.a
Sl,, e scg_uinlcs tla couslitui~:io, sem tjUe tenha pa~- ir;\ o rlia, ou t.lias pnrn se conliuuar o dclmlc até 
:;ado por !TC~ tlislinclas t.liscussücs. / concluir-se. . 

Arl. ti:J. \'ersani. a priuwira cliscuss:io unica-1 Arl.. Ui. Tamhcrn se suspende a diseussiio cm 
mente sobre a,; rantng-eus, ou inconrenicntcs da. rrualtJUCr esl.auo, cm que clln se achar, so :~lgurn 
proposta, 0111 gemi, sem cnlr·nr no exame do cada I conselheiro, por umn. intlic:tt;ão moli\'adn, peiliJ' o 
urn dos seus arlig:o;;. seu adia mcnlo,e por votos do conselho fOr dec;i[Jirlo. 

Art. ~L Xa. >Ógunda rlc!Jntcr-sc-lin. cada al'iigo Art. G~. Jámais se poderá passar de uma dis-
lla pt·oposla de per si cor11 as ntlcrat;ties, c su!J- cnssão para outra, scuiio fJllaJHlo, co~1cluidn a mtc
:l.!loraçücs corrcsponrlcnlcs, que tiverem occoJTido, cedente, o conscliJo votar tjue assrm se cxeeutc. 
escolhendo-se por lllOio de Yolos as que !JOuvcrctn Art. üG. As rluas primeiras discussões scr;i.o ter
de su!JstiluiJ' cm·lodo, on r.m 1mr·l:c os artigos a minadas, fazendo o presidente as I[Uesl.ties nlraixo 
tJUC se referem; o propondo-se sc 111 pre com prcrc- JJJCIICion:1das,_ns ~uacs. senl:_ rcsolviclns pelo con
l'üncia aquellas, rruc, scudo ::tJIJll'OYad;1s, 11rcjudi- sclho. i'la Jll'llncm. dtscussao: • A proposta deve 
r:ruc111 as wais. passar <i scgundn tliscussüo? " Xn segunda. rc A. 

Art. 1:i1i. Xa !crccirn discussão se dcbatcr(L cw proposta deve pas;ar á tcrceirn discussüo? , 
geral n;ío só a proposta com os nrligos, que não Art. úi. A lerccim discussão acabará com as 
se aellarcm ne_ccssario,;, ou r_anlajoso~, mas tam-lrcsotur;.ücs tlas. pcrgunl~s ~cguinles: Primc~ra: 
!Jem as altcraoucs; podendo nr outm vez a cxnmc , • O conselho JU!gn concJUJdo o debate dn pro
:Js qucstúcs, c nrgumcntos suscitados nas duas an- posta~ " E decidido que sim, proseguini :i seguu
terioros t!iscussücs, c coulirmar-sc ou rcful:tr-se da: " Approva·a proposta com as altcraoücs r~ce-
o que núll~s tircr passatlo. lJidns?' (no caso de tel-as lJarido). 

Art. 1ili. Entre cacln urna t1:1s trcs discussücs de- Art. üS. O rcsullado desta ultimn votar;io !ir· 
rem :ncdiar pelo l!iCnos dous dias, o non!Ju 111 a ma a rcsoluG;lodo consell.Jo so!Jrc a proposl;, para, 
principiará, sem que soja dada pelo jlresidentc no caso de sct· approvada, proscguir na Jórm~ da 
parn ordem do dia. · consliluição,.art. S.í, o seguintes. 

,\ri:. tií. Aulas de Jll'incipiar ii discussão, 0 se· I Al'l. 69. O cxito das votaçües Jlnncs das duas . 
erelario Jcr:l o projecto todo, c na segunda dis" ]lriJnciras tliscussücs somou te é ter·minantc, quan
r:uss;io o aJ·tigo que se lta ile t.le!Jalct· com as suas do é negativo o scuresutlado; c então n;lo Jll'O· 

cmcndns, <i pmpoi·r,ão que rlellr.s se f[,r tralanrlo. ·(segue a discu>s;io, o Jlcn rejeitada a pro]Josta, qu01• 

A 1·t. tiS. 'l'allllJcm na terceira discussão, alé1u 1 islo succcda na prim•~irn, IJUér na segunda dis
tlo projecto, lcr-se-li:io as emendas, true aiuda J cuss;io. 
subsistirem. 1 Ai't. iO. ,\inda rruando, oiTercccndo-se a propos-

Art. tiO. Cada consclhci:·o tem (!il'l~ito de fallar la ;i discuss;io, cstn uno se rcrifir·a, po1· n:io hai'Cr 
a rcs~eito·d:- qnalqlwr proposta, pcln ot·dcm cuJ quem falle nella, LlJH'csideulc propor:i, tod;n·ia, as 
que fur· pcdtr.la :1 palaYI'n, na Jll'iruciJ'a, c !cr·ccira votações ordenarias nos ni·ts. m.; c GG, c o ;eu 
r!iscuss:lo duas vezes, o 11a segniHln lrcs vezes. resultado terá tanto vigor coJllO ~c realmcuto 

Art. üO. O autor ou o rel:liOt' da commissão, procedesse verdadeira t!iscuss:io. 
A. 15 T. III. 
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'J'!'J'UI.O I'. -Os seullores, fjue yolarclll a favor, se lcvnnlar~o, 
c os •I Ut) vala 1 ern con l1·a, J1carflo asscn lados. 

Art. SL Se a n1aiorin, à primeira \'isla, fCtl' ma. 
,\ri. 71. llareni no conselho duas colllliliS>ues nifestn, o prcsirlrnlc pulJlic:u·:\ logo o resultado; 

pcrnw11entes; lllllil fJ:II':t o exame das I'C[JI'esrn- lliaS>CliOuvrrduvitla,ou po1· u:io!crsitloa 111:1ioria. 
lar;úcs das C:llil:Wa.s, e outt·a [l:ll':t inspccr;ão, e pa.tenw, ou ]lO!' parcct.•r a algum mcmi.Jro n:lo ser 
policia da c.1sa. exacto o resultado pi'Oferido pelo presirleulc, con· 

Arl. ~2. Xos cawsoccurreulrs, r1uc ·~xigem ave- t:H-se-h:io os votos pelo secrclaJ•io. 
J'i;::nn•;•ícs, para sabre elles dn1· o r:onsclho uma Art. s:;. Esla vola(<iío é rlesl.in.11Ja para àccistio 
acenada der.i,;iio, porl•'l'i'lll IJa\'81' ,1s eonllrJissücs ! do indicações, o propostas, c lfLlllndLl f(Uillrtuer pr·o
cspeci.1e>, que fo1·em convenientes. i posta conlil'er rnuitos artigos, I'OI.:ll·-se-lia SCIJJprc 

Ar·t. i3. Para ~e !lOIIIear un1a romndssão es- I separarl:iruenlc t~m cada artigo. 
pr~cial, d preciso rruc haja rruern a pe1·a, c fJUC Ar!:. 86. :'icniHWI conscllwiro presente pódc cs
a petição.. rlcpoi~ de apoiada por trcs c:lllse- cusar-sc de Yutar, salvo n:'io tendo assislido :l dis
lhciros pelú menos, seja deferida por votos do cuss:io, 
conscllJO. Art. Si. A seg-unda mnndm de valar é propria 

Art. 71,, :Sclllluma commiss:!o scr:l composta de para as nleir;ücs, c para os objec!os de rrÍaior impor
menos de tres memllros, nem de mais de cinr.o. tancia, rrtwndo ftir requerida por algum ruemhro, o 

Art. 75. As commissücs são forrnad~s de mern-~1 decitliila por voto do consellJO, Ser:i pmlic:;d.1 por 
bros do conselho, nomeados á plur:tlidnde relalii':J, ceàulas cscriptas com o nome do eleito, c lan~\aàas 
por escrutiuio secreto. em urna, nas eleições; c por ceduias-sim ou lllio-

Art. 7ll. N1!o ser1io nornenúos para cornmissücs, nos outros objectos. 
o presidente, c o secretario; porém ser:1o semrrc Art. 88. Na votar;;to por cscr·ulinio servem dC 
memllrus natos da de policia, c se no11teará, pela escrutinadores o presidente, e o secretario. Ao prc
mancira indicada no art. 7·l,, mais um membro sidente compete puhlica1· o resultado. 
para a comrlctar. Art. 80. Todo o consell,eiro póllc inserir o seu 

Art. 7i. Cnda commiss;1o nomeará d'cntre si voto nas actas, apresentando-o no lermo de. vinte 
pa.ra cada negocio um relator, o qual exporá no c quatro Loras, sem os fundamentos dclle. 
conselho o parecer da commissiio, sem que por 
isso fiquem os outros membros de!la privados 
de poderem fall!ll' sólJrc o objecto de que se 
tmtar. 

Arl. 78. Se algum membro da comrnissão dis
cordar do parecer dos outros, poderá cscre\'Cl' o 
seu voto separado. 

Mt. 70. Apresentado no conselho o parecer 
àa commissão, póàe sobre cllc fallar duas ve7.cs 
qualquer conselheiro, c o relator uma vez mais, 
no fim. 

Arl. 80. J.ogo que se levantar IJUalqucr conse· 
lileiro, para combater o parecer da eommiss11o, não 
poderá a disc uss110 della ter lagar nes::e dia; o pre-
8idcnte nàiará para o dia, ou dias que julgar con
vcn icn te. 

Ar!. 81. ,\s conunissücs nno tmballrar:io nas 
horas, em que se celebra n sessno. 

TlTGJ.O \'1, 

Do modo rl_e votar. 

Art. 82. Por duas maneiras se podem d:tJ' votos. 
Primci1·a: pelo acto symbolico ele se lenntarem 
os que a.pprovaru, c ncarem assentados os que 
desapprovam. SC!;UIIda: por escrutinio. 

Arl. 8~. Todas as votaçGes se farão, por via r! c 
rcg1·a, pelo primeiro mnrlo, dizendo o presidente: 

'fiTUJ.O VII. 

J)as pe.r;süas empregadas no serviço elo conselho. 

Art. 00. Haverá um officia 1 para o expediente, 
registro, e guarda àos livros da secretaria, urn por
teiro da casa do conselho, com dous ajurJan tos, os 
quaes scrvinlo alternadamcn lc, um dentro da sala 
do conselho, para o que alli !ôr preciso, devendo 
lambem ntTnmar os assentos dos assislen tcs; o 
outro nas com missões, sendo justamente o por
teiro, e correio da secretaria, e substituindo-se um 
ao outro. 

Art. !H. O pr·esidcnte lia provincia nomeará os 
solmditos empregados, tirando-os de alguma das 
repartições, cm que estejam ser·vindo quando seja 
assim praticavel; ou nomeando-os de fôra com 
tuna gJ·atificaç;lo conespon.Ienlc ao seu J'cspcctivo 
scrl'iço, e pelo [CillJlO sómente que cllc durar. 

1 Art. 02. A disposiç:lo do artigo antecedente n:lo 
se cntcndei':l com o porlcil·o da casa, que devo 
ser permanente para a lodo o tempo cuidar nella, 
c responder pelo rrue alli se achai', 

u presidente ria pl'OI'incia nomcar:í pal':t este 
emp1·cgo pessoa capaz, c cuirladosa, com venci· 
mcnto annual sufficicnlc partt pur á sua custa 
quem trate rlo asseio, c limpeza àc lorla. n casa. 
Este ordenado S•Jr•à pr·ovisor·io até ser legalmente 
sa.nccionado. 
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. Ar L _D3. Todos ?sle~ emp,·cgados esl;lo sujei los J MI. JOü. Os conselheiros, que na sess:Lo nun 
JJlllll:dJ:tlaJJJ.ei:tc a COJIIJllJs.><lo de policia, ü ex- gunrdn1·em o decoro devido, scr;lo advertidos pelo 
cep1;ao do ol.llcJnl de secrelaJ·Ja, que d!lvCJ'Ü recebei' pJ·esitleulc com a palavra- atti:mç:lo.- Se esta 
as ordens tiJrCclamcnlc do ~;ecrclario. advcl'leucia n;io JJasla1·, o presidente tlirü-Senlior, 

·m·u1•0 nn. ou senhores (FF) ntlcnção.- Se für ainda inJ'J'llC· 
tifcra esta segunda adverteucia, o presidente os 

Da policia. mnndnrá sahil' da sala com esta formula- o 
Arl. U4. Na parrdc do topo da sala das sessões senhor; ou senhores (FF) podem rclirar.sc,- e 

estal':i collocndo em lugar elevado 0 augusto re- I estes sallir;i.o Jogo sem replica. 
trnl.o do Impemdor debaixo de rloccl. conscrrar-j Al'l. i07. Se no calor da disputa r1uni1JUeJ' con
sc-!Ja OJ'dinnrinmente cohcrtoeom cortinns, c só se selheiJ'O CJujlJ'Cgnr pala nas dcsattenciosns, ou por 
far<i patente nos dias solemucs de abel'lU!'a, c cu- J 

1JUa.l.qucr '.nnn.cim se exceder, o presidente o ad
cena file:~ lo qo couselho: _ J ,.~rt1:·a priJneJJ'a, e segun~I~ vez r.OJJJ a cxprcss~lo_-

Art. o..,. Os consclheJJ'OS ton1a1·ao assr.nlo na I A OJrleru.-Sc, apezar dJs:;o, e!le se n:lo coiJJIJII', 
mencionada ,·ala cn1 fúriii<J circular i udislincla- , então o presidente 1/ie dil'á- O Sen!JOJ'. F n:lo 

·mente, c se1u prcfcrcncia nlgumn.. o presidenlc, i pi'1dc de!ihcrnr-; e o c:onseJIJciro sal! irá inllne-
porl:Ju, 1J o secrelaJ•io lt!m Juga1·es di>linetos. rlia1amente da ~ala. 

Art. !lü.' A earJeim do presidente scJ·:i tlc espal- Art. :108. Quando UJIJ eonseiiJeiJ·o, fall:lllrlo, se 
dar, <i sua r.squel'(la eslar;i o set:retario: nlllbos ingiJ'iJ' CIIJ ma leria, rJUC n:io é da nt!J·ibuir·.flo do 
tcr<lo diante a mesa colloenda no tupo da sala. I consellJO,O prcsitlente o iulcrrornpr.r:i,r:IJnrna~Hio·O 

Arl. !li. Todos concorreJ•àO:i.S:t/a ;1 tempo que j Jogo ~orrl:1n. Sed.il'a_gnJ' d!t rJursl;iOrJUC ~e trat;t 
se possa :iiJJ'ir a sessão üs liOJ':lS aprazada>. . I on I[U.Jze~· HJtr(~i!uw·, JIHl.cl'ldauJcnle, mat"rin i10va 

Arl. us. Soal:.:um tiver impedimcnlo,quc niio para. a dJscussao, o presidente 1/icfnJ·:llcmlJJ'aJ· a 
exceda a Ires sessões, o p~rlicipará ao presirlente 

1 

ord11111 r!o .di~: e se lendo sido .advertido duas 
por um recat!o: cJuando fur mais le111po, o com- ~·ezes, JllSJStJr, 111andal-o·h:t seutar-se usando 
murlicar:'t ao secretario, pedindo rruc o fac:a constar da foJ·mula- o scnlior F pócle sentnr·se,- o que 
ao conseJIJo. · o conselheiro executará p1·omptarnente. 

Art. 00. Todos fallarão do seu luga1', e cm pé, Ai'l. 100. Quando, nos cn"so> acima meneionados, 
á cxcepG:lo do prcsir!cnl.e, ou darJueiJe conscl11Ciro 11<lo forem baslnn lesos meios ind icados'para se con
que por enfermo obtiver do presit.lente a permissão 1 seguir~ ?!'de_m, o pre_sidente ICI'anlartí a sessfio. 
tte f:lllar sentado. Art. 1JJ.I, us espectadores tcr:lo lugar proprio 

Art. iDO. Nen li um conscl hei J'O poderá Ia 1 lar sem cm que possa 111 assislit• scm,com ludo,se misturarem 
ter pedido a pal:t\'l':t: esta não será concedida con1 os membros do conselho, e com elles com
üquclle que já li\'Cl' J'nllado duns vezes na ena teria municarem na sala durante a sessão. 
crue se tra:a; salvo nas segundas discussões de Arl. Hl. Os espectadores gua1·darno silencio, 
propostas, ar!:; ;;i, e se cslircr nos casos expressos c jamais darão signal algum de approvação, ou 
no~ arts, 50, c 7i. reprovn.ç:lo: se algum o fizer, será posto fóra. 

Art. iOJ. O presidente coneedel'tl a palana a Art. H2. Tam!Jern serão expulsos aquclles, IJUe 
quem p1·imciro a pedir, guardada, todavia, a prefc- perturbarem a scss:io por qualquer maneira, uma 
rcncia do nrl.tiS. Quando muitos se levantam a.o .rez que sendo :td\'crtidos pelo presidente com 11: 

Iueswo tclllpo pa1·a pedirem a palavra, 0 presidente palavra-ordem-se não col!ihirem. · 
dará. a preferencia a qur.m lhe p::trccc1•• / Arl. 11:1. Quando a in1Juieta1;ão do publico, ou 

Al'l. :!02. Toda a falia ou discurso ser:i diJ·igido mesmo dos cunselheiros, n<ío tiver cessado pelas 
· no conselho, ou ao prc.<iclcnte, e uno a determiuada I adrnocstaçocs tio presidente, ler:mtarü r.ste a 

pessoa. sess;lo. 
Art. i03. Quando se fallal'llc algum conselheiro Art. l.H. A commissão de policia de\·e dar as 

será este sempre tratado pelo seu appellido, dizen- providencias para que se manlenhn. a ordem, e 
do-se: o senhor (ti). .

1 

UJJJa J.1oa policia rlent1·o tia casa do conselho. 
ArL. l.OL Quando algum consellieiJ·o fn!Jar sem Aat. !liJ. l'nJ•n. serem etTéclivas cs:as provi-

ter ohlitlo licença, o presidente o adrerliJ'ti. com cleucins, o presidente dn JH'ol·incin, cnlenrlcnrlo-se 
a pala na-.\.' ordom.-Se, sendo advertido segunda com o com mandante rins n1·mas, manda1·á. coiioc.1r 
rez, n:io ohedcc''l', dirá o presidente-o S1·. (JI). :l pOI'ta da casa do conselho uma gna1·da militar, 
pôde rel.imr-sc,- c sahir:l logo sem replica. se fui' requerida. O seu com mandante executará 

A1·l. l.O~. 56 para reclamar a execuç:lo Lia lei, us ordens do conselho, c a dislribuiç<1o das senti
poderá inteJTompcr-sc quem estiver fnllando, o I nellas será determinada pr.Ia conuniss:1o da po-
quc se farü dizendo- ordem. Iicia. · 



GO Sessüo em 7 ele .Julho. 

Secretaria J,1 s,;natlo, 7 ,Jc .lullro ,Je 182G.- : porém por atJ!.WIJ,~s nrcios, que sfio :ulaplal'cis 
Visconde r/c Saillo·:lmal'O, prcsit!cnlc.-./otio Antonio / ;is Hossas circumslancias. 
llodrigut.>s de Cul'ralho, L o sccr·ctario.- nm·tio dt.> Desse pequeno unrucr·o de crnliarcat;ücs, •1ue 
Valt·u~a, 2.~ scerel:trio. ternos, a maior parle s;1o IJnYios eornpr;~dos ao cs-

Entr·ou-sc na 2." parle tl:t or·t!errrdo dia, conli- trangciro; n;1o s;io só con>lruidos Ilú llmzil: o 
nuando a diseus>:To rio :u·t. 3." do projecto de lei qual o moliro disso? Qnacs os ohslaeulos, que se 
so!.~rc a na vcg:u;ão, c ua emenda que com o Hrcsmo :r.prescn trun eon lm a consl.ruc,,;:lo? 
artigo se adi;1ra. A falta de poroaç5o, pOI'lfUC desta Il'\scc a fall.n. 

o Sn. \'rscoxvE 1;" 1',\IJ.l:i.IGt:,í :-Sr·. presi1Jcnlc, de rarpinleiro>, cala fales, rnarin!rciros r. te; e n. 
o ohjcclo i!csl:t lei, r:omoj:i ponderei atJUi cm outm falla de capilacs, qne amuc_Hr com JH'9J'cr~ncia, 
occasião, é J'arorecl'r a n:l\'cg-at:iio. c aniuwr a como os homens, p:rm a. agnwltura, nao su pelo 
construcr:ãodosnarios,a !Jcm da ,;10,;na narcg:H::io, promplo lucro, lfUC oll'cr·ecc, coruo pOI' urna Yidn. 
IJUC ror o'ra cxislc CIII ponto mui pequeno, e se por mais soecgada, c mais saudavel. Todos l'occm d.os 
este modo n:1o promoi'CJ'mos 0 seu augmrnto, arriscados perigos do rna1·, e p_rocura rn a lr:~n.'tllll· 
11 unca teremos corninCJ'Cio 11acioua!; lodo cllc se !idade dos camrros, onde :t lli'Jincns:t fcrtrlrcJade 
far:l cm \'asas estrangeiros. 

Contraria-se o artigo ponderando-se a dimi
nuição rlc rentla, que produziria nas a!J'andcgas o 
faror nclle proposto. SolJr·c isto cump1·c o!Jscrrar 
I!UC a nossa marinha constn. de !fio poucos rasos, 
ttnc essa dill'crcnça· n;io pórle ser grande; c para 
Jli'OI'a disto, aqui oll'cr·cço :l r:onsidcração da ca
mara urna rclat;;1o de todas as nos,as crnha.rcaçüc:; 
rncrcantc,,cxtrahida. das que prdi a todos os prcsi
ilcnlcs !las prorincias, na qual se não comprehcnde 
a do )Jara.nú:ío, porque ainda nfio chegou. (Leu a 
relação). 

Ora, o que é isto? Demais, muitas destas cmbar
ca~ües não hão de empregar-se no comrnercio do 
norte: que desfaliJue, portanto, pódc este favor oc
casionur nns rentlns dns nlfnnrlr.gas? r.. nrro srr:í. 
elle compens:~<:lo depois, c com usura, aug1ncntada 
n nn vcgaoilo 9 

N:'io sei como se possam colher vantagens sem 
primciraill!!llle se adiantarem tlespcz~s, c fazerem· 
5e alguns sacrillcios. Desta fórma n;io teremos es
tradas, nem pontes, ele., no interior do impcrio, 
Jlor·quc é preciso gastar com estas obras. Ernlirn, o 
art. 2. o p.1ssou com taes modiJlca.çücs, que o seu 
favor rcd uz-se a nada. 

Eu me reservo para fallar sobre clle cm tempo 
opportuno, porque antes quero rruc se omilla, do 
<JUC app:1reça por semelhante fór·ma. 

Ou v i o que se disso sobre o ferro, e o cobre, true 
têm applicnção a muitas cousas do uso da vida. 

A disposição do ar ligo nfio é senão para que sejam 
JiYres arruclles, que se destinarem para cons
tn1CI,::1o naval. Disto é que trata a J!l"iiucim parle 
<la crncnda: quanto :l segunda parle, cm IJUC se 
rn:O[Jüc só a diminuiç:io de vinte por cento, acho 
pouco favor, pa1·a convidar os tr:tvios bJ·azilciros a 
que crnprehcndam a navegação do uorlc que iJ 
Hmito dillicil, c a que não estamos acostumados: 
mas emllm lenham ao menos este favor·. 

O Sn. Yisco~n~> 1m lllARIC,t :- ConlJCço a necessi
dade, rrue ternos de augmcntar a nossa marinlra, 

rlo tctTeno lltes oll'crccc co1nmodos, c rantagcns 
superiores. 

Este artigo cst:i concclritlo de urna rnancira mui 
geral (Leu o ar·tigo). l\':1o se dizendo 'tfl!C esta 
iscnç:1o du direitos sô fosse a favor darrnelles, 
q uc mantlasscm construir naYios, nca absolnlis
simo. 

;l!aletia.~ lmtlas. G'ma deli as é a madeira: so!Jre 
csln. já se providenciou noart. :t.•, rrue de porto n. 
parlo do Brazil s:i.o isentas de direitos. 

A outra é o ferro: este !cm tantas npplica~ücs, 
que o beneficio não se limitaria :i marinha, mas 
viria n estender-se a lodos os outros ramos, que 
lhe dfio r:onsurno. 

Um homem, que lcrn estaleiro, que conslrúc 
nm IHtvin para vender, ca leul:t o f~l'I'O, r;nlu·~, 0Jr: .. 
que J!Je é preciso (ou arrucllc que o 111anda cons· 
tJ·uir por sua r.onta), se pede aqncllcs arlig·os li· 
ncs de direitos, d:lo-sc-lhc, c isto podia ser inclu
do narrucllc art. 2. o: bem entendido que esta 
isenção nunca lcr:l lugar, senão com todas as 
cautelas c fianças; porque o navio ainda não est:l. 
feito, c podendo haver dolo, deve moslrlir ont!c o 
vai construir, em rruc provincia, cmque porto. 

Quanto á parle do :ti'tigo, rruc pcrmittc ao naYio 
brazileiro a isenção elos di rcilos de lonas, brins, 
antenas, etc. ele., que conduzir de portos estran
geiros, lambem n:1ojulgo isw colll'enicnlc, e antes 
fOra. de parecer que na rio IJrazilciro, ou em geral 
que a navcgaQão llrnilcirn. de longo curso tivesse 
um desconto de 20% solJrc a imporlancia dcllcs: 
é melhor no geral, do que cm par·ticular só para 
lonas, cabos, lH·ins, etc.: c.<les ar·ligos são poucos: 
os navios brazileiros iriam buscai-os à Inglaterra., 
c n~lo se atTiscariam :l perigosa navega~:io do norte 
por !.:lo pctruena Yantagcm, succcrJendo da!Ji o 
subir de preço o gcneJ·o, o rruc seria maior mn.l. 

Para umancgociac:1o destas s:lo precisas muitas 
transacçües; ler fundos prom ptos, c mui las outras 
cousas proprias do comnrcrciu. 

.lá disse cm outra occasião que o exclusivo dado 
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ao navio lii'nr.it.:irn 11:10 produziria lJ:ll'ai~za dü: DailliO·sC a IJJ:tlcl'ia por discutida, foi JIOSIO o 
:;cunro, i'OI'iJUr. poucos crnprciJcndiriaiii a viag-em. I arli:-J•• ;i. rolat:;i.o, •l niin sr. nprorou tal n rzual 
Concorra o r.,;Lrnu;:cii'O, o llicrcado n.i,UIIdará, c I r•slar:t no projcc:l.o, plli' eujo IIIOliro o Sr. [11'0-
tlê·>e nus uaciunacs 20 ~' de desconto na iii I [lO!'- , sitlcnl.c ü pr~>poz cou1 a pi'iiurira parte da CIIIC!l
tand:ulos t!irüilo., p:II'il o,; anii11ar. l;lo datjui a 20. ! da.qne vem a. se1·, :Iddieiollili'·Se-llie no priucipio, 
ou 3üannos podcni a.vullar: i10jc, por6111, ó IIIIIiio ilcooi> ria palal'l'a-nacios-as seguintes qurmdo o 
pouco, c IIIUito JIICIIOS sr.ril, se pa,,;;u· o arlig-o de r:onslrllr:lor, on as ]wssoas, !JIIc os lllllllllm·elll r.ous
lJUC se con>itkrnr:i l•razildril Iulicamenlo n uario li'llll', o l'CifiWI't?l'em 1:0111. as daridas condi!'al!s a crw-
conslruido no BI·azil. lulas. A.,sim se Ycnr:cu. 

Nt':>le poulo, assr.11l0 que se tlerc pet·millii' a 
naluralisar;~o de unl'ios, assi:n cbmo S•' perrnille ~
ele linirJI~·us; JlOI'fflltJ o nc~ociaulc, quanrlo colllpra 
um naYio ao t•sli'aii~Ciro_.•\ pOnJIIC r:onlicc•) qntJ III•J 
Jlcn. 1nais Liarn to. tio que mnndando conslrull-o, 
vi,la a falta du re1·.urso;;, ifllC para isso lcnios; e 
quanilo nos aellarlllos ern estar! o rlc JS construi,. j;i 
COIJI facilitlarle, ningc:u compi·a!'à navios estran
geiros. 

O nr·:mciantc é rrucm p!·iuJciro ha dr. r:onliecer, 
e calcnlai' isto, porrJile mcdila, c calcula c;;c,·u
IllilosauH'nl;) nquillo qun l!JC COIIYOIII. 

0 Sll. \'iSCO:mE IJE PAILC>Ant:.í: -~!uito folg-o 
de ouvir o:; lliCSillOS ]li'iacipios, t]He aqui cxpcnrli, 
quando ljlliz su;:tent:lr o n.rl. 2". Ternos muito 
poucos n:n·ios (llizr.m), não faz difro··rcnç:t: c só
mente a~ora s·~ conhece isto, c alé se jul~a mais 
r:onvcniente nmn diminuição de :20 "/n no tolnl do;; 
direil:os de todos os generos, a qualn<io 6 sua 
favor dlls consl.nll:fores, Inas rlc lodo o r:ommcr
cio! ... Todavin, en n:ic eoneordo, c insisto Clll 
que o favrq• só ll•:vo r.onr:Nir.J·-;;r. :irrnr.llr.;; f[ll•~ se 
propõe c exu•missimo. 

Fa.llon o illustrn senador na !alta rle meios pnr:t 
n. constnw~:io. c fal-a consistir na fall.a de hrn,~o;;: 
anime-se n;Jilülla, e e,;lcs vir:io, por isso rrnc IÍin
gucm qnr.r applir:ai'-Sc a. 11111 oflicio, IJUe n:1o 1!:'1 
subsistencin. cc1·1.a : an i IIJ:tnrlo-se, ]leio eon I.I.,11'io, 
n naveg-açi'io, lia de r:rcsr.CI' a eonsiT.nr:r::io, c l1:io 
d!} conconer 11111 i tos olllciar.s. 

Como [JI'OI':l <!essa falln. de IH'a(:M; nponfon o ii
lustre scnarlul' a rlcll!ora que I cm lin.\·irlo na eons
trucção da con·cln, IJUe se n.ciln 110 c::;lalciro ,Jn 
arsenal de Ill:tl'inlw. desl:l en piln.l. 

O·atraw ocr:ol'l'ido'nislo n~o l.rm sid•) tanto 
por falt1 1lr. ilr.It-o', co1nO pela nrccssidn.,Jc de rr.
parn.r c de apromplar cnmmg-cncia. navios para o 
snl, n pam onlrns partr.:;; nCIII [101' fnlla rle ma
deiras, rrnc ha. 111Uilns, c \'elll conlinnamenle. 

A conslrner;ão de cmlm rca1;ües de !,:'liCI'l'n csl:i
muito adia.nln.da .• ~o Par;i, f.1~IIIOS lln<n. frng-ata, e 
l.Ull:t correta no eslalr.ii'O: n:lll:tliin, duns frngala>, 
cumn.n:iu: nqni urna f1·agata, c duns iloniilarl!ci
ras: 0111 S:1nlos dnas cau!Joncii·as c Hlll:t eor
vcta, ele.: Ao que llr.rwins, pois, dar ini[IUI>'o 1! :i 
mariillin. mcren.nfc, e :i. sm conslrne~;io. 

A. -lo 

Pmpoz rJ,~pois, se a cn rnam :tpprovn\·a lambem 
a. Si'g'lliHI:t pnrte lla mesma cm,~nda ; pOi'ÚIII !louve 
CllljW.lc un. vot:11;:1o, c pot· css•l IIIOliro con l'idon o 
Sr. prr.sirlcnlc ao antol' dclln. o Sr. \'isc nrh~ ilo! 

)larid, para uovarncntc a redigir ll:tf]IICiin. parle, 
afi111 do senado oiJl;'.I' suiJI'C elln m•~illlll' cscluer.i
J::cnto. Tendo o ii lustre :<r.nador i'alisfcilo, o Sr. 

· pr,;sirlcul.tJ po7. a v o los n.rcfe1·ir.la. eiJJCIIria, IJHe 11eo1t 
do I:IJI•Or seguinte: 

" PI'Oponllo que a isenr;i'io dos rlireitos nos g,~ 
n~ros rlcclnrarlos un nl't. :1. 0 :<c limilc ~ g-mtifl-. 
··ar:ão de ~5 por ceufo sobre a imporlancih dos di
r;:iios do entrada.- J[al'it:IÍ." 

lqqmwou-se, Ra.lva a rr.ilacr;ilo. 
l'a:ssou-sc a discutir o.arl:. fJ, 0 

O Sr. Vl:;coxoi; DI: CAHA\'nr.As; -Persu:ulo·lllt1 
do f]UO csf.e n I' lig-o n<io pódc passar. 

E' ·verdade que f.or.las as unç.ues que não l•}m 
aiwln Hin:J.navegae;io, nem COliSli'UC\-fio, que cst;io 
ail!lla: 110 llel'l;o, COliJO a nossa., pt·ccisam fa.rorcccr 
esses •k•us iniporla"tcs ohjcclos; por~m cunlprc 
iazcl·o de 111n11cira. IJIIC, !Jllel'CIHio o g-overno pro
mO\'tJl' n. n:t\'Cg'at;<io, u;io rcn!J:L a prejudicar o 
COIIIIIIlli'CiO Clll geral. 

Pro\·nrei como cslc nrtigo ó J!i'Cjurliein.l. Diz 
cllc : ns 1111.1.'/os, que cl'om em rtianl1? se consli'ltirel!t 
110 Íln[lo)l'iO do lJI'(I.:;i/, !JO:;Ill'cio do JII'ÍI:Ífeyio i/a isell• 
~cio de dii'eilus da. fit'imeil'a, cal'ya_. IJUa e.rpol'tal'em .. 
Este fa\'OI' 6 alllplissimo, c vem a.rJesfa!car a fazen
da publil:a; porrz1w plido) essa earga sct· de g-rande_ 
valor pela :wlureza deli~, 011 pela grandeza do nn.
vio. . . 

Pódc sr.r l:unlwm JII'Cjndieial ao eomiuCI'eio, !Ia
vendo .1,, ou;; capilali:<las, IJIIC n!Jar•Jllcin lt>das as 
eonslrncçu,~s; o que ü mui fnc.il no estado em 
que nos nchnmos. Esses capilalislns jn est:lo mui
to favorecidos pelas iscnÇücs 11ne so lhes lêm da
do, C f[I:C faZP.III COIII IJUO llS SeUS Ila\'iOS IJC]Lli)lll 
muito mais !Jarnlos, do qtw os que ,j:l r.slavam 
consl.ruidos, óu fosseu1 tJ,; ot•igcrn, ou rlc proprie
dade brazilcil'a. Sendo asss111, j;l esses homens, ha
lJilitados n. darem Yanla:,rcns aos carregadores, 
pondo os rrcl.es maisli:lixos, Yêm alncrar muito, 
sem qLw·os mais po>sam eni.I'ar cn1 concurrctH:ia 
com cllco:•pinnlo mais CO!Iccdcndo-sc essa iscn
'::1.0 absoluta. 

T. III. 
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C<•li~O:'J\•r:io a t•l!cs tod••> ''' c~rreg:<llorcs, c d:; ; De JtJais, nesk priJueiro arligo u:io se iuclu-
a!:i t<>: 11 ,,,; JJr•'iutliead•1 <l co:n:neJ·::in e n:ll'cg:ll;:io. : r.Jn súJIJellte (IS gcn··ros lll'nzilciros, s:io lambem 

llar0Jttio ·,:.;<;:s !,. ''" :ieapil:ili>t~s, tJU•J ailnnJu811J: os c>tr:mgeirus; JIOI'<Jilt:o:uti~o llCIIIlllltl:t dislinc
lod:IS ::,; l'O!lll'lll't;.C>CO:, lll:•dC OCCtiJ'l'CI' üutro iiiCOII· ' 1;:itl f:1z SOIIJ'e i;lo; jiUJ' I!Oll:'C>JIIt!ll>:ia, é ilt'itl eJar0 
n•:Jicnte. e 0 ot·eupan~Ja t:llt·s su <luanltl> upc1·a- ·o prejuizo, >JllO \'ai resultar n:1o só ao eo~tllncr
rin.; l1a. ·e n:io P>IL!eroJu, Jll!!' euuseiJLWlld:J, os, cio, t!Oltltl ü f:1zcnda puJ,:iea: c o m.:•smo illus
oulros •:;)!<>lruir. · Lre >~11ado1· j:i rocüul:cec!l <JUe a di>posie:i•) do 

t:•JIJ\'CIII, ign~lu<CIItt), pontlt:r:ll' tJIIC o c~pil:Jlisl.a IIJ'l.ig-o u;io ,:c pód;) enl.cndr.1· na gcner:llit!adc, cm 
p:;.lc I:J::IH]~I· ~uno:u·uil' um 11ariu, raul-o nave- '1"" •:llíl o.<l:i conccliido, c ifiiO !lfic1 púdc tal i:;cn~.ão 
i[:lr a pri11!eira riage111. c dt:pois tfll8 a.<5il!llcm ~o- ex!L'lltkr-sc ao direito do dizimo. 
sa<lo 11~ lodasa.;\·::nlag-.~IIS, réntl•:I·Ll a lllll c,;lr:m- 11 Su. Yrs<:oxu" DI~ BAIIJJACICNA:- Eu li <'sle ar
~ciro, c.;:!slruir se;;nndu. c fazer o III::SJIILI, resu!- tig-o eon1 lllllilu prazer, e pretendo daJ·-IJw lodu 
l:11Hlt.• tlaq11i g-J':Irü prejni;:o, ::cm s.; eonscgni1· o LI :1poio, <JUC t·oulwr om Juinh:L facnld:iti<J. 
:lll;;:nonlo da n:l\'<~;!al;:i<•, •Jilt! se de;r.ja · Eu as:;oul.o CIIJ IJIIO eslc favor rJue se concede, seja 

xno se pndt'lll ~dmil.lir fa,·orc<, IJLte Y•)lll apre- Jl:lr:; scn1rn•c, .~dizei que su 11:1 T11rquia, c e111 Por
jLH!icu a•) todü C III geral, i? COiilü o proposto neo:le tug-:11 se fiO~ III di:·cilos :i cxpol'taç<io de 111atcrias 
~rtigo está ue:;,;.: caso, JlO!' i,:;:o t!igü •JUC n:io tlcre JJru ta~. 

p~>S~r. QUalltO :lOS diziiiiOS, SlljJ!JOilhO tjliO O llOiJrC an-
(1 Sn. \'Jsco:m:: DI~ l:xHAJJm:rE :- Xnlla ini[JOI'I.a, tor do JH'Ojecto, nClO o" I.•Jve c111 vista, n creio 

Sr. prcsid:•alc. lJL!i! esses~ 011 ti capitalistas eons- IJUC clle n:io dul'idal'à atllllillir t[UC a isenç<lo 
trn~m, e '.':!IJt.l:lllJ os ll:l\'ios, como o llúlJre :-c. dtJ direito;; de expurla>.~<io do malerias IJrutas seja 
nnt!ul' aea!.::t d.: pondül':ll': o I[IIC nos inlcrc;sa •! objecto dü U111a lei geral. 
IJIIe lwJ·a ,,,,a conslrue1:ão, e até nos fazollt faror J.. , , 

1 ::.n. ,'Iscu:xnE n1·: Co~::AY:r.I.LAS:- Se ;;c IJUCI' 
C i!< nos exportnrtllll os genoros. iselll;:io de direitos de ~~xportar~:1o para todos, isso 

Todas ~s 1w•;lies da Em'opa deixam J i vrc a ex- ó uulro caso. 
portar;ão tlos g.~nem; que lhes s~"lo supcrlluos; n:io 

0 Sn. YISCO:iDJ: DE [Xl!AlllliJPE :- N:io sei donde lh•:s po·~m "nus, nem torpeços, antes a faYorcccm: • , . . . . . . ~ .• , 
por tanto, o •JilC C\i assento e que se far;a aqui uma na,cc 0 emhaiaço, cm. (l•IC me \CJO. L_n d1,s~ 
t1 ccla1':11~~1o, de lJ uacs s:lo esses t1 irei tos, de qu c Iicam 11ue 0 fa YOI' em_ concerl1do por. u 1~1a vez so~nen te, 
isentos.· que silo os !lo consulado, n:lo o rlo dizi- I 0. 'JUC n:ío devl_a. abrangei' o dJ1'C1lo, que .. u posi
mo · J~rque estou vcrdadeii·auJentc convencido / ltvameutc do c!Jwn?, e que paga o cafe, o as-
, ' 

1 
. _ .•.... ·n'r·· ··r··' 1 sucar. etc .. mns so 0s c!wmados rlo com:ulado. 

u.0 qu8 ,;,.0 n;,o ""'.:: ~~' '" "' '"· 

1

. Eu oirere1:o. a min!Ja 
o Sr. V1scoxnE nE C,\1\AYEr.r.As:- O illustJ·e se- • 

nadot, que acaba de fallar, c cujas luzes respei-/ JDIEXDA 
to, passou cm claro a grande dilliculdadc que acho 
no artigo. / •Art. 4." Nrt iseuç:io de exportaçüo se entende 

Eu n:1o neguei que deva hanr faxor; digo, somente os de dous por cento cstabeleciilo como 
porém, que, rJlwndo uma na~ão quer p1·omovcr / direito de consulado .. SaiYa a reclac~:lo.-l'iscon-
un~ I'amo de intlustr~a, numa os favoi:cs ~:onec- 1 de de Inhambupe., . . 

. rlidos a esse r~rno ~CJ~In l.acs, fJUC prCJ~HllfJUCm i O Sr. Barfto de Valença leu a cme11Lla c foi apoia-
o geral da parte ma1s uuportanl.c, qnal c o eom- , ua.. 
mcrcio. · . · _ . .· • . •.. , . / Depois de mais alguma lli'CYc discussão, que se 

Pergunto cu. e,le> na\ 1?"• fJUe ' 0 con,tJocJu, 1 não pude alcanr:ar !Jen1, fli'Opoz o Sr. presidente 
não cn tmrn e111 concuiTeHcJ:t cu111 os nu lros? 0.; 1 · .0 " C" 1 1•1 .• " • 0 , L' 

1 
' 

. . . . . _ . __ f . ., 9 .,. . . ~ " "· 1 " " "ppr va v a o .. r tgo, sa Ya a emcn
Ja con:;ll uu]o, gozam des:s::; ~\OicS · 1\,lD. Logo! da?- Venceu-se que sim. 
como !J:io de estes compelir com at]Uellcs? 1 . • • • 

o propriclario do lla,·io 11orarnentc construirlo i l'ropoz depots, a vtsla do conlcudo ua cmcuda, se 
como pelas isenr.ões rJUC se lhe facultrtin te 111 em~ /

1 npprovava IJU~ se_acrt.:secnlasseln 110 artigo depois 
pregado menos ~apilal, pt.idc dilflinuiJ' o preço do da pala~'l'n~tlmtlos-,:-est'oulJ'as-:dedo~ts )JOI' cen. 
frete; c ciJauwr a r:oncurrcncia COIII prcjuizo dos 

1

zo de consulatlor- Venceu-se allu'JJialivatncnlc. 
mais: pótlc ate estipular o p1·e~.o, c ainda augmeu- 1 Enlrou cm dicuss:io o art. ti. •. 
tal-o e aflluira ellc a 111esm~ COJJicurrcncia 0111 1·a- I AppaJ'CCGIHio algumas duvidas a respeito das 
z:io da iscn.;:1o dos tlircil<~s, de IJUC g-oza111 os car-/· sizas das compras, c \'CJH!ns das crn!Jarcaçúes, c 
re~adores, c fic:JJ'CJn penl1dos os outros, c cm pou- 1 perlinuo o Sr. Carnci1·o de c~mpos, apoiado pelo 
oo lem]JO, p~rquc islo pód~ vi1· a tcduzir-se atú /Sr. \'isconllc de Caravcllas, o allinlllcnto da ma-
a uma especiC de IIIOllOJltliJO. I leria, ass 111 se venceu. 



Sessúo cm 8 de Jullw. G3 

Lctt o Sr. sccrclaJ·io o art. O." e, JlOJ' ler dado i nesta cnrnnm uo dia 1. 0 de .\laia, e ~~sislinrlo <L 

a hora, ficou L:wd;eJu :uldiatlo. ! va1·ias sessões !"II'Cp:lrnl.orias, couw se YeJ·iJicn. p~-
Desi~nou o S1·. prc:;idcnlu p::m a ori!t)Jil elo i la acta respectiva, se lhe n:io pagou po1· inleirc, 

dia <L 3.• discus:;fio 1lo projecto de lei sol;re 11 i o snJ,sidio do dito lllcZ, e111 raziio de 11:io ler prcs
rcconhccimcnto do principtJ Íiii[JCI'ial, c a coul.i- i lado o jura111r.uto no dia, eu1 lJllt! o pre.>taram os 
nu:H;:io da 2." sobre o rcg-i111cnlo iuterno do i mais scnnllorcs, ao que dera occnsi:'10 a u1olestia, 
senado. 1 de qnc fura ataeado, co1no IIWstm pr.la ntlesta-

·1' 1;:To, que ajunta; supplicani.lo, portnnto, que lia Lcntntou-se a sess:it.l :is !1oras do eostnrne. 
1
. . 

1 t lllltnuif,,iio, 11Ue se ll1c J'ez 110 suhsiclio do dilo 

IJncz, St•ja indcinllisauo 110 outro, que s.~ Sl'g-uir, 
- parece :i tOIIliiiÍSS;iO i[lln O pt~dilOl'Ítl r]O Sllppli-IU:SOT.üÇUJ'S uo Sl,XAIJO. I 

• . · cante é nlicndil'cl, pnis, surro>to rru•) e,;leja d•:-
"l!lm. c EXJJJ. ::.1·.-0 scnarlo cnrla :í ca.marn l:cruliun.do rJUC o su!Jsiilio dfiS ~eu:tdor·r.s se \'en

dos 1leputaclos a lli'Oposiç;i.o jnntn, c !1CIIS:t rJne cess1: do dia do' juraulCIIlo, esta dcciscio não é 
telll lugar pcdir-:;c :to ltllllCI':tdor a sna sancr;:io. applicavcl ao supplicantc, Yisto ter tomado as-

O senado, cm conserrucncin :lesla. ddt1J'IIlinnç:io sento no !." rlo rnez, c qt:c só por •'nfel'lnidarle 
ua constituir;rro, :u·t. tii., me ordcua 'llle rc1:1CIIa deixou do pre.<t:ll' o juramento no dia, cu. que 
a\'. Ex. o p1·njceto inclu>o para ser presente á os rnais senatloro;; pr·cs~11tes o prestaram; e que, 
camara dos deputados. Deus Guarde :t \'. Ex. por tanto, fcit:J. a couJpcl:el!ttJ conta, de\'e ser ln
Paço do snn:ulr•, 0111 7 de Jnllio de 1825.-.Tolin An- dcmnisado. Pac:o do senado. em 8 de Julho de 
lonio Rorll'igues tlt: Crm:allw.-Sr. Jo>ó J\icar·rló 1820.-Vi.<t:o/{(/e 'de nm·hw:ena·.-Sehasliàu Lui:; Ti-
da Costa Aguiar de Andm1la,n wu:o ria Silca.- ~'iscoutle tla .1/á;·ir:d. ,, 

Ficou sobre a mesa. 
O Sr. Carneiro de Campos apresentou, por par

le da COl!Jilliss:to rle legislaçflo, o projecto de lei 
sobre o tlireito rlc propriedade, r~dig·ido nestes 
termos: A!Jcrla a scss:lo :ls horas do costume, leu o Sr. 

secretario nar:io de Valença a acta. ela. nntece- "Nova redacção do projecto de lei sobre a pro-
dente, c foi appro\·ada. priedadc do cidad:lo. 

o :; 1•• i. o secretario Mtlrigt~es de Carvalho par: j· A nssem!Jlca geral legisla lira decreta: 
ticipou á camara lJa\·er recC!HdO este Mt. L 0 ,\ unica cxcepç:1o feita ü plenitud-

OFFICIO. elo rliJ·eilo de propriedade conforme a conslituic 
. . I ç:lo do imporia, tit. 8, art. ii9, § 22, terá,logar 

, IJllll. c Exm. Sr.- Procedendo llOJC a cama- 1 quando houver necessidade ou utilidade do uso 
ra dos deputados :i cleiçno da mesa, que deve ou emprego da pr·opricdade elo cidadão pa1·a o 
servir no mcz, que principia no dia de aiJia.n!Jã, bem publico. como nos easos seguintes: 
foram nomeados, na fónna do regimento, parn :! 0 0 I'" d t 1 . .. . • d ~ • C • . e cza o cs ar o. 
presidente Lu1z l'ererra da-~olJJ'ega c ::.ouza. ou-
tinha; para. vicc-prcsidcnle Marcos Antonro rlc 2.• Segurança, salubridade, commodidade c 
Souza; c para secretarias, cm L" logaJ' eu, cm dccoraç:1o publica. 

2.o 0 sr. José Antonio da Silra l\Jaia; em a.• o 3.° Fundaçües de casas de instrucç:ío da mo
Sr. ~ranocl José rlc Souza Franca; c cm q,o o Sr. cídnde, ou instituiçües rle caridade, c soccorro 
candido José de Araujo \'ianna.. O que participo publico. 
a v. Ex. para rruc seja prescntr. :í camara dos :\rt. 2.• A Yerificaç:lo daquclla neccssida11e ou 
senadot·cs.-Dt!nS gua)'([C a v. Ex. Paço da en- ul:iliiladc, c dos casos do !Jem publico, a que se 

· mara rlos r!epulailos, •:rn 7 de Julho de !8213.-.To.wi destina a. Jll'Oill;icdade do citlacl:io, sern feita a rc
Ricm·rlo da, Coslct ..tguim· de Anlil'arla. -Sr . .To5o qncrirnento do Jli'OCuraclor da fnzenda publica pe
Anlunio llodrigucs de Can'alho. • rantc o juiz do domicilio do propi·ictario com au

Ficou a cn.mal':t inieiJ•adn. 
o Sr. Tinoco lcn o seguinte 

dicncia delle. 
Art. 3. 0 O valor da propriedade ser:i calcnla· 

tlo nno só pelo intrínseco da rrwsu1a propriedade, 
PARECEit. como da sua loca!irlntlc, c interesses, qiiC delln 

, A commissã.o dr. fazcnr!a, cxn.11dnando o rc- tira o proprietario, e lixado por arbill·os nomea
querimcnto do senador Marr.os ~lontcil'll de Bar- dos pelo .pr·ocurador ria fazenda puhlica, c dono 
ros, cm que cxpüc que, t:en1lo !:o mario as~cn to I ila pi'OPI'!Cdade. 
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A L , o \nles Iili prop1·ictario >Cl' pl'ivado da r Este ob,it~do, pois, exige, por sua n:1~nr?za, a~ 
r · ·h··· 1'" lc ···J"i in Jemnis·ulo tio seu nlfll'. J 111ais Jll'•litJpta,; !Jrorirlcncias: JJnt.la ha lao llitpor-

sun prOJlllüt ul St. • l ' I . • · 'O "'1'\''1 ·'o C pOi' iSSO \ l ,. " ~c 1 p1·oprictario recnsnr receiJCI' o : lantc, eomo "CJ:t a nossa c ll:>e ·,,,L., . . 
.. '1 r.·~~ p;.,;11 ::icdacle 'sera krado ao tleposilo j aci!O tJllC t'J rnuito COI!\'Cnicnte a Jll'Opost_a lia cOJ.II
~;:I~~cr:,'por cujo eonl:ecimcnlo, junto aos aütos, i rni:;siio, a ~JIWI j:i ú t:lllill~JJI couset]JIL'ncw de rcso
sc l!aver:i a posse da tii'Opriedadr.. · IUt.dO do SClWtlu. . . 

Art. ü.• fo'it:a livre üs p:u·tcs iutcrp<'H' lodos os I Pondo ú Sr. Jll'•~.;itlenlc a proposla a votos, fo1 
recursos lc[(aes. 

1 
appror:ula. 

Art. 7,
0 

No caso llt~ pi!l'igo immincnle, como · · Leu-se dcpob; o jlnreecr· das eom1nissücs de fa
de gue1·ra, on commoçües, r.cssarüo todas as for- i zcnda c cornmcrcio, scbrc o rcr[ucr[lllclllo elo Jos,·· 
ma !idades, c poder-se-ha tomar pos,;c tio u~o' : LonrenQ,o Dias, cm tJU·~ prelcnrlo SC!' adrnillido a 
quando Jwslo, ou IIICSino t!o dominio tia Jll'OJH'lt'- i cJe;;pacl~:u· po1· JJaltlcnç;io alg-umas fnzmda;;, rrnc 
datlo, qnantlo scjn. JICCt>ssarin par:~ emprego tio_ ber_u 1 1ruc1· na\'cg-ar· pam a eosra ti'Afriea, pagando og 
publico, nos lermos tlo art. Lo, logo IJUC sr.Ja Ir-! dil'cil•·S unicamrntc tio~"/,, COIIIO para nnr.no 
quidntlo o seu Ynlor, rcscrrndos o,; direitos para / estrangeira; c entrando rrn tliscn;;s~o, oll'crcccu 
Stl deduzi1·em cm tempo opportuno. Pa~.o do se~ I t) Sr. narno de CoJJg-ont,as, depois tlc hi'C\'C tlis
naclo, ern 8 dr. .Julho de l82G.-I.isconrte tlt! :Ya;a- i ew·so, n seguinte 
1·eth. - nm·lio de Cayr·1í. - Fl'lfncisco Lrll'ilell'O de 1 

CalllpOS.- Jotio -tnloniJ llorlJ'ifiiiCS de r::rrral!to.- ! ll\'l·It:,\~~0. 

lJal'lio de.-1/r:antal'a.u / , néquoirn adiamento al.ti IJU~ a comrnissiTo de 
~!andou-se imprimir. i J1nançns r. comrnerci0 clê o seu parecer sobre o rc-
Em consequcncia de uma ohscl'\'aç:1o feita pelo j qucrimcnto de varios cemmorciaril.es, que petlem 

sr. Visconde de Barbacona, propoz o Sr. presi- : a ob>cr-vancia do alrará sobre a haldca~üo dos 
dente, se a camara approvava que se nomeasse : 2 "/o, t[ujurtlo forem o; navios pam a costa 
u111 novo memhro para servir na commissão de j d':\irica sercur obrigados a pagarem aqui logo o~ 
conslituiçfio e diplomacia, durante o impcdi111rnto i direito; de consu1no por inteiro.-JJai'lio tlc Con
de moleslia do Sr. Visconde da P!·aia-Grantlc; c ; [lanhas do Campo. ' 
Ycnccndo·se que sim, p:·occdeu-sc :i nomeação, c 1 !roi apoiada. 

s~h.iu eleito com :!! volos o Sr. Visconde de Ma-

1 

o Si!. Yrscü:>DE lll; B.IHBAC~>:-rA: -A rn:io :m 
rrca. . que s~ funda o nobre senador, rruc P·~tlc o n tlia-

0 sn. V~>coxoE DE MAnrcA:·-Sr. presidente, eu I mcnlo. consiste C!Jilinver ontr·o rcqucrirnonlo da 
p_e~o ao srna~o haja de me dispe~s~r deste cxer- · rne; 111 a: nnlurcza: é preciso prol'al' a inulilitlade do 
c1c1o cm rnzao de cu ser conscliJeJJ o de e, lado, c adiamento proposto. 
J1avcr <le tratar-se nestn cornmissrro ,negocio, em No outro rcque1·imcnto pedem os nrg-o<'ianJ·cs, 
que j:\ l~nho dclibern.do. cm snmrna, a revog-aG:io rlaqucll:t lei; quér, pois. 

o Sr. presidente e.onsultou acamara sohr·e ore- 0 senado lomc a met.litln de fazer outra nova, quer 
11uerimento do illusl!'C senador.: e conYintlo-sc cm dt•cida 0 contrario, nnda !cm isso com rs!e re
a nomenção de outro membro em loga1· do Sr. qucrirncntu; por consequcncia para que ha de a
Visconde de ~laric:i, recahin esta no S1·. Camr.iro 

1 
diar-sc? Retarrlnr.sc o del'erirncnto, c depois di

,]c Campos. ! zcr-se ao supplicanle que 'i:i continuar nos meios 
Leu-se p~la segunda YC7. a propost" da com mi>-~ onlinarios, como pót.lc ser que se resolra, nflo tcrn 

. são de saüde publica para se pedir ~o governo que Jogar nenhum. 
mande_ f:1zcr· o plano do nircla_m_enlo da ci:lnde, e ! 0 Sn. VrscoxJJB DE ~IAnJr..\: _o rcr)ncrimenlo 
que o rnlendcnte gera I da pülrcra, c o sennd_o da deslc llomcm nada telfl corn 

0 
dos negoeianles. 

ea:nara dêm urna. conta rleta!had_a da J:e.C0Jt_a e que petlcm a rcvogaç:to dn lei, aJ1rn de nno pngn
dcopcza das suas JCntlas. Pedllldo a pala\ J.a dJssc rem os direitos de consulllO das fazendas, que 

O Sn. V1scoxrm DE CAn,\\"rm.As:- E' incontcs-/ exportam para a costa d'Mrica. Este pede uma 
ta rol qnc grande parte lias mo/estias, que padecrm I proyldcncia particular· .. po1·quc o juiz tl'alfande
os moradores dcsla e~ pita!, provérn elas agons, que ga lhe não pcrmittiu nm termo, por onrlc se ·llle 
tlcam csla~nadas nas I'Uas por fnlla do nccessario restituissen1 esses direitos, qunndo a dccis~io elo 
deelive para. I'Sg-oto dellas: porém csle declive de. oulro requerimento til'essc Ioga r; enlrctanlo, cllc 
ve-sc-Jh'cs dar cm conset]ucncia de um plano geral pódc recorrer ao eonscllio da fazenda, c julgo que 
de niYelamcnto, pois de out1·a soJ·tc acontecer;i, o adiamento n:1o é atlrnissivel; por que, ainda 
co.mo tenho oiJscrvadn, melhorar-se urna rua, c ljUe se pl'incip;asse jà corn o projecto de lei, não á 
pcorar-sc outra. cousa IJUC se faça cm menos de urn mez; c quando 
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nem n. allandcgn, ncul o consciiJo da fazenda lhe 
seja a ra,·or, tem a lodo o tempo (scn_do_qne a lei 
venha a pcrmittir a i:;ou~rro do tacs dJJ'Ctlos) ore
curso de requerer nov:tJJJente, e moslJ"al' que cm 
tempo op1Jortnno tinha supplicallo; po1· conse
qucncia, estou cm que nüo púde ler lo_ga~· o n
diaJnonlo pois que cllc não perde o seu dii'Cilo, lo
go que [J!;tlw lagar a J~ev,Jga';~1o 1!:1 lei existente. 

o Sn. Honurr.a:Es m:-Co~HYM.no:-Sr. !II'CsiLlerite> 
pcçn a pala vrn. 

Este homem !ta muito tempo ']UC anda reque
rendo po1· Lodos os LJ•iiJunae;; a rr.vognt;:i" do p:ll':l· 
grnpho de umtlccrclo, IJUC eslah~lccen a;ruella rnc
tlilla a respeito tias faz,~ndas d'As1a, rJUC !Orem para 
a costa r.l'Afl'ica; lcrn insl:ulo pela rcvugaç:1o dessa 
lei, 0 o governo temrr~spo:1tlido sempre 11ne espe
re pela :t assem IJ!én .. 

Que faz este prelellllcntc ngora? Aggmva do ju!z 
tl'alfar:lle~a. E por cruc? Por que eumpre a le1. 
Como IJJO havia o jniz de adrniliir urn tei'IIIO se
rnclltan te 9 Se o flzessc> IH1o cumpria a .sua obri
gação. 

Eu estou r.erto cm qnc, se esse rcqnerimcnlo rlos 
negociantes pede a revo[.(ar;iio do paragra pho da lri, 
certamente osenadoo h a de tomar cm considcrnçiio, 
ma:l nm1ca por esse meio: nunca por mn reque
rimento semelhante, para uma providencia pa!'ti· 
cu lar; por que ist" não é, se não um rccu rso con
tra 0 juiz rl'a.liandeg-a: por tanto, nssento cm que 
0 arliamPnlo nüo póde li!I' Jogai', visto que tn I 
requerimento versn sohre matcria inteiramente 
diversa rla dr outro. 

Julgando-se discutida a materia, c posta :i vo
tnção, foi t·cjcitado o adiamenlo_. c approvado o 
parecer. 

Len o Sr. sec1·ctario, c entrou em rliscuss<io o 
parecer da com missão tle mesa a rc.,pcito do o meio 
do ministro dos negocias do imperio, relativo ü 
gratificação arlJiLrada a José Pedro F:rnanrles> que 
sm·vc r!e official-maior da sccrctnnn. do senado; 
propondo que so pnzrsõe em d iscnssão o pr. jccto 
de lei sobre os ordenados dos officines do mesmo 
senado, independente tlo plano gemi, r]ue rle\'e 
abranger lodos os empregados publicas. 

o Sn. C,IIINEIHO DE C.I~IPOS: -Sr. prcsiden lc, 
per;o :1 palavra. 
Qu~ndo se tratou neste senado dn. discussão 

ela lei rios ordcnnrlos rlos seu~ cmpl·cg:ulos, 
o nohre senador, que está :i frente à as tlnnnças do 
impcrio, oppoz-~c ú clla, lrazcndo po1· fundamento 
rJUe c1·a grcciso atlrndcr conjnnclamentc a todos 
os cmpl·rgnrlo> pnhlicos das diiTcrenlcs l'epnt•liçücs 
do impcrio, a maior pal'le dos qu~cs tinham pe
rJncnos ordenados, c requeriam Jli'OYidencias a este 

A. i7 

rcspei to; c que pcd ia a j usliça se n:lo a ttcni.!essc a 
·uns sem coulcmplar os outros. 

Eu sustentei,' quanto 1110 foi r-ossivcl, a neces
sidade da. tliscussfio tia lei, porque me parecia r[ue. 
tcnr.ln-sc dado uma mera providencia provisoria 
paJ':l a cobrança dos on!cnados dos omdacs desta 
casa, n:io em essa providcnt:in ba:ilanlc, mna vez 
que cessou a urgencia, que n h a \'i:J. ntolivn do; por
IJUC, se os offici:ws do scnailn tinham sido ineluidos 
ua fofl1a, não era., sen:io para ren1cdiar, pam que 
ll1cs 11~10 r'allassc a necessaria subsistencia. 

A camara estava cru circu mslancias r! c lançar 
1nfio rla 111et!ida ~~onslitucional ntltorizada no 
ar!:. itj § 10 c dct.errJJillal' os orc!cnailos <los seus 
CIIIJll't'gatlus por \'ia ele tuna lei. 

Atjuella razno de se dever attentlCJ' aos emprega
dos das outras rcparli~ües, é muito !Jcnellc::t, multo 
philanlropiea, llll a apiH'O\'O, mas nunca por esta 
maneira, porque wio serre senão ele demorar a 
discuss~to da lei, sem que re;;u!le o lJcnclicio que 
cspcra1n os empregados puhlicos, c que mni tarde 
poderão conseguir. 

O negocio é de uma 11:ttureza t:io difficil, que o 
mcsu1o illusrrc senador, qnc se oppoz :i lliscussrro 
da lei, sendo convidado pam apprcsenlar plano ge
ral da reforma, esquirou-se e limitou-se sú:ueutc 
a fazei-o do f[IIC perlcnce>se :i sua reparliçüo: e 
scnrlo depentlcnle esta mediun· da cooperação de 
todos o:> chefes tle rcpnl·liçües, c de uma tal magni
tude, como s~ lia de clla executar cm circumstan
cias igLwcs áquellas, em que nos achamos? 

Eu logo vi, rlesdc o morucn to da opposição, que 
não podia ter ex i to .. N<1u posso, pois, nesta occasião, 
deixar de e:qn·cssar a rnin!ta satisfaç<1o, e de cbn
gratular-rne com a cn111ara, por rcr o llJOdo com 
IJU•! e! la é con1luzida ao l1·iiiJo dn. constituição, de 
qne se linha nfaslado contm o meu voto. Era das 
suas al.tt·ibuições, e do seu dOVCJ', cri ta1· que con
tinuasse por lo11go tempo Ulll paga111C11tu irregular, 
c viess•mos a rccahir 110 syste•11a passado, cm que 
se cohrn.vam qnauti:ts tio thesouro por simples 
:tYisos ou pnrta1·ins, npczat· rle ser !II'OlliiJido pela 
nrdcnar.ão do rc:ino Ii v. 2. 0 lit. 30 cU, a qual se 
devia c;1i.iio considcmr como lei fu ndamcnla I sobre 
Laes objectos. 

Hcconduzido o negocio :i ma relia dclcrmi11atla na• 
couslituir.:1o, cu sinto o maio1· prazer I torno a repe
lir) c me "congratulo corn o senado, quando vojo a 
sua al.tençã!l chamada para oiJmr debaixo r! este 
pl'incipio. cruc tanLO me cansei cm susl.enlnr, c ap
provo com summo gosto o pa1·ccr.1' da illustrc com
m iss<to. (Apoiados.) 

o sn. Pnrmlll~:;·m:- Nilo lendo ningnem fallado 
conlrr. aparecer, pe1·gnntose cst:icliscntido ~ 
De. idiu-sc t[ne sim. 

T. m. 
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O Sn. Pn"siiJE:>i'rE:- A canwr:t r.'l:i iuful'lnnda 
dt) tudo tp~anlo ;,,. lcm passado, Jlill' lanlo, [larc· 

.ee-mc IJUC nndn m:lis 6 preciso dcclaJ':ll'·llie: as>iJJJ 
per~nnto, se clln app1·nra o parecer tla J;uJJJJllhs:io'? 

Foi nppruvado. 
o Sr. srerelario lou onli'il parer·,,,. ria mesa CIIJ 

que propt"1e para conlinuos da s?c,·rl~rb a :loar!uim 
liern:ll'ilino de .\IJren e a FraneJSco AnlonJo P1n:s. 

Posto o pa rcccr :i. votar;:io. por nfto lw rer t"Jll 1'lll 

rallasse sollrc elle, foi :1pprovauo. 
O SR. l:onHIGL""s JJE CAnr.uuo:-BccciJi e>Le t•f-, 

fleio rio EX III. 1nini>tro c .'ecrl'l:triu de c.,ladu i! os 
negocios da rnaJ·iniiR. • 

Ji'FlCIO. 

"Ill1n. c E:cru.'s,·.-EJII eonformirlade rloarl. :us 
til s " rh con,lituk1u do irnperio, participo a\". . . . . . 
Ex., para o fazer co11sta.r :i c:u11ara dos senadores, 
que por· rlecrelo da cópia iJJclnsa ~e 1~1and_"u e1:ear 
um:! couunissfto wililar na pro\'JIICJa Ci:<plaltua, 
puroccasi:io ela rQlJCii:\o :tlli man!fcsl~da.' alint_ de 
j ul~a r os i u di r id uos da anna da naciOnal e 1111 p~rwl, 
illlplica~.los nos erimes designados no antro decreto 

• rle19 de ~laia do anno pa>sallo; tendo a ,;atisfaçfto 
de cornr11unicar i~ualn11~11 Le a \'. Ex. que seJnc-

su ppri 111 i r-se as pala r ra>-rti'J:/Iitluque:.rr li' A usl I' ia-: 
quando. porem, >e jul~u~~ dcrcrcm-se conserrar·, 
para dcnolar·crn a f:11uil ia de lfUC o pr·illcip:! des • 
ccnde pela parli! fL'IIJinina, !leve i~u:Jilllf.'llle decla
J'ar-sc a falllilia doude Jll'OYCJII pela parle I!Jil:H:u_ 
liua. 

O Sn. \'JSCOXDE JJJo: ~.A1.AimTH: -En asseulo eut 
que a formula elo instnnwnln rlcrc passar· da ma
neira cru rpw csl:i, co:H as p:dnHas :JrchidUtJIIeza. 
d'Auslria; rnas tJUaudo sda allt!nllida a pr·oposla. 
do i Ilustre senado r, c S•J j ui gtJC ueeessa rio rl cela r·n r 
a :tlii:(Hsla familia clr. Sun ~lng·,;slade o lrllpel':ldür, 
parcce-rne q tJü nesse ,;asD ni:i o se der c ti iz,•r -?ll'i;r
ciJIU de l'ol'lll!fll/- ruas -l'ei rl'' PoJ'/ugal -, pois do 
Ct)Itlrrtrio era. lil':tr·llt~ lllll direito qtJc cllt! j:i 
pos:mc. 

Assiut rccon!Jcecn setl au:;uslo pai no tlccrclo, 
qne ex,,cdiu poucos dia; :m los d:L· sua ruorlr., e as
sirn o reconiJcec a nat;:lo; c snpposto que nl1dicassc 
cm sua ang-usla lillw, fi!' i IIII! iro foi rei, e c"ssc uJes
rno acto d:L ahtlicnç:lo wostra, c lirrna os seus direi
los. T:uubern desejaria. i[tie ;is palan.1s-r:om todo.~ 
dil'eitus, tJ JII'P.i'O!fllliws-se :u.:cresceulassc a palavra 
-leflilimos-, lic:tndo assim-com todos os legilimos 
dil'eilos, e )!l'ei'O[fltlivas. 

lhante cornmissão não tern lirlo exercicio. Deus o·su. \'1scoxn~: DE C.liUYELr.As:-Peço a pala-
guarde a V. Ex. Paço, cm 7 de .Julho de 18~6.- vra. 
riscoiHle de Pm·wwguâ.-3r. João ,\ntonio nodri- Sempre quero dizer al~l1111:l cousa, sobre o cjnesc 
rrues de r.arvall!o. • tem notnr.lo no projecto. 
" Foi rcrnellido á commi>silo de Icgi:>la~ão. Quanto á p!'imeira reflexão, que fez o i Ilustre se-

Passando-se á ordem do dia, principiou a 3." c.! is- natlor l]ne prccec.leu, ó e!'ro de impren,;a, ou do of
cussfío do projecto de lei, que regula o formularia flcial lJ uc copiou: eu jü o li nlia nolatlo l'a m faltar 
do reconhecimento do principc imperial. IJelle. 

Ó sn. BAnlo oc: ,\r.CA:>iT.\1\A:-:oio art. 3." lHl um Quanto ao titulo que se dfi a Sua ~lagcstade a 1m-
engano, ou erro rla lypograpltia: ,;st:l rfeculiu-se cm peratriz rle arciJidUI]ueza, par:tmim é inrliiTcrente: 
Jorrar de deci!linclo-se. pólle-se clar ou deixar do llu·, seiiJ I]Ue dnlli rcsnllc " . . 

Tambem me p:tl'cce que se devem supprJmJJ' ua inconveniente algum Jl.ll':t qu:1lquer parte; rnas, 
fórma do instrumento as )laia nas- al'chiduque::a no caso de se vencer· que Til. esse titulo, enWo IJlli
ci'Austl'ia, primeimrncnte porl]uc no al't. 4.•, entre zera-o collocarlo antes do Jrorne, parccenuo prefcl'i
os rel]uisitos e declaJ·a~.ües que dcn conter o ins- vel dizer-se- e cln .~enho1·a m·cltidllque::a d'Ausll'ia 
lrurnento do reconhcciuJenlo do príncipe impcl'ial, D. Jiw·ia, etc., impemtri::: sua 1111lllw1;. _ Tam!J1~ 11~ 
n~o St! fnz lltr.nc;fin, nem se rcrplCJ' a. rlesignação n:io estou pelo ncrcsccn IHucnlo da. pala na INfi/.i
desle lilnlo, Oll'!llr.lidade: diz llliC o instrumento 11tos, Jloi'IJilé mda faz ao easo. DiJ'Cilo~ seliJpre.r.n
de\·cconler:i.•oanllo,mcz,ec.lia,elc.,2.0Dnornc CCI'I':llll Jr:gilimirl:trlt:, ::léu1 dalli estar cxpr·cs. 
dos deputados c s~nadorr.s t[UC fora,m presen ks: . sanJell t~ dcr:larado 1J tw é na fór·Jna da cons!.i lu içrio 
3,o 0 nome do fli'Csiclcnte IJliC clirigiu o aclo: ~:o o c ll<io pode haver origem Illais /egili 111 a, 110111 inai~ 
nome do prineipe impel'ial, etc., e os nomes dos lcg"al, 1~0 lfUC e lia. Qucr11 diz que ler 11 dir·cilo sem
seus au:;u,[i,s pais, e n:lo faz ueec,;saría a rle- pm oC tunda cm alg-uma lei, naluml ou posilin. 
clara1;ão das familiasa que perlcuecru.Juas só uui- Porlaulo, Jlai'l'Cr..'u!e (jiiCflurlc passa1· 0 projecto sc

1 
cameuteos nomes. cum a lmHspuw;<~o de pai:Jrras que incull/l!Ci 

Em segundo lagar, porque no dilo instnuucnlo, sendo que acamara Jleciilncrll•! !Jdlc se eouscn·c ~ 
l]nanclo se licclal'a o uorne elo seu au~uslo pai, ri<1o titulo de archilintJncza ri'A lJstrin. 
se designa. a ma fnulili<J.' e é ru~nos proprio fazer O Su. Vrsco:mE JJJ~ NA7..\IJ1~·1·rr:-Lcvaulo·u(c uni· 
rue 111;úo da famill.a da rrnl1, se111 rgualmenlc men- [ camenle para réSflor,rf,~r· :!o iftu~tJ·c seuado!'lp!C 

1110 ciouar->e a do par. Porl:lil lu, culcnrlo rrue derem precedeu, c rJue ac<J/JOu ;J tJ uescrerer a origcut dos 
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direitos, opjJOllllo-,;r. no aCI'cseenlnll:t'uln da pala- .Tulgaut!o-sc diseulit!n o nrtign, passou com a 
na leyilimos, IJUe cu requeri, po{s qLic lotlos os di· ClllCllila lemhl'ailn pelo Sr. Yi~eoudc t!c illnricá. 
reilo~ ,'l,'ltlll':l''S, O ti Cil'iS, s:"tü h·:t'IIill.IUS, . • , v v - Passou-se r, o :11·L. J3i, o so!Jre cllc disse 

J.ogn, JlOI'IJUe se lm dll omil.lir ~>la ilt!t!l:ti':JI~:"tO'i I , . _ · · · 
:ie está lacilalllenle as;iw r.nlendido, pon111e "não .c

0 ::.IL' \ ~~~:~-' 1 '" 1 ~ 1:.'!Ann.ICI~:I'.I:~Dtza eon_~ltlll; 
!ta tlc ir rsla CXJ'rcss:io ~ l\':111 Vt'jo l'az:io nlpi!Jna ~.-"o 'f~ll .. O> 'cuadO!t-> '· ~~rpulntlo~, 11~- :enJJ!dO de 

l. l l 
· ,. . · 

1 
_ 
1 1 

• I ,lffi!Jn, a~ c:tlli:ll':ts, l0111ar:,u Jogar llldiSI.IJzelamente 
fjll/) SUS f'll C O tOII l'ill'IO. ;,C"OCIOS l r .a 11/:l"lll- . 

.. , • • • ~ • .. .. • ,
0 

_ 111as JHLI'Cct~U CJIW, cltcgalldO Ulua pequena depu ln· 
lJJde JIIIIIL.! pctdCIII pu! IJeuJ dcclai.IIIOo. po1 I.IJlto.

1 

r'- Jc t cs ·• t ,-, . . 'd ;,u t. rcs Jl soas em occa~J;,o, 0111 que ouo o se-
cu JJI:;lo pelo act·e,;eenl.ameulo, t•. o ~cn~cJo ilc~1 a ~ 1 . . . , •. , • . . . . .. · ..• 1.,. 1 

f··IJ .
1 

d'ff . l, ... ,. • 1 .•. , naco lenha tom.Hlo .IS:;~nto, e1a JIICihol dCIX.Il um o que •JUI7.el .• co1 10 ,, a, •J 1 CJCu ,_, \Czc:; .. o •J•. 1 •. 1 t' d . 
t I

. l r 1 . I ognrjat_cs IJHI OJI:l1'.1.CSSCIJIIIodO(jlleandarcada 
CS e O lJCC O SCIIIjJI'C C O III a IIICSJJia r:tJ ifllt'Z:I: OS . . , ... , . . . .. . _ . . . . .. · . ii III a touwr assento, que esteJa vago. DentaiS, se se 
nJUJs",lllllliCidO>CJ.l_zue, fOJamcxpo,lo:;,/.CtlllSI-J 111 11- 1 11 · · d 1-- , . J C l; O Og'al' IIIC JOJ', jl::Ll'CCC !SSU propno a po I· 
deJ·a•;a•J da e;urwm: esta e a ull.n:1a rcz que fa lo: 1 le· 1 1 ( 1- · 1 . , l · 7. l LI Sé !la( 0. •• Jl0111C 0.1.) 
ella as approvc, se lhes parcc~lll JUSin.s. · · . 

. , . . o· - . , . . , , . , .c I Proposto o artigo) ;\ votaç:io foi approrado, e da 
O SH. '\Jsco~DE ?"' JJ,:JtJJ.,c~c:u.-A cxccpr,.tot!o IIICS111a lllilliCira ostrr.s W'Uillles138 i39a HO. 

Cl'l'? da lypograplitn, Jlao li/C p;IrCCC tjllC IIICI~L'~a O ,, ;· ·<-' . , ~. • . ' " . 
mais que se lüiJI pondcrat.loo fazer-se a!ler:H;a•l a l- / I .uuu :e ao a1 t. hi,_a tUJO J cspc1lO 1 dlectm 
::JUIIW IIO prOjCci.ll. Ü 511. \ ISt:OXIlJ::,.llE i'i,\ZAIIE'l'Il :-ParCCI:-JJlC qUC 

o <•l'!iLllllt'llto de •lUC no ar L. L" se csl.allelcce IJUC :'Is Si!guinles pn!an;IS-pm·a (a:c1· pra)losta.~, ou 
so Jiga o 110111 e, c so!JJ·euOil/!:S t!o priuciJ'Il imporia i, sendo t:hruuad~s- se devo addicionar neste ulliwo 
e os nowc.; doJ s•li1S riut-:usto,; pnis, n:io :iltcra a hnr- caso-p;·ewlmulo licenc11 de Sua Jtágeslade o Jmpera
lilOIIi:t ueeessa1·ia enln) essü :u·ligo c a J'onnul:~ do dm·-p.:ois IJUe é lli!Cessnrio tufla .~sta consitl~raçno 
inst1·11111 euto. tlJJi r~spcil.o :\ pessoa do soberano de quem silo 

Já teJllos :tiJlli litulos al~m dos noiiJes, qunndo orgiTos. 
so diz o se11hor JJ. Jleâro 1., im pel'(!j{OI' cnnstiluâo- O Sn. UooniGur.s llll C.lll YAI.rro: -Parece-rne que 
-nnl e defensor perpetuo tln Bnt:il; port:mlo, uada al·l não tcrn Jogar, e aciiO que já passou que o senado 
~ora que ~Jcpois do nome da scnlw:·a D. Jfariao ele., cou.ununicassc cou1 o ruinislro por \'ia do seu sec!'e· 
unperalnz, sua mulltcr, se acrc>cente- arclwlll- tano. 
que:rr. d' Juslria .-Esta o!Jjcct;ão não m c pa.rece for te, Qu :lllto ;i outra parle peor; porrjue a proposi~ão, 
neJJJ justa a tmusposir;üo, que lembrou outro illus- que p6dc fnzcr o rninistro de cslnrlo, principia na 
tre senador. camara dos deput:ttlos, conforme o art. 53 da consti· 

Sempre se püc ()maior dos lilulos cm primeiro tuição: Jogo cllc nunca Yem ao sen:tdo propur. 
log;n·: consullem-se os tratados e conhecer-se-lia O Sr. Vrsco:-.DE de NAZ.\nErn:- Ou cu não-
isto meslllo. me expliquei !Jcm, ou " i !lustre senador me não 

0 Sn. YISCOXD" lll:: l:AllAYELLA:>:-SimpleSIIIC!lle 
par.t responder ao illuslre senadoi·, que se oppoz ;i 
minha lembrança, direi que arcltidttl)tW:::a tl'Auslria 
não vem aqui coliJO um Ululo, queSu:t lllagcslatle a 
i 111 peratriz eonscnra; 1nas para mostrar a origem 
da família donde descende. 

O titulo de Sua )Jagestadc é imperatriz do Hrazilo 
c quando dizia mos ;L senliom /J. Jfai'iamw cl'Aus
lria, rarnha d·~ Portugal, em ]Jara mostrar a sua 
au:;usta familia, e não punh~mos a senhora 1J. ,Jfa· 
rim11111, rainha d c Por lu ga I, an;h.iúWJ nc;:;a cl':lusln'a, 

Dando-se a ma teria po1· discnl.itln,e n;io passanrlo 
as dircrsas alteraçücs, que se Jcmhraralll 'na discus. 
são, o Sr. presidente propoz,se a c amara ~anccionava 
o projecto, c assim se l!ecirliu. 

Passou-se ;i 2." tliscussfw do regijuento interno, 
c lendo o S1·. secretario o nrt. 13G, disse 

o sn. VrscoNDE m~ l!Al\!Cj,:- Jlalla acrescenta r 
neste artigo, para clareza, a palavra constituir,ão, c 
supprimir-sc a pnlana-múi', r isto que ao porteiro 
se w1o concedeu este Ululo. 

ouviu. 
Euclisse-no nltimo c;tso: no caso de ser ch:unado 

(porque só neste 'póde ter Jogar a communicação 
de vin roz), é que eu exijo IJ:Ue preceda sempre 
lieença de Sna illagestade o Imperador: é ncces
sai·io qne o mesmo augusto senbor sanccione a sua 
c!Jarnada. 

0 Sn. ll!.lii!OSO.-Convenl/0 CJII <]UC, COliJO pon~ 
dcrou uu1 illmtrc senado!',· o ministro de estado 
n;io pócic fazer propostas, senão ua camara dos 
<lcpu ta dos, pois isso e expresso ua constituiç;1o; 
porem julgo que se su!Jenlendc qnc é quando cllc 
tircr de ,Jiscutil' nO' senado, quando a proposta 
vier rcinctlida daquclla cama m: por tanto, pro
ponlto que crn Jogar de se dizer ]Jm·a (a:e1· JIJ'O
JIO$/as, se substil.ua para cli~cnlir pl'opostas. 

Para isto será avisado o ministro tanto de ter 
vindo .1. proposta como do dia em que tem de ser 
d isC!llidn. 

o Sn. '\'JSCONDE DE NAz.\n~·rn:- Trata-se do caso 
de vir o ministro de estado fazer propostas da parte 
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do g-orcl'llo, poi'IJIIO !eu1 igualuwnlc :1. iniciativa: O Sn. ll.utnúso:-i'i:íc• digo tJne :t lliÍIIil:t inl·~lli 
d:t lei. ' f:t)HCia seja llJCI!iOI', do qne a do i! lustre >cn:!dor; 

Es>o é o primeiro ca,o, o outro é quan<lo ft)r /IJas not:ll'ci · tJI.l•) o mcswn nrt. tii- diz: Os miuisi/'O,, 
cliauwdo, e a respeito deste 6 <jue digo <JUC deve podem assistir, e tliscutiJ· a J!I'Ol'Osta, depois do re/a
precctlcr lic~n~a de Sna ~lagestadc o luJfiCI'ador. torio ela commisstio; mas mio porlertio rotm·, ,wm. 

Julgo ncccssari:t esl.a liccn~a eu1 razüo do allo 
1 

esf(ll' ]1/'eseut,•s ti vota!:rio, ,,alt:o se (oi'em seurulor~s. 
respeito, que sempre s~ deve tributar ao so!Jerano 1 ou tleputcu/os. J,ogo,é cla1·o que senúo d~putado tem 
r!e qucn1 o uJinistro ú o org:io. 'I de V<ol.ar /J:( ca<nam dos 1leputado,;; e sendo 

O Sn. VJsco:xiJI' UI·: ilAilDACEXA:- Depois das ~~nadoz: ual cnmara dos ,ennúores, :IÍ~Hia que nas 
ol.Jscrvat•.(ie~ de uue o ministro ll:iO pútlu vir fazei'. l.•cu,sues eulw fnllado como llllll!Stro, e não 
proposl;s ao scu;tdo was sustcn1aJ· as que Jlzer na j COIIIO _~;en:u~or, ou depui:ltlo: c u;io pôde lJ:ti"CI' 
LlUlr:< cauwr:<, pa!'C~C-IIIC que o nrligo llc:t perfeito I uui_J·:tl!lldlzg,;ncia, COIIIIJinando a primeira C0/11 a 
da wuncira que rou p:·op0r nesta u!llln:: Jl:trl.c do arligu. Om, lendo o rninislro de 
· dtscutn·, coruo ln!, deve :;c1· avisado de que se vai 

J'~lllXDA. !ralar da sna proposta, :linda mcs:uo que seja 

l'ropoillJU :pw no art. HJ, sej.:tw suppriiJiitlas 
I!S seg-uintes palnnas-on para (a::er propostas, 011 · 
~eudo chamados pulo se11ado-, e ·que escrevam em 
se.u lo~ar-em 1'11~tio du seu. u1IIJ11'eyo.- 8 de Julho 
de i82G.- T"iscontü• de 1Jcn•úacel/a,, 

s.~nnclor, porqu<l c1u rnzão do sun IIJinistuio ·pode 
IIÜO comparecer IICSSt: !lia, c tendo aYiso é 11atural 
que \·enJJa sustrnlat· .1 sua proposta, cozno miuistro, 
se o julgar ron,·enicHle .. 

O Su. HooniGt:~:s nr. CAHHJ.l!O:-Eu lambem 
u~o tligo tJUC a. ruinl1a intelligencia seja a y:1rd:t· 
~Jcim; porcru se :1 iutla tl co1uo o ilJustre senador 
qw:r, csl;l 111:1 I redigida a consliluir:ão. 

Lt!itdLl o Sr. secretario a Clllenda, foi apoiada, c 
entrou CIJJ discus::Jo jnnlawenl.e co111 o arlii(O. 

O Sn. C•ll:s'IWto m: CA)JPos:-0 senado nada tCIII 
com os rttinistros, Quando' não são sena1l01'es: só 
quando clles \·e:n .~111 raz:1o dcslc c~r!io, ó que tem 
Ioga r a CO!lllliUllicaçáo úc Yil·a. voz; porque 
qualquer senador pede u 111:1. inforwa~ã(•, e o :ni· 
nistro, quo csl:i Jll'csente, diz o que sabe. 

0 ~1\. \'J,;cn!I"DI: llE BAUll.\CEXA:-Alé <;CI'lO ponto 
J.ll'uceJ~ a duvida do noh!'C s~nn.do:·; n~as ú p!·eciso 
ver que trata-ó:e aqui particularmente do 111inistr(J, 
IJUC n;\o é scna<lor, por isso lfUC se designam as 
rormaliJades tlo sen rcecbimcn lo. 

o SI:. llounit;liES ])" c.~R\',\tl!O:- Parece-me i/\IU 

n[lo t~mlugar n rinda dü :niuistro de t!slatlo 1,ara 
discutir; pon1ue n. conslilui~;io só marca esta dis
cussfto na ca1nara dos depntndo;;, em<[uanlo o 
negocio csl:i só cu1 proposta; po1·cm depois r1uc se 
püó crn [ll'Ojccto, jü nlio 6 negocio <lo 111i11 istro, é da 
camara, e o ministro não telll ali i mais assistenein, 
como !Jem se ril cto art. M 1la nJC:ilnn. . 

Diz tkpois a cunslituit;:1o no ar!:. rm r]uc, se a 
camara :uloptar o [li'Ojt:cto, o ·rr.mellerá. i camua 
dos sena<lort)S; 1uas isto, no me11 entendei· .• não 
signific;, r111C o ministro ncompaulJO a pr·opo:>ta 
que já o n:io é, mas projcclo:, a conslil.uir.:io n:1o 
lhe il:l o direito t!c vir di~,r;utir na cam~ra dos 
senntlorcs. 

Quanto :1 commHnit:açfto de rira roz, não~~ cstn 
a manuira of!lcial por que o senado se inforntH. 

Se occorre alguma dul'idu, c se acha presente 0 
ministro, ellc diz o tJUr. sabe, da mcs,11a ma
ncim que o illuslrc sellatlor, o Sr. Carneiro llc 
Campos, ']nc é da reln~ão, <li ria alguma cousa do 
que dalli soubesse. · 

Acl!o <JUC isto u;lo está hem coll~cado; pol·qno 
ilepois da contHiiss;i.o fazer o seu r~latorio, a Iu:Jteria 
j<i é da c:nnara c não dl> JlliJJistro. 

O Sr. Ilai-i·oso l'<'spondcu ao illusti·c scuador. rnas 
não se alcau~.ou llcm 6 seu n.rgumen to. · ' 

. O Su flonuir.ugs n1~ CAHY.uHo:- Parece-mu :1uc 
1sto é um pl'i l'ilegio, tfiiC su d:l ... (~:ia se conseg-uiu 
O I'CSLO.) 

O Sn. VI:>COXDE DJ> LOitJ~:<A:-Conconlo. com :t 
opinião do i ilustre scnn.dor, que me precedeu. 

Os ministros do cslndo n:i.O linutJUC compurecer 
no senado por .motivo do JII'Oposit;ão rle lei; 
porrruc, segundo a consliluic;;to, as Jli'OJlO!'ta.s por 
parte do poder cxeculil'o elevem ser feitas na. 
<:amara dos de pulados, ond,•, p.:>sto ellcs mi 11 istros 
'poss:un c deram assisU1· :i diswssü.o das mesmas. 
n:to pode/H nunca I'Otar, 1ncncs rJu:tndo !orw; 
~:~lad~lJ'e.s, ou deputados: por tanto, sustento IJUC 

~~>C c!Jrr.Il~ rlc poderem rolar ó como uma regalia 
Inltcrentn aquellcs minisi.l'ns, que forem me!nl.Jros 
de aiJ;:nma das enmarns, pois de outm fórma ~cz·ia 
marchn_r t.lc encontro com o que r.sl:i positinmentc 
detern11n~rlo pela conslituir;;io. 

~· l'is_ln <lo exposto, csl:i claro rJuo n:io tem Jogar 
~-~ua \'111cla a•.l. sen:ltlo por StJJur.!lwnlc motiro, 
'Isto IJt:c o lii'OJ~cto de lei, <Juant.lo rem pnm o 
senado, .r:\ tcm.s111o \'oladu, e appl·ora<lo pela ca_ 
mal':t <los tleputados. 

O ~~~. BAHnoso:-S:to posso confOI'I!Jar-me de 
":ancJJ':t alguma COI!! lal pl'iucipio, de que o mi
lUStro \'Ote sem ser na c:unar~, a tJUC pcrlencer. 
Isto c t[Uanlo a•) illust1·c seuatlor qnC'. IIJt) pre-
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cedeu: quanto agora á p1·opostn, continuo a sus· j senadores approvar a lei sem ter· quem nos dê es. 
tentar a minha opini;1o. · clar·ccimentos ~ Poderia lembrar que se vissem os 

A conslilui~M fez dlstincção dns propostas, ·I dia rios, afim de por clles se saber o que ali i se disse; 
~orrrue diz no ar L. 1i5: a cmiWI'~ d~s ~c pulados cu via jm~s, ~ndnndo os diarios alrazados, e vindo a lei 
a ca.mm·a tio.~ senado1·es a wopos1rao Jllllfll do poda . pr·rmc1ro, falta esse mesmo máu recurso. 
eJ:~culit:o. · 1 E', pois, neccssario que o ministro venha parare-

Cuido que achou moth·o para aqui declarar que pelir as mcsrnns raz,jes que o governo te\'e para 
a propos~a c:a do poder executivo, e mais ah_aixo I propu!' a lei; porque do r;ontrario ficaria e lia ~cm 
no art. 1J7 d1z: a camara dos deputados enwt ao .

1

le1· ~Juem n .defendesse, e pronrovesse,como será ,cm 
~a1Wl!o a proposiçrio junta, c nisto chama-lhe sua. i.lul'lda mu110 conveniente. 

Logo, a cnnstiluiç;lo féz rliJTerença de proposta da ' O Sn. CAnx~>rno ng CA~!l·O:l :-Eu apoio a!Jsolu-
• camara, c proposta do poder exeeulivo: e para que lamente a opinião do nobre >enador, que me pre

seria esta divisão, se depois do relalorio da com- cedeu. 
missão, o pJ•ojecto passasse a ser ela carnara dos [ Corn ciTei~o, póde acamara dos deputados dizer 
tlepulados 9 Era desnecessaria. . , que .pas:>e a lei; mas qucu1 c que lia. de continuar a 

Logo, bem se vê que o ministro tem d~ assistir ! promoYCJ' os meios para isso? Creio f]ne nist•J não 
aqui ü discuss;io e :i vola~ão se é senador, se o n;io J!Ja rluvida ucnhuma, e fJl!C a m~nte rln. constituição 
é, sác para fóra antes de se votar·: e que n proposta I é que o ministro v:í. discutir en1 rJuai•Juer das en
do poder executivo n;1o perde esta qualidade por rnaras: s·~ fur senador, ou deputado, vota tarn!Jem 
ser reduziria a projecto na camarn dos deputados. I na rcspeclivacarnnm;c se n:io o für, >áepara fora· 

o sr;. or.rvr.m.1:-Eu lambem estou em que 0 n.a occasi<lo rlc se votar. Eu não sei que daqui se 
ministro nfio vota, nem discute, se nua na cam:na srg;t absurdo algum •. 
dos deputados, porque o arl. 1í3 é conforme com o O Su. RODRIGUES DE C.\JtYAI.II0:-0 que se segue 
art. 37 § 2. • Combinados elles, está visto que o é que a consliluiç:lo quiz dar wais prerogalivas aos 
ministro, quando tem alguma proposição que membros do poder executivo, do que aos do corpo 
fazer, leva·a á camara dos deputados. legislativo; porque o senador não acompanha a 

Ali i a proposta vaiá comrniss;lo, esta dá. o seu I sua proposta, quando ella vai para a· camara 
relalorio para se pôr em debate, c depois é redu- , uos deputados; nem o deputado acompanha a sua 
z_ida ;I_ !Ci. jl 1[t~a1!do ve~n rcmelliua pa1·a esta camara; mas o 

O SR Vr"~xoE DE r onExA.- O art.' :;.~ não so nunrslJ'o, Sim· . ·. . 
. . · . '"v' : . _ I Confes>o que rnf:\ custa a conv1r em que SeJa esta 

lrm1ta a drzer que os mmJslros nao podcrào votar; a verdadeira inlelJirrcneia da constituir•;lo. 
diz lambem que não estar1l0 presentcsá votação. o · . • . 

E' verdade que pelo artigo elles l•lm direito de O Sn: DARnnso: -Sr. p1·es!dente, ~espor!~ere1 á 
assisti!' c discutir as propostas ; mas sendo ess~- ObJCCÇ:i~, que oiTerece ~ Jl!t~stre s.cnador. rr 
este direito limitado, segue-se que aqnella exclusão ' ~·t,O q~JC~ttono; s.e a. constltulq.to fJUIZ da~ alotmS 
prevalece em todo 0 seu vigor, e que para poderem pnnle~ro~ ao r_n11~1stro ~mas qmz, sem duv1àa, que 
t)Star presentes ao acto da votaçfio, e r•odcrcm votar elle ass!Sltsse a drscussao para melhor poder pôr a 
não é só sufficiente a qualidade de ministros, ca.mara ao facto dos .motrvos por que propun!Ja a 
quando não seja ligada á de senadores ou dep:lla-'llcl, a~_é pela ra~ilO d•: ?ue ncs:a proposta não ~e ~a~ 
ta dos; porque entno a pl·imeira qualidade n;lo pót!e meno.to d~ taes moll\.os, c. dc~car.nada~JCnte S·- dJz.' 
invalidar as prcrogalivas da segunda. 'i "

1
1 asstemblea. gel'al leg1.~lalt'm elo tmpano elo Bm::1l 

l eCl'a a. 
O Sn. BAnnoso:- Occon·c-mc outra rcJlex;lo, e Om, devemos retlcclir que as providencias pedi-

creio que mui ponderosa. das pelo poder cxectlli\'O merecem muito particular· 
O poder executivo p1·opõc uma lei. attenç;io, por quan lo podem ser muito urgentes, e 
Esta proptlsta, segundo o art. 53, ó feita na ca- illdi<pensa\·eis, c com tudo não o mostrarem pela 

mara dos depu tarlos: o ministro, quando it Y3i apre- sua simples enunciaçuo. . 
sentar, assiste á discuss;1o, e relata todos os mol.i\•os / nemais, à ponderao;lo, que o nobre preopinantc 
que a. tornam ncccssarin, c as razões, cm que e! la J faz, de que o senador n;lo acompanha a sua lei, 
se funda. J quando vai para a outra camara, a constituiçáo 

Dalli vem a lei para cima limpa, e secca: corno prcvcniu·i~!o; porque, quando passa a lei, quere
l1avemos nós de saber quaes foram as opiniões, que I mcllcmos, segue-se que a sua titilirlade é evidente; 
5C ex penderam na outra camara? · · 1 e se não passa, e in limine é !à rejeitada, vê-se que 

Nella houve Cfucm a sustentasse; aqui,fjuando nós jnno loi julgada boa, ou nccessaria; c quando se fa
a impugnarmos, não ha quem possn. susleulal-a. zein emendas, que se n;lo recebem, sendo aliás van
. Nestas circnmslancias como ha rlc a camnra dos tajoso o projecto, ha n faculdade de convocar-se 

A. i8 T. III, 
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asscrnhléa geral, e enl:lo nclla se sustenta a lei, c se X:lo posso descol.Jrir, c desejo que se me lliOStre n 
co 111 1mlem as cm~rHlas; e fór:t dis>o, no ca!'o mui perigo, que lia Clil n:lo lr~r· palrono a lei. 
raro de que um projeclo util, c nccessario fosse rc- Quanto ao exemplo de Fmnça, nao tem Jogar. 
jeitado in lillline pela outra, por n;io tlar· a devida Sa a consliluiç;lo !Jouvcssc concedido semcthanlc 
altcw;:io á sua ulilitlaue, lá csl:\ o poder cxr.cutivo .

1 

pl'ivilrgio aos ~:linistros, tnmhcm o teria concl'dido 
que púdc dar reruedio a isto, fazendo dctle nova , aus me rubros do cortro legislativo, c isso rl o tJUC cu 
proposta. I não rejo nella. 

o Sn. c.urxEmo DE c.urPos:-Crcio que não lia O Sn. CA.rtXIltno D" CAl!POS:-A min!Ht opinião 
dilliculdadc alguma, eru que o miuistro acompa·l está na conslituil;fw, porém a elo uobre senador, nao. 
nlie a lei. , A ruinha supõe, que o ministro pôde votar, sendo 

Em varias assembléas, como a de Fmnça, est.1 senador, ou dcputat.lo; que o governo tem direito 
da parle do go1·eruo fazer que tenha andamento a de mandar um membro seu discutir· nas camaras as 
discussão da lei proposta, c crruitas yczcs a presença suas [Ir opostas, c Mto Ycjo que desta iulelligencia 
do ministro faz sol lar mil obstac.u!os e embarac:os. se siga absurdo. 
Quando a lei 6 pr·oposla por senador, corno simples A necessidade do rnini:ilro su,t8ntar a lei cm 
membro da carnara, é cousa muito disllncta; com ambas as camaras 6 rnanife,;la ; pois que, se lhe 
tudo se esse wtador·é ministro, c propõe da par:tr, fosse só pcrmitlido discutir na carnara dos depu
do governo, elle pót.le acompanhar a lei, que pro- tado>, e n;lo_a?ompanhar a lei na dos scnatlores, 
poz. u;lo cousegurna o 11m, a I[Ue se houvesse pr·oposto; 

O Sn. Or.II'EIRA :-A necessidade é quecn faz podendo ser approvada na primeira a referida lei, 
. . . , . . . •· d· e nesta rejeitada. 

apr e~entar a ler,~ promo\CI o seu de\ Ido an .1- Qu·tnlo ao rrue d'z 01101 ., d J mcuto. • ' ., 1. li~ sena or, que ca a 
I• t · · · t 1 · ld 1 membro das camaras que fosse autor de rJualquer :.s e prrncrp1o orna a er recommer ave cm t Lã d · t · 

uma c ou ira camar·a: o "OI'Cruo a propue c elln. é propos n, en ' 0 . c.vena. n.mbern acon~pa?hal-~, 
. . c _ . estou cm que sena csso ulrl, mas a constrtuwão nao 

d~sculida, como outm qualquer. Nao acho msto Ilhes deu esse privile"io. • 
d rJTercnça alguma. c 

s . , • , . . . , . Dando-se a ma teria por discutida, o Sr. presi-?. ,n, ,CAR~E~II~ Dh f'A~rro~.~ ~ ~! d.rde ~ ~ue a si dente propoz o artigo :i 1·otação; e não passando, 
utrlrdatlc de\ e ~c r a base da prOJ.0> 10•10 da ler' mas como estava, pro poJ-o novamente redirrido con
a_s pessoas, que eshio no govcmn, t~m grnn.:Ies mo- forme a emenda, e deste -modo foi appror~do. 
tr vos para conhecerem essa nece>sit.lade. E 1 .. - . . · 

.:'fós vemos que se os rniuistros nM !um e::se ·u rou em (IJScus;ao o art. 14:1, sobre o qual 
priritegio declarado na conslituiç;lo, ao menos observou 
têm-no de facto. 0 Sn. VISCONDE Dll B.\lln.A.CJ;XA:-Agora n:io póde 

Grandes p~blicistas têm affirmado que, quando ter mais Jogar dizer-se-em ambos os casos-, mas 
as camaras c o governo trabalham desvairados, só declarar-se que a recep\·ão ser:i na fórma dos 
u:io vão direitos. arts. i:J6 e i37. 

Nada póde impedir que o goveJ'no proponha: O Sn. CAR:I'EIHO DE CA~IPOS:- Como não foi pro· 
está isto declarado na constitui tão, e se acamara posla a emendn., que tinha feito, parece-me préciso 
reconhece a necessidade da lei, discute-a. acrescenlnr neste artigo: quando na·o seja 111embro 

O Sn. RooJHGIIES DE CARVAt.uo:- Xão sei o que lln camara.- Do contrario seria necessario receber 
tem isto COIIl a obji!CÇ1l0, que fiz, O ministro todos OS dias COIII formalidade. 

Diz-se que a lei, depois de discutid:r. na outra O Sn. \'Iscosor. DE CAIIHEI.LAs:-Creio qul3 não 
camara, não ha de vir sem patrono pam susten- ó preciso, porque quando o ministro vem tudos os 

· tal-a nesta; e quando cu combato esta opinião, dias, cntr·n acJui corno senador: quando vem comn 
ar·gumeutando que o senador não acompanha. a ministl'O de estado deve-se fazer o ceremonial; por-
· sua proposta :i camara dos deputados, nem o depu- que o ser senador ó clirfercntc do que aqui se trata. 
lado a sua :i camara dos seuadorcs, responde-se 
que a constituit;ão tem providenciado pela reunião 
das camaras cm assembléa geral. 

Não estou convencido. 
Esta providencia c pam lodos os casos, em que 

as carnaras não se conformam, quór a proposla 
derive de alguma dellas, quór do gon·rno; c se 
essa providencia c sulliciente a respeito das pri· 
meiras, porque o não ser:\ a respeito das segundas? 

O Sn. BAnnoso: - Ha aqui ainda um caso, que 
parece n;1o est:i decidido, e é o Jogar de seu assento. 

O artigo diz que nas primeiras cadeil·as destina
das :l. deputação da camara dos deputados. Se acaso 
o ministro vier para discutir, parece que póde tet• 
isto Jogar; ruas se l"icr mandado pelo chefe da na· 
ção para crualquer outro 11m, cm razão do seu em. 
prego, parece dever-se-lhe dar outro Jogar mai~ 
conveniente, e proprio. 
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O Sn. V!sco.:voE DE :'LIZAllE'J'I! :-X:io acho n~ces
sidade ele se fazer a distincção, rrue propõe o i Ilus
tre senado I', pois em um e outro caso se IIJC de1•e 
rlar o 111e.•:no a~scn to; ncu1 \'Cjo raz:lo p~.ra que se 
pmliquc o contrario. 

O Sn. llAIIHOSü:-0 i/lustre senador nfio pcnctr·ou 
a rninlra intt>nr;:lo, tJ percebeu que cu propunha rrue 
no sc:;undo caso se dt),;se ao ministro Ioga r inferior 
ao que lhe está destinado; as ruinlws vistas foram 
exac Iarnen te o contrario, pre tcnrl i rruc se lhe d tissc 
Jogar mais distincto. 

OSn." Yrsr:oxuE Dg IJAnnAcr;No~: -A corurniss:io 
regulou isto para unr c outro caso de!J:dxo domes
mo ponto de visla. Elia eonsiderou rrue tomanrlo 
a camarn 1los deputados assento promiscuamente• 
na fórma da constituioão, seria péeciso que ~c déssc 
ao mini•tro o rtue estivesse vazio, c pareceu que 
este fosse o melhor. 

Julgo que o designado preenche est:t indica~ão, 
c não vejo outro modo de fazer o caso mais 
digno. 

O Sn. \'rsco:>DE DE NAZAII"'l'll:-Corno é para se 
lhe dar assento de maior distincção, sc:;un<lo acaba 
de declarar o i Ilustre senador, o Sr. Darroso, convc· 
nho. 

Eu fui o que não cntcnd i bem: o illustrc senador 
relevará a minha falta. 

Concordo com o que diz o Sr Visconde de BarlJa· 
cena, e creio que a~si m tlca tudo bem. 

Por n~o haver mais quem fallassc, foi proposto o 
artigo á vota~ao e approvado da rnaneim seguinte: 
art. !42. Os ministros d'estndo scr:io recebidos r.orn 
as formalidades dos arts. !36 e 137. 

O Sn. Pm;sror;:\"TE:-Està terminada a discussão 
do regimento, porque dos outros artigos ja se tra
tou: pcrgun to agora, se a camara dà todo o pro
jecto por discutido, e approva que passeá 3." dis
cussão? 

Resolveu-se que oim. 
O Sn. VJscoNnE Dg C.HlAVEI.LAS :-Sr. presidente, 

n:t camara resoll'eil-se lJUe aquelles artigos que di
ziam respeito à assernbléa geral, _que é a rcunitlo da 
camara dos senadores com a dos deputados, for
massem urn regimento commum., alé porque a 
mesma conslituir.:lo urnas vezes diz segundo o rc
{Jimcnto inter·no e ou lras vezes segundo os seus re.l
pectivos J'egimcntos; e clla deixou, por conscquencia, 
de discutir certos títulos. E' nccessario que clla 
trate deste regímen to; e como deve ser organisado 
por uma commissfio composta de scnadOI'es c de
putados, ·cumpre que se nomCern os mernbr·os para 
clla por Jlartc desta camara, e se convide acamara 
dos deputados para tambem n~mcar os seus. · 

O Sn. Rooniia:Es DE CARYA!.no:.- Mas nada tem 
esse regimento commum com este do senado: nno 

deve um embaraçar 11ue o outr·o passe :i 3." discus. 
s:lo, pois rrue s:lo indepcndcnt~s. 

O Sn. Pm:srrlE.STE: - A camar·a eslá lembrada 
ter-se resolvido que as matcria~. l!ile estavaru 
indu idas III!St~ regirnento, c diziaur rcs11Cito a am
bas as camaras, se reservassP.m para es;c regimento 
cornmurp. 

Esl:1o exceptuadas essas ma terias, portanto, 
nada tem que este regimento particular da eamara 
passeá 3." díscuss:io, salvos os arli:;os das referidas 
ma terias. 

O Su. YrscoxDr; JJE C.\ nA vr-:r.r.As:-X:lo vou con
tra. isso, est:i vot:rdo que passe :i 3." discuss:1o: o 
que nz, foi IeudJr:!r' para que quanto antes se trat6 
deste objecto, porque estamos pmxirnos a uma reu
ni :lo das duas carnaras. 

Consullanúo o Sr. presidente acamara, esta tle
cidiu que assirn se praticasse, e que fosse a com
missão composta de 5 membros. Procedeu-;e ent:lo 
:i sua nomcar;ão, c apurados os votos, sair iram elei· 
tos os Srs. Visconde de Aracat}' corn Hi, Bar:1o d'AI
cantar·a, r:om iO, ~Iarquez de 5. Jo:1o da Palma com 
15, Visconde de MilriciL com H. e Visconde de Bar
l!acena com l!J. . 

O Sr. presidente deu para ·ordem do dia a conti
nuação da 2 • discuss<lo do projecto de lei sobre a 
construc~ão c navegação. 

Levantou-se a sessão ás duas l!oras e meia. 

Sessão de lO ile Julho de 18~6. 

PHESIDEXCI.\ 110 Sn. VISCOXDJl DE S.\NTO·A~URO, 

Abriu-se a se~são, e lendo o Sr. secretario a acta 
da an tcccdeute, foi approvada. 

Como nenhum dos iltustres senadores tivesse que 
propor, pas5ou-se ,í ordem do dia, principiaudo-se 
a discussão pelo art. 1i. o do projecto de lei sobre 
a navcgaç:io, c construc~ão dos navios da marinha 
mercante, o qual ncãra adiado. 

O Sn. Vrsco~DE m; PAHANAGuA:-Exam\nando a 
lei, vi f{Ue SÓ manda pagar meia siza; por·tanto, Ó. 

melhor dizer: conti111ta1"1io a paow· os cinco J!OI' 
cento. 

Consultando o Sr·. presidente a canrara para sa
ber, se ella dava a mataria por dis~utid~, decidiu 
rruc sim, c foi npprovado o artigo, com a emenda 
proposta pelo Sr. Visconde de Paranagu:i. 

Leu o sr~ secretario o art. 0. 0 

O :Sr. BonaEs: -Peço a palavra para requerer urna 
explicação. 

Desejava r1ue V. Ex. perguntasse ao i Ilustre au
tor do projecto o que se entende por, marcct ele esta
leiro,. e batel' estaca; porque eu ignor·o a significa-
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,, 1 1 0 • , •ii" 111 .. ,• n••ccs.;aria pni'::t 1 Toda ria, a excepr.;1o rleve ser liomogenen, ou da 
{"10 ul'S ··~ t'f'/11 ... , l. t. •L '-" ~ • .. I ' 
•' d [' • mesma natureza da regra. E>la, segundo o artigo, 
po er voar. . . . . . 

1
• s·•tt'•f·i"O "O , é que n:io scr,1o consiucr~dos navios hrazileiros og 

O"'' n·coxornrPHH:'IH.UL-~U. ~ ... " I ' · ' · ' · · · · · · · ea;;cos ou navios d1~ construcr.i'io estrangeira, c a 
i ilustre Sí~II:Hiur. . • . r.xceJlrão ó daqHellcs que forcu'J tomados ao inimi-

Q I ai<' , 1 quer con,;LI'UII' cmharearuc>, pc- . . 
nane o ~U'-' 1 · · · . : "O ou rruc scnrlo comprados por sullditoslmzilei--J, 1· . · t·lo vai o con.;IJ'uctor tlo a,·,cnal 'I " ' • t c Jr,cnt;:t, e en • ' . · . . .,. . . ros soiTrcrem concerto que irnpol'tc mais do dobro 

da mariulta marcar o c;lail~ll·o, t>lo c, o lu.,a1 ou- I 
1 

., 
1 

• • 
'li r"'"ndo tllna csln- ' 10 seu u 01 · 

de !Jade a>sentar-sc a '1 111 ln, Jl ··~" . . :. '1 [ Pcl•• conlt·a,·io. o no!Jrc senado!' eslnbelccc a rc-
E, · ·t o que <c !'IW ma marca de e,,/ ateu u e JU· . 

ca. • 1
' 

0 
• • • • , 1 [ ~ra de que ser:lo considerado-' navios hrazilcirns os ter esl11ca, pelo qnc se paga r;el'lo emolnm~n o. · • _ . • • . . . • . . . 

1 . -. n· ''"" J'Cfl"·u·n;; sobre r.OJhtruHio~ no~ c~tale11o, nac10naes, c exceptua Nilo ltaVCIH o !ll:tl> quem zc,~c 1.., ·· . i . .. . " . . . _., . . . ·,., s li'Csidenlc 0 11ropoút volaç:io, e fot [ depo1~ os cstran.,cues que :~ttvciem nas cucum-
0 arlt.,o, o r. I slancJas, que acaho de rcfenr. 
app!'oYado. · Quanto a que ainda n5o nos achamos crn e,;lado 

Entrou cm discussão o arl. 7.o · ,J., n~:: ~~Jllll:t!'lnos corno bmzileii'OS os navio; de 
o Sn. Yt>coxnE DI! lxn.urnt:J•tl: -Concordanrl.o r:onstruc,:rro cstJ·angcir:l, que precisemos comprai', 

corn a ma leria rlo artigo na rn~ior parle di!llc, farcJ, I rlizPmos qne se arlmittirinos tal raz:io, uunca chc
wdav~a, algu_mas ohscJ'\':J_r;üe::, c PI•incipinrei pelo J gn~emos :t te1· _constru_c.ç:io nacional: as noss·•s ex· 
IJUC diz respctlo ao cnuncwdo. ' ceilentes madc11·ns ser:to levadas aos portos estran-

En quizera rJue o a1y~o, cm prim:.iro log~~- c_s.la-~ g-cir·os para ahi se fazer.;m os navios; tlcariio_ aili 
bclccesse a car:JClcmtwa do na\ ' 0 hraztlell 0' , as dcspezas da m:lo de ohm, ou os nossos capttaes 
quaes as qualidades que deve _reunir pam ~e con- j na compra das suas embarcaçucs, por isso que es
sidcrnr nacional, c que depoiS se marcas,crn as '[ tas, ainda que inferiores ent rrnalidadc, custam e 
excepçues. se vende'm por muito menor preço. 

De mais. não me parece cOJwenicnte, ante~ prc- N:io nos de1xemos, pois, prender por in>ignifi-
judicial, a exclusão que se faz dos cascos, ou na- cantes considcraçües, e por embaraços r1ue hão de 
vias ue r,onstrucr;ão estrnn~elra, ao rncnos nestes desappareeer. 
primeiros tempos. · ., O Brazil ~bunda de mal!os proprios para taes fa-

E' manifesto o rlcsfalrruc occorriuo cn1 a nossa bricos: virão olllciaes; e esta nohrc arte prospe
mariniia com a divisão da monarchia em dons es- rará: e posto que ao principio seja mais cara a con
tados independentes, e sahamos ao mesmo tempo strucção, com tudo os capitac;; ne!la empregados 
rrue os nados construidos nos paize; esLJ·angciros tlcam girando entre nós, e occupam-se mui!oi ci
ficam mui lo mais Laratos, do que os nossos; por dadãos. 
tanto, cumprindo reparar aquellc des:alquc_ quaJ~· o sn. C.\Hxgíno o" CAl! os:-A.poio a opinião do 
t · • depres·a po·•i\•el e sendo me1o ma1s fac1! o ma1~ ,, '" ' · . . : nobre scnat!or, que acabou cJe·fali:ti' sobre a redac-

pe l 'tll'tl'" compr[J. de na\'IOS eslranrretros CSla ' . . o l'll " . . ~ ' l'.ào p01·que me parece ma1s rcrruJar que se dt"a. 
I · o ernllar"C" · por CUJO mot1vo assento que tal · . ' . . . ". , " et "•"• · Jll'lmmro oqucépoSJltvo c dcpots o que e ncrra-
d isposição n:to deve passa r,_ no menos crnqu:nto livo. ' " 
n"o teJllOS tJJll Jlumero suffic1enle de embarcarues: , . . 

'' • • • • • ••• • 1 Onan:o a conslrucr::1o dos nano~. conformo-me 
depol·. poder-se-Ira adm1tltr. Oflercr.o pai~, a con- ~ · . · . 
. - ' _ ' . • • ' com o que d tssc o outro 111 us!t·c senador. 
srderar.aodacamaiae~ta . 'l r 'J'd J t -• Nos temos rnm as ar. r 1 ac cs para a cons rucr;ao; 

Ellll:'i'llA. a rlifficuldade, que agora appnrecc, é lemporaria, 
. . . 1 e l1a de desvanecer-se com o andar do tempo. 

• Ser:1o considerados na v tos IH·aztlctros os que Antes uestn e;•oca, se fizcratn aqui muitos na-
forem construidos no> estaleiros nacionacs, e de vi os, e s~i que de Um dres se mandaram construir 
propried~de IJrazi lei ra · · riu as ga lcms nos esla 1 eiros do Bl'azil, afóra o> que 

Estal~clr.cida esta pl'il~t?ira r~gra, s~,sc~uir:i~ as I se compraram, e rJUC se cornpmrão para o futuro. 
excep~:ucs, de que o .11 ligo faz.. IIICJH_.to. Sal\ a a l'iilo apoio a emenda que se propoz. 
redacçtio .-Viscourle de Inhumb!tpe." . . J Estes prh·iiegios são sómentc rela li vos :1 construc· 

O Sr. secretario leu a emenda, e fo1 apo1ada. i r;:io; com tudo, lenho que fazer uma oilscrvaçiio, 
o s11 • Yrsco;-;oE DI! P,mA:>AGI:,í: -Dizer-se que 1 e é que o artigo devia lambem conter os que, ten

scrão considerarias navios hrazileiros os que fore~ll I ri. o cailido no_ poder do inimigo, forem _rept·csados, 
de construcçã0 hrazilciJ'a, ou rrne não scr:1o cons1- ou compra rios pelos mesmos donos; pots que cllcs 
rlerarlos navios lrrazileiros os ca>cos ou navios de . muitas vezes o farão, visln que tacs navios se ven
consl.ruc~ão cstrangciJ·a, impo:-t~ uma e a :nesma J rlem ordinariamente mui !Jamlos, e parece justo 
cousa. q1:e esses rlonos gozem desta cs;:ccie de po.~lliminio. 
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Alguns donos lw, rp1e t,}n, uru:tafTeir;.;in rnuil.o par- fonnirlaclo com estas ill6as, rruc rue parecem m•ri 
ticul:ti' ao seu navio, c n:io c justo priral-os rl~stc justas. · 
rccur>O, <JUe far:l com que tornem ao paiz capitaes, A gucrTa. ilc J!r·an~a foi quem deu motivo :i. lei, 
que lroslilrncnte !Ire foran1 arrnnc~ldüs. Fnr;o csla . p:cm rtnc os mestres dos navios n:ío se entreg-assem, 
obserra~<io c no mais estou pelo ar·tigo. · I como faziam, porque os a,n·esatlores, por esse mo-

O Su. VrscoxnE r>ll l'AIIAXAGü..\:-A regra tlC\'e tiro, daram-llres por generosidade os rc:1.vios; mns 
ser geral, c a cxcepr;ü.o pódc tr·nz~r· aiHr:>os. I c~~~~ lei, riUC_<~L~ c.cr!n J~Onlo 6 ju:>la, lomn-sc dur.L 

Por· cxernplo,negocJarrte poli era. Jrarer, que, de- excrr!cndo e:s:se' lrnute:s. 
!lOis de scgLlraJ· o seu n:LI'io JHli' lwa :wruu1a, se en- .'li:io possa o ruestre, ou caixa. do navio aceitai-o, 
tcrrtla COl!l o eapil:io dcllc afi1c1 de caldr· 110 poder ainda rruc o aprc>adur· IIJ'o de; nw.s 11fio sei que 
r.lo inimigo, porque enlico r·r.•celic a iruportnncia. rio seja proiJihido comprai-o para o rncsrno dono, c 
seguro, c por rnetat!e, c talvez menos, compra. ou- nisto lucm mnilo a 11:10:10; purquc, pam arruellc 
tra. vez o nn.Yio. r1uc furta, Ludo 6 r;arc!JO, c [IÓde vender muito ha· 

Krrn se diga que não é provnvcl um tal conluio: ralo: a,;:;i111, eu tlduplai-ia esta medida, ainrl:t rruo 
nós saiJCinos de r1uanto L: r:apaz o desejo do ganllo: n:lo fosse, se n:io pur certo l.empo, nlé para 11~10 pcr
alé!ll de que semelhai1te rJono púdc >c r· 0 111 es1110 ea- dennos mui los navios. Bcru se Yiu agora curn o 
pitão, c cntào a e:nprcza uwis facii 111 cntc se Lcn- cor·sario La.valleja quantas e1nl.wrcaoücs tem toma
tará. rio; c rle rruc .ucaJwim l1avcuws dr; remediar esta 

Quanto ~i razão de ser :trfLtcllc u!n rncio de Yolla- falta? Entendo rfuc !>;to i: justo. 
rcnc para o paiz capi Lac.> q uc I!Ôstilrncn te lt1e for~m I O Sn. CAllXErr:o m; r.,ul!'O>:-Aclro que a pena 
arrancados, de nada \'ale, porque sc~ volta o 11avro, rem a ser gra;·issimaconlrao propriclario. Algum 
lü fica o dinheiro por t!llC foi rcsgal;ctlo, que é o !1:1, rrnc Lcm cru cslirnii.G:lo la! o seu na. riu, rJue n
Yerdadciro capital. car1a por cxlrc1110 mortif1cad'o, se aca>o se vi5SC 

O Sn. ·c,\nxcrno m> C,D!I'Os: -Creio que a lei pril·ado de podcl-ooulravczpo,;suir. 
tem acauteiàcJo 0 in~onvcnicnle, que se ohjccla, ;bsenlo que u:io l1a razf10 alguma pnra com La! 
ponr.uc csl:l prolribirlo ciuc os ruc5tr·es aceitcul, ou prollihic;iio ir·-se 1tggra1·ar·oinal ele um lwmcm, ciUD 
JIGss:un co111prar Laes uayios; ruas quando constar so/Trc urna perda, do quo nmilas yc::zes e culpado 
rrue clles vem a m:lo do n10 .1110 Jli'OlH'it:tario,ponrue o'go\·cr·no por faltn de comiJoio. 
CilC O CO/Jljlrou, parcJCO•IIIÓ rjue 11:10 púrlC entrar• Cfll 0 Sn. \'ISCOXIlll Dll l'AilAX.IGl:.Í.:-K:iO lllC COll· 
duvida ser o navio outm vez considerado n~cio- vencem estas r·azúes. 
nal. Outras naçues t0m adoptado o mesmo princípio 

O Su. VrscoxnE Dll BAIIJJAcr;l>A:-A objecção n:io rruo cu ~e.~ ui no aJ:tigo. 
procede. Os navios, q11 c forc 111 reloruados, devem O n:mo rruc calcisse em podct· elo inimigo, n.unca 
SCI' nacionalisados; mas os rruc foram l!al'idos pol' j mais eulrc cllas 6 nacional, sai\'O sendo outr•:t vez 
compra, de modo nenhum. retornado: além de que tornaria o inimigo mais 

A diJicrenoa de um c:tso para o outro é maxima. 
A permissftu de cou:pnu· o navio estrangeiro, CHI· 

!Jora de constru cr;ào lmtzil c i I' a, ann ullaria urna das 
molllorc:s disposic;ücs do ac:lo de navegar;ão, c em 
Jogar de se construi I' novo navio no iuqJL!I'io, iria 
<t sua irnporlancia para nm<lo dos inimigos. 

Quanto <ll'edacç<i.o do artigo, tawbern cu quizera 
que come~asse confói·me j<l aqui se propoz; c lcm
hrarei cruc no firn rlo ullimo pel'iodo se dc::lai'C o 
prno de um anno, r!cnti'O do qual scr<io válidas 
as compras, visto que pócle bem acon1cc:cr que rlir
ferenlcs negociantes cu1 boa fc lenham rnandado 
compmr· uavios; c se esla lei tive:;scl cfTeil:o rlcsrlc 
a sua pnlJiicaç<io, experimentariam os mesmos nc
gocian Les urna perda desmerecida, c injusta. 

O Sn. CAnxrm1o rm CDrros:-Julgo mui rlura a 
lei ern vedar que o navio possa ser·nncionalisarlo, 
rruando muilasvczesa culpa emana do go\·crno por 
falta de comhoi~, e n:io do dono, nem do nrcslrc. 

O Sn. Vrscoxm~ m: I:mA)llli:Pil:-En vou de con
A. Hl 

forte cnlrcgando-sc-111e esse din!Jeiro, com que mc-
llror nos fará a guciTn·. · 

O Sn. YrscoxDE nrl r:m,DlllUJ>ll:-As razücs, com 
rruc se combale conl!·a a idea do Sr. Carncir·o de 
C:11i1 pos, que cu igualmente sustcnlo, s:io ns pro
Jll'ias que d:io ainda maior forca aos meus argu
mentos. 

Se o ncgocianlc segura o navio, emprega o >CU 
cnpi/al, c lia de por issorlcixanle o poder coruprnJ· 
mais llamlo? Ellc pnga. um prcrnío do seguro; lo
go, esl:i no caso para com pml-o, como se o n:io se
g'Urassc. 

Pcrgunlo cu: o homem, por· ser Jll'isinncil'O de 
gnel'l'n, Jlen r.strnngci 1'0 1 K:1o. Eslá na nuio da 
pessoa. o poder cscap;,,·? ·X:io. 

Se, pois, o prisiorrr.ir·o de guCl'I':t Lwr o tlireilo 1!0. 

chamarlo posl/iJuinio, scJ ·por· cllc en Lra nos ou Iro,;, 
de que gozn\·n, lia rlc nhscr·\";JI'·SC o invcrso a. res
peito rios navios, lw. de fulminar-se conlra cllcs 
um anatlrcma r! c scrnellwnle na tnr·r.z;1, c na occa· 

T. I!I. 
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siao ctn que se nclla dcsfalc~tl~ a no;,a Jtwrinlia, c lnuu1ero tl_e c_m_lJarea':•jc,;, como tJncrcmos nú;;, que 
cm que ,~,;tamosa procurar 1118tOS dt! aug:11ental-a·! apenas pl"lllCllHarnos, cslahclecer j;i o rJIIC clla ape-

Susl,!J;Lo, pois, que o na,·io, dcpoi:; tle aprc:;atlü, nas f,'z o anno passado? Até enl:io ella não fJÜZ esta 
não sendo o capitão, nem o caixa tJUCIIJ o comprr, proiJiuit:ão ahsuluta. 
mas o dou o pótlc tornar outra vez a ser naeiona- Ora, nús Yemos que esses naYios ficam d~snalu-
li.-atlo. ralisados, sú pontue foram apresados pelo inillligo: 

O Sn. Yisco:>oE DE lünDAcE:-;,\:- Dcpoi~ 1lo isto 0 o tJUC cu n:io rJtiCriu; c rpwndo outra raz:io 
exemplo dado pela Gr;i-llrctanha no seu Jll"iJnciro faltasse, ao 111enos para rJuc nno firJUC dcsfalcad:t 
acto de n:tvcga!;ão, todas ~s naeúcs civilisadas l•'ru de repente a marinha, que temos. 
feito outros semelhanles. Quando a no;sa lll:trinha houver c!Jeiin!lo ao seu 

rm dos artigos do nosso, jit approvatlo, uiz que o auge, corno a de lngla tcrTa, venha cnf.:io :~ r·es
navio tomado pelo ininrigo ticn. sendo cstrangeim, lricçito: antes disso ú prematura, 0 obrigar a um 
c não pódc ser nacionalisallo: concctl•~r agora cru csforr;o, ú [II"Olllo\·er a construcç~io por um tneio 
outro artigo uma pcnnissfio que nnnull:t a tlispo>i- prejudicial no cotnmcrcio. 
ção at:tccctlcnte, c Jnanifcsl:t conlraclicr::io; c n:io .Parece, pois, razoaYcl r[uc o prnpriclario po,;sa. 
é lambem mais feliz a lcm!Jraut;a de confuntlir rel"ivcr o seu navio por cortlpr·a, c desta nwneim 
prisioneiro,; de gucna com navio,; !IJCrcantc:;. ;c con,;egHoJu dous fins: um não desfalcar o coru-

0 Sn. YJ:>co:-;DE DE !'AnAx.vn:o~':-- 0 parallclo do uJcrcio, pela falta tlcs;es JJ:tvios. c outro tcrmol
cidad:io CJUC Jlcou prisiouciro de guerra com 0 na· os assiJJJ coni maior prornplicÚo, tlo rJue llHl.ll-

vio apresado, n:io tem Jogar. dando con,;tnrir novo;. 
O cidadão prisioneiro, n:l11 perde, por isso, a na- Dis;e 0 i Ilustre autor do projecto que nisto pude 

cionalidallc, nem v cousa, como 0 n:tvio, ~ti"c se haver abuso: si assim é, vrovidcncic-sc par:~ que 
vende ou compm, nem está sujeito aos a!Jtb'OS IJUC os n:io haja, posto que tenho para mim como im
sc podem praticar com este. Por tanto, a cxcep~ão possirel o evitarem-se lodos. 
llãO SC deve admitlir. 0 Sn. YISCOXDJ; DE PAII.\XAGUA':- Tem-se dito 

o sn. CAu:-;~::rno DE CA~n·os: _ Tamllem não rruc c preciso aug-mentar a marinha, c que 0 ar
estou cmwencido~ porque, de existir um acto de ligo repugna a esse augmenlo pelas consi!lera
navegaç:to inglcza com essas reslricçüc3, n~lo se çües que se têm cxpcndiclo, e repetido HJUitas 
segue que fapmos o mr.smn. vezes. 

A natiio ingleza está muito arliantada nc;ta Pcrgunio: lJüis é a compra ele um ou outro na-
p:nle: querermos irnilal·a em t.ullo, faz-me Jem- vio que pódc cahit· no poder do inimigo, CJUe fará. 
JJrar á falHJla da rã corn 0 boi. o augmen to da nossa marinha? Dcm:tis .. pride-se 

Quanto ao que diz o nobre senado!·, r1ue nenhum mandar immcdiatamcnte comprar o navio ao ini
llomem se vai entregar ao inimigo, lemos na llis- migo? .11";1o; essa compra só pcidc elfccluar-se 
toria, c lodos os dias observamos 0 contrario. depois de acabada a guerra : antes disso n~io sei 

Quanto ao seguro, n~o siJ'\"ft isto de olJstacnlo. corno possa ler Jogar : não se ha de tralaJ·, ncrn 
Os seguradores s:lo mui vigilantes; !Um 0 lllais negociar com o inimigo, mandando-se-lhe di
escrupuloso cuidado cm cxaminarern todos os n!Jeiro para ellc a sustentar com as nossas pro
casos, c h a muita gente interessada 0111 que se não prias forças. E não é melhor, nesse interrailo de 
pague aos segurados, rJuando lia f)Ualrjuer fraude- tempo, construir outro navio, ainda qúe custe al-

p · · 1 · :;uma cousa mais'! nrece IllJUS o que o negocrantc sej:l tão grave-
meu te castig~do, rJuando cllc niio coo]Jcrou par:t a 
perda do navio. 

O Sn. lloHGE> :-Xito sei como enlctlll:t a inl.cn
~·àO do nobre autor do projecto na opposic:1o, que 
faz a respeito do que se tem aqui cxpeuclido a fa
vor elos donos elas embarcações, sendo as suas vis
tas, por outm parle, pr·omovc1· o auglnento da 
nossa rnarinl1a. 

Ntls n;[o lemos uma csqnadm sumcicn te pnra 
dar comboio pam todos os]portos; e cm uma guerra, 
qualquer que c!la sejn, poclemos soiTrcr· um des
falque consideravcl. 

Se os nossos meios não são tantos, como os de 
Inglaterra, para lermos de repente um grande 

O Sn. Bol\GilS :-You sú responder precisamente 
ao discurso do i !lustre senador. 

Quanto :i difficu!dade de fazer reviver o navio 
apresado, cmquanto subsiste a guerra, respondo 
que isso muito hcm se faz .por meio da commu
nicaçiio, c interren~ão ele pessoas ncutms. 

Na guerra passada dos francezes, se mandamrn 
comprar navios por intervenção de americanos. 

Quan lo ;i cspecic de pot· esta maneim se dar 
f?rças ao inimigo, c i:;to cousa que não entra cm 
l1~1ha de conta; porque stl o que se procura, é 
nao desfalcar· a nossa marinha. J;l aqui se apon
tou o c:-:cmplo de Lavnlleja, llUC, cm poucos dias, 
tomou :~lgumas 30 embarca~ões :· ora, quando. ti-
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vermos meios de J'CJIICdin.nnos estas faltas, ponlin· 1 J'oi JlOsto :l volaç:lo, c npprovndo, c da mesma sorte 
mos n ro~·oiJihi,;ão; ruas eslabclcccl-a desde j:l, o :tl'l, 0. 0 

além de pouco j mto, ú PJ'cjur.t icial. 
O Su. CAIIXEJlto nr; C.I~JPOS :- :'i:lo ú cnH]uanlo 

csl:l no JlOt]cr 110 ii1 i1n igo, 11J:IS LI c pois rruc tornar 
a vir. O que 'c tem pi'OJID:<lo 6 o t·e.>galc, -c nin. 
gucm dir:l I[UC o navio resgatado ainda ú estran
geii'O. 

Passou-se no art. 10, sobre o qual ohscn·ou 
O Sn. \'rscoxrm DJ·: l'AllAXAGu.-~.': -Este artig-o 

n:lo pórle solrrcr di::cussiio, po1·quc para o n:\\'io 
ser considcr.:u!o !Jr·azilr.iJ'O, 0 preciso que o capil:lo 
rlcllc seja lam!Jcm cidad:io !Jrazi/ciro. 

PO>lo o artigo :i. votação, foi npprovarlo. 
Leu o St·. ser.mlario o a1·t. 11, e foi poslü cm dis

cuss:"io. 

O Sn. IJOHGEs: - O tJne r.u r!igo é qnc este n.r
ligo dcrc SCJ' u::tis amplo, llcrn como redigido de 
outro modo; [Jlr que é melhor, ú mais nnturar 
prineipinr pcln. acç:lo positiva, c rirem depois ns O Su. YrscoxoE m; P,~llAXAGüA':- Sr. presi
cxccpr,,ies, c cnl:i.o vcnlJa lambem esta, ao menos dc"ntc, é este um tios nrligos que não parlem deixar 
por ag-ora, c c:ntlli:tnlo n:io temos g-r~ntle numero rlc pnssnr; flOI'IlUC, nirHia r1ue os navios sejam ollri
de CJnbarcnr -0 g-ados a lcrnr c:Jpcllüo, c cirurg-ião, nunca islo se · , · . ;o s. 

Dnndo-sc a mntc!'Ía por diswlidn, o Sr. presidente púrlc co:Jseguir. 
pnra mais facilita.r, c csclni·eccr a I'Ol:t•flo, dividiu Urnas vezes apresentam certidão do não acharem 
o arti:;o ern LJ'es partes, e Jlr·opondo n.te as paln.nas illdivitluos tacs, que 1[ucimrn crnbnrcn.r: outras 
- constr·w:crio esiJ·ai1!Jeim,- c pDI'q 11e n:To passasse' vezes :ljustam-sc com clles, S.1lJCm fóra dn ll:-tJTa, o 
conwltou o voto cl~ ca.mn.ra, propondo r]ue 0 arligo lanç:ún-os depois em lCJ'J':l. Isto cst:"io continua
tivesse principio pela rJeilnir;:"io rios navio,; l{J·azilei_ mente praticando: portanto, é melhor não obri· 

d t L t . gal-os. ros, >egun o o con ex o, c a e1ne1H a; c ns,;rm >e 
venceu, ncando, cm conscqucneia., supp1·imida Tod:tl'ia, nos navios de nscrarntura, 6 neccssario 
aquella 1.• parl~. que lc1·ern cii'Urgião, c na falta dclle no menos um 

Con linunnrlo a .:onsullar acamara, fez depois n.s sangrador n.ppro1·n.c1o, cm n t.tcnção áquclla navega-
propostas seguintes : ção, c nos miserareis que rl'nlli conduzem. 

i." Se, salva ar·cdn.cçilo, appt·orava a matcria 1ia , Vr;r;Jadc 6 qnc ne,;tcs não costumam os capitães 
2." parle do a1·tigo, que termina nas palavms -~ praticar a tnl respeito o nícsmo que nos outros; 
depois do sinistro, on seutença?- Passou. 

1 
porque, corno o dono da emlmrcn.ção Ol'flinaria-

2." Se os navios, IJUC tivcJ·cm sido a. presados pelo 1 men Le o é ao mesnlü tempo da arm;;ç:io, tem todo o 
inimig-o, sendo depois compmdos pelos rcspectiyos I interesse nn conservação dn Yit!n. dos esr,ravos; e 
d_onos, seriam c_onsidcrados navios hrnzileiros? -~1 mesmo, quando só é dono da cml_m·caçiiO, _c n:"io da 
'·enccu-sc que s!lfl, e tJUC este fn.vor fosse extcn- escravatura, empenha-se pela VJd:t da ll'lpolaoão, 

.. si\·o n:io só ao dórto, mns a lodo o JJI·nzileiro, menos pois que do contJ·ario, senrlo g-cmlmente doentios 
· ao capitiio, ou piloto do navio apresado. os lag-ares, pa1·a onde se destinam, e n:lo llnvcndo 

':J.• Scseapprorara:t ultima partedoat·ligo?- alli marinheir·os, que substitun.rn os que o navio 
Bcsolvcu-sc amrrnativnrncnlc, com a dcclarnr;:lo, le\'a, scg-uir-se-lhe-l!ia gravíssimo prcjuizo. . 
porém, de r]uc os navios de conslruco:lo cstrn.rr
gcira, CJUC forem compmdos clen Lro ele um nnno 
depois dn. puhlicncão destn lei, scr;io consiclcrndos 
como de conslrmç:io hrnzi lciJ'!t. 

Leu o S1·. sccrcl:."IJ'io o arL. 8. 0
, c pedindo a pn.

lavra reflectiu 
0 Sn." VISCONDE OE l'AilAXAGUA': -. Pa!'CCC·IllC 

que estes ar I igos tl CI'CIIl tomar outra ordem, pois 
acho mais eonvcnierttc que o G. 0 passe para. o 2. 0

, 

oL"para3. 0,o3. 0 paJ·a.l."eo7.• paraG. 0 
• 

0" Sn. VISCO:"iDE DJ: llARIIACEXA :-(XftO SC alcan. 
o ou o seu d is cimo.) 

O Sn. Y1sr.oxm: m PAn.~xAr.uA':-Tivc cm l'istn. 
neste artigo fazei' juslir;n, pois parece-me mui to 
desigual, que o navio que enlra, ou sal! c em lastro, 
pague os mesmos tlircilos,• qttc outro, que cntm ou 
sahe carregado. 

l\<io havendo mnis quem fallassc sobre o artigo, , 

O Su. Vrsco:mE DE DAitnACEXA :-As rnücs que 
acn.ba de dar o i! lustre senador· pa1·a rrue iiquc ao 
arlJitrio dos t.!onos dos navios o lel·a,·cm, oun:lo, 
cirurg-i:io, c capcll:lo, pn.recem-mc muilo boas; 
mas cuido quo se rlcvc aLlrnill.ir uma cxcepç:lo :t 

respeito rlnquclles nnrios, que levam passag-eiros. 
Em algumas naçues, onde ha semelhante liber
daclc, com tudo a lei restring-iu-a neste caso. 

O Sn. DonGES:- Cuido que o i Ilustre senador 
que propõe n cxccpç:lo, lembrou-se rios a merica
nos, os quaes estn.bclccer:tm isso par:t os nn. vi os que 
só lransporlam passageiros para a· Europa ; mas 
tambcm SUPllOllho que n:lo foi objecto de lei, ma 
só pelo interesse elos cmprchcndcdores. 

Eu j:l viajei cm ,um destes navios, cm 18ii, com 
12 pnssngciros, c o cirnrg-ião era o mesmo capi
tito com uma botica pouco mniot• elo qnc umn. caixa 
ele g-mnclcza orclinarin. Por t~nto, o que aprcscntn. 

' 
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0 nobre autor do projecto, 6 muito justo: deixe-se nlleiros 1ICYr.Jn lei' c,:ses navios, ou enlfio suppri
i;su a••s do 11 os das cJnb:IJ'Ca~ü,·::, p os 1wssa:,:ciros JrJir-se o rrslo do arti:,:o, pois de oulm sorte póde 
J•rOetJrCIII, IJII''I'o!!HIO, :ltJUClJas f.Jll~ Ji\'0l'CIIl cit'll.l'• SCI' iJJudido.aqucJJC IICnCfi•iO, flllC, COIJ'J jUSlil;a, ~C 

IJUer I~SlCIIrJCJ' :10 COllllllCI'CiO. gi:io, c capcll:io. / 
Como 11a de o eneaJ'i'C~ailll do rccJ·utamen to saber, 

D:!ndo a cama!·a por discutido o :u·lig-o, foi posto se ainda !Ja, oun:io llltll'inliciros de navios dcscar-
:i rotH;:10, e approrado. 0 regados, surtos no mesmo parlo; 

Propüz-so :l di:;cussão o arl. B, sobre o 1]11a! oJTc- 0 Sn. \"rscoxnE ng P.lfi.·IXAI:u.\: _ ?i:io 6 dillicil, 
roccu o Sr. Visconde tlc PaJ'anag-u:i csl.a anli~s mui f:t1:il 1Je sa.IJeJ·-sc 1ruacs são os naYios que 

csl:io cm 111Ci:t carga. 
Snpponllai!IOS qu,~ Stl recruta CJil um navio cm 

Jncia carga; o tlunü, ou mestre rcprc,:enta que lacs 
c tacs navios cst.:io dcscarregatlos, c lem gcn te, c 
castiga-se quem Ir.z esse rccJ·utamclllo. 

Isto 'CIIlpre é 11111 favor para o eommercio, por
que os ,,~us navios Clll meia carga nfio Jlcnl!l 
sujeitos ao rCCJ'l:laJflcnlo, se n~ltl quando os rlcs· 

_Foi apni:11lo, c ilepois de !Jrcrc d_iswss:1o, .l]t~c s·~ carr~gades n:io IL:m gente absolntarncnle neuhuma, 
I~<iO OUViu. brrn, for posla a rota~ao, c ai:Jllu\ ada 1 0 as 1·.irctunslancias u1·gcm, corno por cansa de uma 
com o art1g-o. i guerra, porr[lJC enhio srj se a ttende ao granue in-

'se·, poJ·óm, Sua )lagcsladr. o Jmpr.rador all•,!'aJ· 
C3la l'l'ilJlO!'I::io por wu inJpct·JaJ ticcrct,), por a>sim 
jUlgar conrenicnlc~ ludo o navio que fu_r tl'ipc~lado 
·~nl:io na confornlldacle de la! alter:ttao :>era re
putado dcviJaiiJenle tripül:Hiu.- n.~cOil<le ele I'a-

Leu o S1·. secrdario o arl. 13: c foi approrado. tc1·cssc nacion~d, c lodos dcrern p1·eslar-sc. 
P::ssando-se dcp,:,is ao art. H tli;se 0 Sn. Ytseo:-; 01, DI~ llAnn.;,e1>xA: -Ent:io faça-se 

O Sn. \'IscoxnE nE lünn.ICr;xA: -O principio uma decJar:u;:1o, na rJtl::ll lalrcz o illustJ'C senador 
deste r. r ligo me parece exccssi1·u. convenha. N:io potlerü o navio c1n rncia carga sciTrcr 

Todas as narücs tl:rn estaliclccido um prazo na. recrutauwnto crn tempo de paz: em tempo de 
verdade mui ~nrlo para esta cspccie de natnrali- guerra, cc;sa cs::c privilegio. 
sarão. c o mesmo i ilustre amor do projecto aqui o Sn. \"1scmwE DI> PAtux.~Gt:A :-?\fio convenho 
dá. do~s annos, o fJUC me parece mui 'razoal'cl; em que se faG:t essa declaJ·ar;ãn, porque :is vezes é 
mns exceptuar o marin!JCiro portug-uez niio me neccs,;ario recrutar sem Juwer :;ue1-ra, porca usa 
parece justo; n:io lm motivo para semelhante de uma. cxpcuiç~io importante, ou de qualqncr 
c:.:ccpr.:io. · / outra cousa: c ent:1o dCI"C·SC ir busca!' gente nos 

Táo. considerado dcre ser tmra o sct·vico hrazi- Il:!Yios cm meia cat·gn, quando a não haja suffi
lciro 0 lnarinliciro portugucz, r9mo o inglez, o JI cienlc nos tlcscari'Cgados. Dr~ mcs~na sorte, cm 
francez, ou de outra qualquer na1;ao. , te111po de guerra, n:io se dercra t1rar gente da

O Sn. \"Iscoxnll DE l'AllA:>i.IGt:A':-A razão desta I qucllcs, liarcnuo-a nestes. 
r.xccpç:io é m~ilo clara, c atlcndivcl. o sn. C.IH:-õErno 01~ CA~IPos :-O ar ligo est:i mais 
~ós por muito lc~npo nuo havcntos de navegar, 

1 

ravo1·avcl, porque suppüc r1uc tanto na paz, como 
scnfio com marinheiros portug-uczes. na guet'J'a, o navio rJuc estiver ·~ut meia carga, tem 

E' ncccssnrio erilar conteslaçücs, que tlc outra esse pril'ilcgio: portanto, dCI'C passar. 
maneira Yir:io a acontecer, porque L: impossil'el I Jul:;a 11 do a caiJlara discutida a ma leria, püz-se o 
diO'cren~~ar os qnc j:i sorriam no tempo da dc.cla- ~rtigo :i I'Ol:H;:'IO, e foi appt·orado IJUal se aellava. 
ra~:io rla indepcndcncia, !los que não scrrJalll · OifcJ·eccu-sc :l discnss:io u art. 10, soiJJ'fl o qual 
nesse tempo. unic:J.IIl!!llle ohsei·vou o Sr. Vi,;coruledc Paranaguà 

lirto !Ja\'Cndo mais quem f~ll:t'se sobre o al'iigo, fJUC se supJH"ÍIJJissc ur11a das cxccp~ües ncllc indi-
foi proposto á vota~iio, c :fp Jli'Ovnllo. cadas pelos trl'lllOS- o.!Jem publico c o do Estado-

Leu o sr. scc1·etario 0 art. 1:1, c, posto :i tlis- po1·quc r[uaiiJUCJ' de lias COillprí:IJcndc a out1·a; c 
cuss:io, d issc wio IHt\'enJo JJJ:tis IIUCIII discorresse solJJ·c ellc, foi 

assi111 ripprovado. . 
O Su. \'rscox~B 1m BAilllACi·::-;o~:- O r·ccrulamcnto 0 aJ't. ii f•)i lido, fJ appmvou-se scrn de bale. 

para a JnaJ·inJ,a de guerra tem-se julgado intl is-
J~CII>:tYc! cm toei~ a parte, no Bmzil ainda mais 
iudispcnsavcl S•J torna pela. mui la. falla de mari-/ 
nhclros; portanto, lendo o artigo, niio posso tlcixar 
de oiJ>CJ'\"aJ' flliC se lhe faça alg-uma. alleraç:io a 
respeito dos navios cm mais tlc meia ca1·ga. 

E' nccessario determinar que numero de mari-

Passou-se a di seu Ur o a rl. iS, c po1· os la occasiiio 
disse 

O S11. Vrscoxlll; ng PAJ:AN.H:u,\ :-Sr. prcsiden lc, 
rclleclindo depois de feito cslc artig-o, lcmiH'ou-mc 
addicionar a crncnda, que vou mandar à mesa, 
ficando então concebido nestes lermos: -Fica 
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a/Jolidct lt visila. da IJulicu, !Jem coma a tio ]Wll'rio- 1 que se devia tirar a pala\'J'a- só muniu- qne vem 
múJ·, etc. Estas v!sil.as j:i n:i? e.dslcrn nJilli na / no .~'.·Ligo, porque J'etluz o JHtYio ao sú registro de 
cürt':: romm aliO.l!dns por a1·tso tlc 2!) de ~Iarço I polwta. 
de 1808; IHlrtanlo, se Jta eürle se n:iojulgai,;to .. A do intendente, rJUC scdizscJ·nrnavestoria,.é 
ncccssarin para que lia de p!':Jlicnr·sc cm out!'aS utua visita, ua qual clle derc observar, se o naYlo 
Jlartcs? D:: nada mais sct'\'CIIilJUC de cmp~cer. está capaz ele navegar, e n:lo sei se é a IIJcsma, que· 

O S11. IJOIIGJ" :-Além rlrsta~ visilns !JOdc1·al!arc1· menciOJ~:t o j:l c i Lado a lv:1~·:\. ·~·:tlvcz n:~o scja,.rnas 
mais al;Ültnas nus uul.l'as pJ·orincias, Jc que o ii- pam crJtnr qualquer LliiVJtla Juturn, nao se dtga: 
.lustre autot· do p!'ojcclo nüo te 11 ha 11olil'ia; pOI' 

1

_ Fü;awa!Jo/itlu.~ todas as ~·ioilas-, mas faGa-sc in
tanl.o, í};J]':l salvar qunlqucl' durida parccc- 1110 divillual lllCJif;:lo de c:llla uma dcllas. 
dcrct·-sc-IJia rcrligir o artigo L! c:; la maneim :- Xa 1 O Sn. J!OJitms;- Para >alvat· tudo, diga o ar ligo: 
.~alddrt rios ual.'ius mio luucl'lÍ onll'a. l'isila mais i/o 1 -Fica alw/ida t!sla, e aquel/a ·visita-; pol'quc assim 
que a tia. rcvi.;lcr. do fiO!'/ o.- Assi 111 ficam l:od~s aba- j.iil nito Jw d uriclas •. 
lidas ,;c•Jn se cspccili(:at· osla, o a :liJUCI!a. o sa. l'tscoXDE nE PAnAXAGUA' :-Talvez 4'osse 

O Sn. YJscoxDi~ DE P.\t:AxM:u.í :-Pót!c sei' rJUC, I cs,;a visila a CJUO se acha nrrui abolida, pol' este, 
c:oncchir.lo o artigo da maneit·a IJUC o illusiTe se-

1 
aviso. (Leu.) 

nallor pi'O]Jüc, ofl'ct·c~:a alguJnas duvidas, c incun- 1 o St:. nonntGI:J's !llc C.u:VAJ.!IO :-O nohre sc
vcnien L e.;; as;irn, prcfiJ'O f]tle se fnt:;a nominaiiiJen-/ nado r fJUCira fazer o fa vur de rnandar o a viso. (O 
t::io das visitas, rruc lícallt nholídas; [101'. t[nanlo, j s1·. Yisconuc ele Paranaguti enviou o aviso.;l mesa.) 
nle:n LlnritJCllas, ltavcr:i ot.lrns, que se wi.o devam I ~:lo podia sc1· esta a rruc mclJCiona a legislação: 
impedir. I esta Lalvcz caliit!a em desuso, :1ssirn como outt·as 

O Sn. l:onGES :-Em todos os porl,ls da Eut·op:t IIJUilascousas,JlOI'laulo,julgoque, prirucirnmenle, 
11:1. n visita ciJamada Ja lililtn 1l'auua. Essa u:io se devemos informar-nos bem, o depois trataremos do 
dispensa. artigo: ou então é Cola do iii tendente dn.marinlla. 

O Sn. C.\nxr,rno DE C.urros: -Sr. presidente, I O Sn. VIoCONDE DJC PA!i.IXAGUA' :-Essa n:io é 
isto n:Lo se ehamn visita, é uma resto ria, que o visita, mas urna espccie de \'estoria, e nunca se faz 
segumdo, ou o sc;:uraclor requc1·, c cm que o in- sem as parles in lcrcssa(.Jas .a requererem. 
tcndclltc rl:t marinl1a vai ret· se ncrnharcar::io csl:i lllandcJ vir das pt·ovtncws o que lm a este res-
na linlt:t rl'agua para poder scguit· a sua \:iag:em. peito, niLü encontro alli oulms algumas visitas 

rio n:wio, scn:io a dn llolica, c paf.r:io-móJ'. JCsta 
ultima ú um grande onus para o commercio, por
que além do gra11dc emolumcuto, que recebe; póde, 
sem mo ti I'J algum nwis elo rrue por capricho, ou 
por fnzct· dcptJndencia, demorar a sabida da em
barcar.ão. 

çou o que disso.) 
O sn. C.IJ:Nmno DE CA~rPos:- EnWo ilc~mos 

nintla na rluvitla se snhsistc n visita da linha 
d 'agua, ou se não é neccssaria. 

O Sll. nootuGüES n" CAnv,u.uo :-E' ncccssario 
sabct·, se acaso algumn dcsl:~s visitas s:io da:; que 
se achnm compt·ollcnrlidas nn nossa legislação, pam 
vet'JIIOS como se lta de providenciar sobre os seus 
ol!jcctos. • 

Eu estou capneitndo de que a visita da sal! ida ú 
tutic:unenlc para cxnmilU\1' os passnpol'tes, c ver 
se o navio vai devidamente tripolallo; mns ha um 
::lvnr:i a respcílo dos seguros, onde se diz que, 
Jogo que se fizer a vbiln, o segurador c o segurado 
têm os seus dil'eilos fundarias: por t:wto, e pre
ciso rJUO isto se 11ão solte de tnancim, rruc fa~a 
oJJÚla.raço no commcrcio. 

O Sr:. Ytscoxll!; nE Po~nA:>,\GiÜ :-A visita da 
.linha d'agun é da. compclcncia c obt·i:;ação do ín
tendcn te, depois do navio ter IIJCLI.irlo a carg-a, mas 
nuncn se fnz, e cu mesino n n:1o Julgo neccssarin, 
JlOI'IJilC nenhum dono soill·ccnrrc:;:t o seu navio a 
ponto ile podet· it· a• pique. 

O Sn. Ronmr.GtlS uE CA!l\"AI.no :-As~enbYa cu 
A. 20 

Eis-nrrui o que !Ja nas províncias. (Leu.) Por
tanto, ai li nenhumas mais existem, do que aqqcl
las; e aqui nn côrte, 8e houvesse outras, havia 
de constar na secretaria de cstatlo; porque, antes 
de rrualquc:· capit:io, ou mestre receber o pas,a
portc para a sua cm lmrcar;no, a pt·cscn ta Lodos os 
documcn tos, IJtie se exigem, certidão da alfandega 
de ter pi'CSLndo fiança de n:To levar pessoa alguma 
sem pnssapot·tc, de vollar con1 a Inestna tt·ipola
r.:lo, etc. T,1dos c:;scs documcn los v:To :i sccrclnria, 
jJot· conserzucncia se h ou I' esse v i si la, l!n veria ta m
llcm o capit:lo, ou mestre de cxltibir o documento 
de lia; mas JHlo o fazem, d'ondc cu in/it·o que essa 
vis i ta é a do pn trüo·nHít·, que, scmlo rlispcnsada 
aqu1 pot· nviso (J'EI-Rei, rruando ainda príncipe 
regente, com tudo ainda se consen·a nas pro
vlllcias. 

O Sn. Bonar~s :-Essa mesma visita do palr:io
môr, que ainrla subsiste nas províncias, ó de di
reito, mas n:io de facto, porque nunca !:i foi 

T. III. 
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ningucrn ao mar faze1· tal risila, c julgam c um- 1 O S1:. Y;sco;o;nE DE PAnAN.IGUA' :- Pe,;o rrnc rlc-
prida a ollrig.1r<io, recebendo o ei!JOlumento, c anda pois do arligo tJilC p:::;sou, siga-$e este, quc·rou 
IJlais. cn ria r :i rncs:1: 

E:1 f::i :i annos ajudante de onlcn>, !ire muitas , AI'!. 10. Cc,:sa igualmcnic n ol.Jrig-ação de prcs-
occasic.cs rlc convcrsat· com os mestres, c pessoas tarc:n lhnca tlo reg-ressar ecrn as suas lripular:ucs, 
cnearrcgadas de lirarem o dcspacliO, c de me o;; mestres das Cinharca~lic;:, fJUC navegam p;tra os 
informar,· com cct·lcza, desta ma leria: csl:i no portos do norte; IJcm como a tlc não lera rem os 
mcsi!JO cn,;o que a visita d:t!Jolicn. naYio,; pcsso:t :::lgu!IJa sem p~ssaporlc, ou dcscr-

0 Sn. Honnua;gs ng CAnnwo :-:'i:io pót!c haver lares do scn·i~.o mililat· de lilar, ou lCI'I'n, ficando 
duvida crn que a ris i ta, tlc rruc tratei, se ac!Jn snjcilos os tncslrc;;, que os lcrarcrn, a ~on·rcr a 
estabelecida, c .; neee>ônrin, c interessante para 0 lllt!Sma pena do rJr,set'IOI', ou elo que viaja sem 
cornrnercio; porlanlo, cnmprc rruc ao,; ccrlifl- pns>allOI'te.- J"ism11tle de Pamnayuri.' 
tjuemo;; pritneiro 110 lfual ella seja, c depois pr·ori- Esla obrigação, continuou o nol1rc senadnr, de 
dcneiemos a respeito elos casos sobre que clla prestarem fianr;a pr.lo rcgTcsso das lripolnçües, 
cntcndi:t. traz depois graYissirno incomuwlio para os cnpi· 

\ · rnz'c· cm c f 1 • • l' 1 l:ics, c mestres, os quacs são obrigados :t justificar 
, :s •• L• ' · qu me unuo para nlsrs rrso 1re a . . . • , . . . 1, • • · • 

existencia de ln! risiln, são, em primeiro lugar, 0 a~. ca11~~:s yor. que dctxntan~ l.~. l.1.1~e1 .:'t m::s.nJa 
alnmí de r1uc ·1.1· r·12 , cnr··o 0 d 

0
. _ . j'''Jlolnr .to. alem de que, JnuJl:t:s 1 czc,, n.1o ach.un 

' ' ', • ,. • .11 _tt ; ep 1s a cons1- . . ... · . _ . 
dcraç:io lJCJn ohria de rJue póde pcrder-;;c um m~nnheJros p.tra ~s>oldntl:tr, scn::o pela r1agem 
na rio scgumdo, c 0 :;cgumt!or argumenta:·, por ate o porto do dcslmo. 
exemplo, dizendo fJUC tal naYio n:io estara bern O Sn. CAnxsrno n" CA)IPOs :-· ?ienhnrn incon
fabricndo, IJUC não Jerava a lripolação rruc lhe vcnienlc cucontro neste arlig-o, antes o acho muito 
era precisa, que mcllera carga exccssir:t: como justo, porrrue en1 parle vai al!iviar o colllrncrcio 
l.Ja de a outm parte justifica1· 0 contrario. ;;em ser do onus que soffre. 
por urna certidão, e co:no haver tal certidão scrn .N:"to havendo rrucm mais discorresse sobre o ar-
aquella visita~ A do registro niio é rnais, do que ligo, o Sr. ]Jrcsidcnlc o propüz :i votar:ão, c foi 
policial : por tanto, fique 0 artigo adiado, em- 3JIIli'OYaclo, hcm COliJO o art. l'J do projecto, que 
quanto perfeitamente nos inforrnanros deste oiJ- não soffr·eu alteração, nem dr:!Jatc. 
jecto. Leu o Sr. secretario o nrt. 20, c disse 
.. O ~n. V1scc~~Dl~ DE p4,n.:\X.AGL".A' :- S:'. _presidente, 
Ja d1ssc que não existe llo.ic aquclla \'isita: se 
existisse, haviam os capil<lcs, ou mestres das cm
!Jarcaçücs de apresentar aqui na secretaria de es
tado o documento, que ruoslrassc que ellit se linha 
feito, c. ac~rnr-sc n;enciouarla nas inforrna~ues, que 
mandc1 nr dns provinci~s. Se lla requerimento 
de parles, faz-se então vcsloria. . 

O Sn. CAnXEll\o DE CAJJros :-Estamos cm du
vida se acaso existe, ou n:To :t visita de que se 
tr:1ta, c, para Cl'ilnrrnos inconvenientes, parece-me 
rruc se conceba o artigo nestes termos:- Ficam 
ab~/irlas as 1:isilas de úolica. e do palrrio-m6r; ou 
a~ten:os a maleria, porque um artigo de Jegisla
çao nao se deve decidir pracipilad:tmcnte. 

O Sn. BonGES :-Pcr.o licença para fazer a minha 
emenda, e ver se :t camara a approva. 

E~!E:\0..1.. 

• Fica·aholida a risita da !Jolica, o n do patrão
mór.- José lf111ncio nor!]es. " 

Foi apoiada, c n:io l1avcndo mais quem pedisse a 
pala na, propüz o Sr. PI'0Sidenlc o artigo :i. volacão, 
c nã~ passou. Propüz a emenda. pam substiluÚ-o, 
e assw1 se venceu. 

O SH. VrscoNDE DE PAn .. I~Ar.t: .. í :-E' isto um 
fa,·or :i. naYcg;JÇ:io. 

Até ag-ora dependia de se estar sempre tirando 
pas,;npol'le de cada ·viagem que !azin o navio; 
agora pelo artigo fica :tlliviaclo esse incommodo, 
e por outro lado conseguimos conhecimento do 
que ale ag-ora igilorav:trnos; sabemos quacs são as 
pessoas que naveg-am, a qualidade das eml.Jarca
çücs, etc. 

Consultando o Sr. presidente :t camara, esta deu 
a rn:tlcri:t poi- discutida, c approvou o nrligo. 

Seguiu-se a leitura do art. 21 que foi npprova
do rrtw I se aclia va, sem pi·cccdcr dcllalc. c o meslllo 
aconteceu com o art. 22. .. 

Passou-se ao art. 23 , a cujo t•espeilo observou 
O Sn. VrscoxD~> DE BAnBACE:\A : - Parece-me 

que niio pórlc lei' lugat· a applicação da lHUll:t para 
as dcspczas da marinha de guerra. 

?i os go,·ernos conslilucionacs, o ministro d:t ma 
rinlw, c os outros fazem o or~:tmcnlo das dcspc
zas uns suas reparl.içücs, c I!Jcs ú entregue a su:t 
imporlancia pelo lhesouro, pam o qual deve, por
larllo, entrar ludo t]Uanto e rendimento da 
nac:1o. 

O Sn. Vrsr.oxnr> DE PAnAXAGU,i. :-Se cssa·é a. 
unica. duvida, omiltam-sc a.s palnnas- mal'inlut 

• 
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dti (JIWI'i'tt -, cou1 ludo, n:to se paga gnanJa.cosla, 
nrro se paga111 pliarúes? Pois i>lo ü pa1·a a mal'i
nlia de gucrr~. mas, 11:10 obsl:wle, cnlm no lllc
som·o. 

Paz o Sr. presidente o ar ligo à v o tacão e foi 
appronrlo com a supprcss:to das palanns- JICtl'a 

a~ tlespe:;as da mw·inltrt de fflWITrt. 

O Si·. presidente designou para a ordem do dia, 
em primeiro lugar, a ulli1ua leitura do projecto de 
lei sobre o formulaJ·io t.lo rcconliecimcnlo do prin
cipc imperial: cm segundo, a 2." discuss[o do 
projecto de lei sobre os ordenaclos elos otncincs da 
secrclal'ia, c mni5 empregados do scnarlo : c etn 
tcr~ciro, a 3." tliscussão do projecto ele lei dccla
ranclo o art. ü." da cou5liluir;:1o do impcrio. 

Levantou-se a scss:to ás duas horas. 

Im:lO!.Uf]ÕllS DO sg:iADO. 

"!IIm. c Exm. Sr. - Julgan•lo o senado ncccs
snrio fazer-se o nirel:uncnlo dns ruas da cidade, 
c ler tuna icléa exacta das uespczas, cm fJUC orr;ará 
o esgotamento das nguas cslatrnarlas, assim como 
ua reccil:t c dcspcza annml do illustrisgimo sena
do da carnara, c da inlcnrlcncia geral da policia , 
ordena-me o 1nesmo senado f111C cu peça a v. Ex. 
rruc leve ao conhccimcnlo de S. l\1. r. a necessi
dade, fiUC ha destes conhecimentos, aam do mesmo 
augusto scnliOJ' ordenar, como achar justo. Deus 
guarde :t Y. Ex. Paço do senado, 'ern iO lie .lulilo 
de 182(). - . . Toâo Antonio Ilorlri!}ltes de Can·a/!to. -
Sr. José Feliciano Fernandes Pinheiro.• 

rlllrn. c Exm. Sr.- Fiz presente ao senado a 
resotuorro, que Sua ~ragcstadc Imperial foi scJ'\'iílo 
tomar sobre a gralificnono interinamente arbitra
da a .Tosé Pedro Fcrn:mtlcs, rJUC serve uc official· 
maior; c ficando o senado nessa in tcl!igcncia, de
liberou tratar rio [ll'Ojccto de lei, rruc já se aclwYa 
na c:uuara, sobre os ordenados dos oJTiciacs da 
secretaria, c expediente: ordenando-me que o 
comrnunicassc a Y. Ex. para o levar ao conheci
mento do mesmo augusto senhor. -Deus guarde a 
Y. Ex. Paço do senado, cm iOde Julho de 1820. -
Jolio A utonio J!otll'i!}llcs tla Cal' calho. -Sr. José 
Feliciano Fernandes Pinheiro.' 

cti!lm. e Exrn. Sr.- Desejando o senado, como 
ja exprimiu a camn.ra dos deputados, que cm ludo 
o que fur commum a uma c outra cauiara, se en
contre sempre nas suas deliberações o mais perfeito 
nccurdo, c reei pro c a i n telligencia, por isso nome ou 
um:t coJnmissfio, c convida a camara dos depu
tados a fazer a nomca.ç:io de outJ·a, para unidas 
organizarem o projecto do regimento commnm, 
assim o p;,rticipo a Y. Ex. para. o levar ao conlle-

cimonto da mcsrna carnar·a. Deus guarde a\". Ex; 
Paço do senado. cm iOde Julho de !826.-Joâo An· 
tonio llorlriyues rle Cm·t•a/ho. -Sr • .Jose llicnnlo da 
Costa Aguiar de Ant!ratla. 

Sc"siio de :n <)o) .iu!ho ele l82C. 

P!11,SIDE:iCL\ DO sn, Y!SCOXDJl DE SAX'l'O•Al!A!IO. 

Ahrin-se a scssfio :ls l1oras do costume, e proce
dendo-se :i lcitnm da acta da antecedente, foi ap
provada. 

O Sr. secretario leu pr.la segunda vez o parecer 
d:t comrnissão de fazenda sobre o requcrireento 
do Si·. Marco,; Antonio de narras, cm que pede ser 
indcmnisa.do lla diminuil;ão, que se fizera no seu 
subsidio. Foi approvado sem debate. • 

O Sr. Visconde Jc llarhacena leu o seguinte 

P.\níWim ; 

, As commissücs reunidas de fazenda c com
mcrcio, examinando o J'equer·imcnlo de diYersos 
negociantes da praç:L llcsta cui·lc, cm que parecem 
pretendei' a isenção dos direitos de consumo das 
fazendas d:t Asin, que rios portos do Brazil fizerem 
navegar pura a costa da Africa, acham o dito re
querimento concebido cm termos taes, e corn tal 
coufu5ão, que não podem fOi'!Uar um juizo per
feito sohre o direito objecto das suas pretençües, 
sc111 que os mesmos negociantes prestem mais ex
plicitamente as infor·ma(:ües e dccl:u·ações ncccs
sarias, c acompanlwdas dos documentos, de que 
fazem mcnç:to no seu rcr1uerimcnto. Paço do se
nado, em 10 de Julho de 182G.-Yisr:onde rle Bw·
bacena.- Visconde de lllaricâ.-Barlio da Cayrú.
SelmsWio Lu i:; 1'inoco rla Si/c a:·" 

Ficou sobra a mesa. 
xrro tendo ncnln1m dos Srs. senadores mais que 

propor, fez-se a ultima leitura do projeclo de lei 
sobre o formularia do reconhecimento do principe 
imperial, o f!Ual ficou concebido nos seguintes ter
mos: 

J>JIOJEC'!'O DE r,EI. 

• A assemlJ!én geral lcgislali\'a do imperio do 
llrazil decreta: 

A1·t. 1. 0 o acto solemne do reconhecimento do 
actual, c dos futuros principcs imperiacs, como 
succcssores do throno do impcrio, scr:í cclchra!lo 
r1cla asscrnhl~a geral, reunida no paço do oenado 
no dia, c llol·a, que se designar por accordo de am· 
llao as c a m :11·as. 

Art. 2.o Reunidos os senadores c deputados, o 
presidente fará verificar o numei'O de uns c outros; 
c achando-se presentes os membros de cada uma 
das camnras, flllC são pNcisos nc!las para a. cele-

'· 
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·braeãodassu~•sc>sürs.naconfOJ·midailedacomli-' s~ I'CUilii'Iilll as tlua:; ea1naras de I[IIC ,c COIII[l<ie a 
tuio:io til. .t."cap.J.•~rl. 23. annunciar:l por um a;;srmhlóa gcrallegislalil':l do mc,;mo il11peri•·, es
IH'C\'C disclll·~o o fim, pa1·a que se congi·cgou a as- !.anelo prcsrn lcs- senadores, c- clrpul:ulos, sob a 
semhlen g.~ral legislativa. prcs1dr.ncia de 1~. pam sp f.ucr o rcconllceirncnlo 

Al'l. 3.' Feito o annnncio pelo pi·~sidcnlc, eon- cJ;~ principc irnpci·ial, na co~forrniiladc da consli
sullar:i e;te a assc:llllléa geral se approl'a que se tuil;:io l:ilnlo flll:ll'l:o, capitulo pl'irncii'O, arli;:o 
lavre o ado solemnc do I'econiirciuicnlo do pl'inci- quinze, pai·ag,·apliO t."•i·cciro, ;:c pi·ocerlcu no neto 
pe imneri:\1 surcessor do lhrono. Dccitlinrlo-se ~oi•Jlllllt' do dilo reconlleciuienl.o; coSr. ll. Pedro 
que sim, o 1. 0 seCI'Clnrio la\'l'ar.í cm clnpli•:ar.lo o de,\lcnntai\1, .Jo:io, Carlos, Leopoldo, Sa!Yarloi', fli
inslrurncnlo do rc·conhecimcnlo. IJiano, Fr.1nci>t:o, Xarirr, rl0 Paula, Lcocarlin, ~!i-

Arl. .1,• O iiiSITnm··nto IJa de conter cxprc>;;n, c g-u.~l, Ga!ll'ii!l .. naracl, C:o:,zn;::t. pr1ncipc illlpCI'ial, 
ilecc:;,;nriamcnlc: t.• o anno, III!'Z, dia. hora .• c lilliO lcgilimo, c Jll'imril'(l yal':io cxislcnle do se
Ioga!·, cm truc s •. ~ celchi'OU o nclo do J'ecoJihcci- nlwr D Petlro Jll'imciJ·o impci·atloJ· con;;l:ilueit,Hal, 
rncnto; 2.• o numero clt~ 'enr.rlorcs, c ucpul.1dos, c rlefcnsoJ· perpetuo rio n:·azil, c da senhora D. ~In.

quc a rJJc foram prc,;cnlcs; 3. 0 o nome do presi-lria Leopoldina Jo;cf:t Carolina, impernli·iz,sua rnu
dcnl~.lJilC o dirigia: -1. 0 o nonJc do_lll'iucipt1 imprrial Jlher, nrcldcluqurza d':ln:>tria: nns.r:id<, aos dot~s dias 
com lodo;; os sobrenomes que llver, c o,; no1ncs do Jnez de nczc111bro iln nnl Oitocentos \'llltc c 
dos scn_s augustos _pai.s: .1.i. 0 o _dia, mcz, e anno I :inco,_e hnplisado a_os n~1·e dQ rlilo .mez, c an_I}O na 
do na>cJnwnto do priilCIJlC JlllpCrial, c o tlo scn ha- ' Imperial r:npclla rlr,ln cui·tn [lt'lo cxccllentiS>IIllO c 
ptismo, eum ilcr;larar;:"to _do .Jogar onde, c rla rlig1:i.~ r' 1'~\'ere~rlissimo D. Jos~ Cac~auo da Silva Coutinho, 
iladc, ou pessoa ccclcsJaslica, po1· quem III e !01 IH,-po d!Or:csano,capellao·rnor de Sua Magcst:ulc Im
minislrado. 1 Jl•~rial. pela asscm!JJI)a ;:cJ':tl leg-isla lil'a foi l'()f:Onhc-

Art. li." Acabada a c;;cl·iplui·a~5o do inslrurncn- I cido por snccC'ssor de seu augusto pai no tilrono, c 
to, cm duplic:tdo, o segundo secretario .rro senado I corüa d_o imperio ~o Brazil, s~gn~1c~o a.ordcm _drL 
lerá crn voz alia os dons n.utographos; c lidos os cn· , succc,;sao csln.hclewla na conslilUIÇ:IO.lttulo qum
tregará ao primeii'O, pa1·a fazc1· nellcs declaração / to, capitulo rruarlo, arligo cento e dczesclc, com 
desta leitura, encermJ-o;;, c suiJsct·evel-os. 

1 
lodos os rlircitos c p1·erogalivas, que pela mesma 

Art. G. • Os dons auto;:1·aphos serão assigna:los I' const.iluir;ão com[)etcm ao p1·incipc imperial, sue
pelo prrsidcnte, c por lodos os senadores c depu- cessar do throno. . 
tados lll'escnlcs, sem JII'ccedeucias. E para perpetua memoria se lanou este auto, 

Art. 7. 0 l'm dos nnl.ng,·nphos ser:i. rer:.olhido, c /em rlnplicado, 1111 eonfnr!llidnd~ rln. !Di, ·~·para os 
gua1·dado no archivo publico, e o outro, 1101' uma Jins nclla declamdo>, o qual foi litlo po1· F. 2." se
dcpnlar;:lo cxtmordinaria de ambas as camaras, c1·etario do senado, t~m ~·oz intelligivcl perante a. 
será lcYado, e apresentado ao imlll!rttdOI' no di'a, c nsscm!Jiéa gcr·nllcgisla.livn, cujos membros :il•aixo 
hora, que cllc designai' para fazer a accilaç;"to cm V<io aso:ignarlos; c cu l~., primeiro secretario do se-
nome do principc imperial. nado, escrevi, e subscrevo. 

Art. S. o No dia designado para a depu taç:io, ou- Par;o do senado, etc. 
tm vez se reunirá a ass~mlllúa geral no paço do se- co'ncluilla n. leitura, perguntou o Sr. presidente 
nado, c reunida se conservarü desde a ida aló a se a cama!'a appl'O\'ava o projecto pam ser cnriado 
volta da mesma dc[Jula(:ão. :i dos deputados?- ncsolvcu-sc que sim. 

Art. 0. 0 Os dias rla rcuni<io das dnus camaras 
para estes actos ser:i.o de grande gala na asscm
blén geral. 

Art. :10. Uma copia anthcntica do instrumento, 
de qnc tratam os arts. 3.•, rr..o, li. 0 c G. 0 será im
pressa, o publicada por decreto do impemdo1·, rc
mcttcndo-se para as pi'Ovinciils c.~elllplares cm 
numero suficiente. 

Fo1·uw/rt do i11strunwnlo 

Saibam ·rruantos este instrumento virem, que no 
anno do nascimento de l\'osso ScnhOI' Jesus Chrislo 
de mil oitocentos e vinte seis, quinto da indepcn
dencia do irnpcrio do Dmzil, aos- do mez de
pelas-horas da manhã, nesta muito leal, e hcroicn 
cidade do Uio de Janeii'O, no paço rio senado, onde 

· Passou-se a outra parle da ord cm do dia, c cn trou 
cm discuss:io o ar:. L• do projecto de lei s,olJre os 
1·cncimenlos dos officiaes ela sccrctaJ•ia, c de lodos 

. os outros emp1·cgados 110 serviço da cnmara. 
o Sn. c.~I!XEIIIO lm C.\m•os:-Sr. prcsirlcnl:c, sc

gund o a resoln ~-:"1 o, qur. j '' tomou a cama rn,consiclc
J'Ci rp1e o oJncial-rnaior dr.sla casa dc\'cria ser 
igualaria no seu venciiiienlo,pouco mais ou Illcnos 
aos outJ'OS officiacS-IIIaiorcs das sceJ·cla rias de es
tado, visto C[UC acamara representa um poder· poli
tico; c b)nrlo gnnrlc rcsponsabilirladc no objecto 
secretaria, sendo, além rlisso, cncai·r·r.gado rla rc· 
dacção da acta, c dercnr.lo apparcccr com rlcccncia 
con·cspondclltc ao seu lagar, assentei que :;c lhe 
não porlia arllili'ar menos de rruatro rnil cruzatlos; 
levando ao mesmo tempo cm Yistn cru c cllc la111bcm 
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recebia algumacousa pela sacrelaria de cstndo, a 
que pcrlcnce: como, porém, u<"10 ternos ccl'lcza de 
fJUC este ollicial continue SCill[lJ'c 110 mesmo exer
cício, em rtue ora nrrui se ncl!a, julgo que so deve 
fnr.ct· dislinca:i.o do ordenado 'lUC deve ycnccr o 
oJllcial-rnaioJ• d:l sccrclal'ia do senado, rJtte 11<i.o cs. 
tire!' nas mcs111:tS cil'CUIIISl:tnr:ias, c a gratifica~:io 
que lhe l!a de competi,·, ou a outro quai1[Ue1·, pllia 
reilac(':"IO tia neta, visto que neste :11·li"O reuni turlo 
da lia ixo de Ullla só qnanlia: [lO I' t~nto, passo a 
prO[IOt' esta 

O Sn. Bottt;J;s:-X;ío acllo justn a obserraç<1o, c 
ar!Jilrio tlo noiJI'ü senador; porque, l[uanrlo se 
tratou 1lc regula1· o ordenado do ollicial-m:tior, to
mou-se cn1uo unidade o nncimcnto dos officincs
m:tiorcs das ~ccl'elarias de cslado, c ó [lO!' isso f!l!C 
se lhe marcou a IJilanl.i:t de um conto c seiscentos 
milréis, da IJLtrtl d~duzindo-so ago1·n. os quatro
centos Iili! reis pc!a !'Cdac~;1o daacta,IJIIC nliüs é 
commiss;io estranha. ao lo~at· de oJllcinl-l!laior, rem 
este a liear do peio1· condiG<1o, do que os das dilas 
secretarias tlc estado; o tJUC ú contmtio ao que se 
harin. ponderado. 

Convenho cm qt1~ a gratificaç<ío pelo lra!Jalho 
"Proponho que se fnça ilislincçiio do orrlenarlo, da rctlne0:lo da acta seja a de IJU:ttl·ocentos mil 

que de\'e pertencei· :10 o!Yicial. COI!IO tlil'Cdor dos 1·0is; cOIII tnnto I[IIC Mio so dcilur.a da que está 
tralmllws da sccrclnrin, c a graLificrll;<io, que lhe marcada co1no orucnado do ollicial-maiol'; po1·rruc 
compete COIIIO redactor da :~ela. P:u;o do senado. ar)llcll:t colllrJJiss:ío llnd:t com a sess5.o, c o cm-
11 dü Jull1o de f8:1U.- r..:al'lleiru tlc Calll]losn, lli'Ci:fO de o!Tlcial-llw.ior lCI'<i talrcz de continuar 

0 S11. \'!SCO:\"llE DE CAH.\ \'!lf,f..\S:-Eu ;tC[JO ;t Clnen- CO/Il as CO/ll/11 iSSÜC5 que !lcaram lraiJall!ando.. l'CS· 
1la mui lo justn, c !Jcrn funlindn; pOi'iJllC elln \'C/11 poiiSnbiliLiadc do .archivo, comple/Jlentu de tra· 
rernccli:tl' Ullla disposi1;iio, que passou na camara, c !Jalllo at1·ar.;~do, e HlCSIIIO ctTcclividade de serviço 
nito julgo accrtadn. j por 1110liro de scssilo cxlraonlinarin., rJUC possa 

Póile SCI'IJUC O O!liCial, f[UC Jli'CSCn[CiflCIItC esl:l OCCO!'rCJ'. 
·encarregado da sceretaria do senado, nfLO rJucira o sn. vrsco:vnr. nr. CARAVEr.us :- Peoo a pa-
conlinuar arrui, po1· IIJc wto fazer conta abandonar laYI'a, Sr. p1·esidentc. 
o seu primeiro Jogar de official da secrctarhL de !"tw.larmos o oliicial-nHtior da sccreta.1·ia do se· 
estado dos 11egocios do impcrio, que lhe [li'OI!lctte naclo aos elficiacs-maiorcs das scrrctarias de eõ
rnaiores vantagens, ainda que o lrnbalho da ca- lado, é cousa que nunca potlerümo,; f:tzet·; porrjuc 
marn d urc somente quatro mczcs; c que o outro os mes!llos officiacs-waiores das secretarias de es· 
que l'enlla, não possa encarregar-se de ambos os Lado não s:1o i~uaes enlt·c si crn rcnàim~nto.~, mas 
tralJa!JJos, o da St:i:ret~LJ'ia, e o da retlacG~lo da acta: só no ordenado. 
por lnnlo,cumpre csta!Jclcccr qual é o ordenndo de o Ioga r de official-maior d,t secretaria de·estado 
cada um dos dous lagares. dos negocias do irnperio, sendo anligamente)nuito 

Sendo nssim, acho que oitoccnl.os mil róis ao gmndc, 11oje não se pódc.dizcr isso. 
officiaJ-maior é muito pouco, assim como oitocen- os rendimentos das secretarias dependem do ex~ 
tos mil róis pela rcdacçii.o da acta, n:1o 0 demasia- pcrlicntc, o qual ficou reduzido a mnito menos 
do; pois f[UC esta gratificação dei'C ser cm propor- com a scpnrar;:1o de Portugal ; o da secretaria de 
ção do tral)nlho, o qual é muito grande; mas, cm estaria dos negocias da justiça não tem nada: o ua 
11m, os Oi'denaLlos entre nós s:lo bto pequenos, que gucl'l'a ainda avulta alguma cousa, porque todo o 
cu nem sei como· h.t homens !Jabcis para os cm- Bmzil ó militar : o ria marinha tambcm por causa 
pregos. dos passaportes, que se expedem por aquella rcpar· 

o Sit. Yrsco:!l'nE m; BAnJJACEXA:-Em Ycrdade, 0 lição: por Um to, :i vista desta diversirlarle de von
ordenado de um conto e seiscentos mil réi,; 0 0 cimentos, nunca poderemos igualar o da nossa se~ 

CJ'etaria aos outros. menor possível em cqrnp:tr:tQiiO do lJ•:thnlho, de d 
o r1ne dcremos razcr ú dar- .lhe um or enado que este official se acli:t encarregado; c a necessi-

dade de fazer a. divisão do que deve vencer como suliicicnte para subsistir com deccncia; porque, 
rcdactot· da acta, é manifesta, pois talvez um dia se por i~ualal-o aos outros se entende dar-llle o 

mesmo ordenado, isso é muito pouco ; s:ío o i touiio sej:t a mesma. pessoa encarregada de um c 
Cc,llos mi! róis. outro servi I'. o. 

Nestas cirÍ:umstancias, cu inarcaria um con lo c Ern Lisboa, tinham os oliiciaes-maiores das se~ 
duzentos milr~is para o olllcial-maior, c quult·o- cretarias tle cs!ado um conto de reis, c os olllciaes 
centos !Uil rei~ para o olllcial que fizer a acta. orllinarios setecentos mil r~is; mas tanlo uns, 
Quando fô1· o otncial-maior, lcm c!lc o; mesmos como outros pagavam tlccimn : nssim, vinham a. 
quatro lllil cruzados, c quando fôr outro, ajunta receber os primeiros novecentos mil róis, e os se
entiio os quatrocentos mil róis ao ordenado, rjuc gundos seisccJllos c trin t:t mil ré is; porem havin 
tiver, grandes cmolumen tos. 

·r. ur. 
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At!lli, ~uallllo se cstaheleceram as sce~·e.tnrins rlc i sr~:1ri:;omso s_cnlitlo, ~tt8~Jta a dil1icultl.~~ue, qu: se 
CSI:ulo, 11.\ilr:l!n·.<O •S IIJ'ti'·iiHdO> tiO> OfiJt:laCS tli'd I· aluH'eCC 0111 aJUSt:tr \ CllCIIIII~IIlOS, [j\10 SolO UC ~ll:t 
!Wl'ios Clll quatrocenlos mil réis. c aos oiTir:iaes- natureza variaveis, [III' dcpeJlikrcJn de cmolu
mniorcs tit!l':l!ll·SC ôCÍSCCillOS III ii ·r,'• i.>, i]IIC rJCpLiiS IIWlltUS; lii:IS SÍIII tlCI'Cl'i:l t0111ai'·SC COHIO Wlflp:l• 

se clc\'.~J·;ulr a oitor:cntos: nquelles, porém, rJU<1 ral.ii':J, ali lu de YigOJ'al' o l'aciocinio,'tJUC se fez p:H'a 
vjniJnln de PnJ·tugnl, c entr:r\':tlfl pnm :~s seerel~· 111arcar o urdcnado de lllll conto e seisc1~1llos mil 
J'in>, conserYa\'aJu os 111csm 0;; OJ'UL'n~rlos, rrue J:i réis; cousiilcmJ1r.lo-se ilHO seria esta IJtHUllia., que, 
linhnm: po1· tanlo, o qno devemos razet•(• c~talJC- pouGo tnais ou menos, lue1·arn os o11\tines-n1aiot·1~~ 
leccr-lhc um ol'llcnatlo, cont qnc possa tJ·al:\1'-SC das :'Ctl'l!l:\J'ias du estado, a r:uja condiç:io se rrucr 
com clecencin, couJojá ui~se, c niio u:>lnrmos co111 igualar o omcial-maior da ,;ecrclaria do senado, 
tennos tlc comp:11·nr;:io, pois :i Yisln das 1·nzücs, qne indellcndentclliCIIle do encnrgo de rnctigiJ' a nela do 
levo expcurHdas, era i;so uma cousa, IJilC nunca se 1\i:t; porque ,~:;se l.t·allalllo, se agora se f[Uül' corn.
porlcria conseguir. IIICltCI' no oflici~.l-nwior, e eslc convem elll aCCJ· 

.Ilclll:lis, r/ewlllos oliJ:ll' sc1nprc a rJnc o ol1icial- tal-o, ]\Ú1lc no fulu:·o pedir rruc o dispcnscuJ, : s:r 
r.·::tit\1' LC!il o :tjl[ll:ndicr t!:t ada, r1ue ,-0 11 1c nn- commcllitlo a outro oll\cial, qnc leu!Ja aplulao 
1:cxuu. 11ara ellc. 

Qunnt•:. ao i[lle r!iz o i! lustre S<'IWtlor, rrnc ~c o iiu. y1scoXI1E DE CAIU.YEJ,I.~S:- En mando a 
ii<! urn conlo e duzentos 111il rrlis do ordenado no :11iJJlJa 
ofl1cinl-maioJ·, <) se eslaliclcr;:t a gralifica~<io de 
IJU:ttrocentos mil réis pela rcdacç<io da neta, ra· 
roce-me diminutissirua esta ultima parcella. 

Eu preferiria antes o lrabal11o tlc olücial-maior 
desistindo destes I[U:tlroeenlos mil réis, do que 
estar ai li scn tailo a redigir a acta, Isto é uu1 tra
lta!IJO utuilo pcuoso: exige que esteja nlli scutnrlo 
IJIW.tr·o J:oms a to:nnt· npontnuwntos, c ir depois 
Jlal'.1 c:1s:1 trahall1ar na rcdacr;;1o, que derc rt[I!'C

~entnr no i.lia seguinte; ao 111esrrw teLnpo que n, 
secrct:tria o ofl1cial-rnaior não faz rnais do que dis
t!·ibuf!' 1:s t:·aL:t!!:o.s, c \·dar ~ol;rc a su:t promptl
flcat:io ; occo:Tcnclo ainda, nlérn disso, que o expe
diente do sennrlo nilo 6 muito ac!iro :::penas uc 
largo r.spar;o se fa?. urn a,·iso : o 111ais sio cópias, 
c lanr:ar nos li nos ns propostas, ele. 

Poslo isto, ern re~ra, não tem o oJTicial-maior 
J;;ni,, ljUC f.1?.1?l'; [JOI'Cill lliio SUCCCde O lltCSIIJO COUI 

a rMncçno tia .1e1a, c Jl!r'nos de oitocentos milréis 
lifJO se putlú clnr po1· csle tl·a!Ja!IJO. 

O Su. Vr:ir:O:'I'lll~ nr. ll.IIUJ.IC~:'I'A;- Quando \'O te i 
ijUC :;c dc.>Selll quatrocentos ll!ÍI reis de ;p·atifL 
caç:io pela rcdncr,;io ela :1da, for na mente ue a J·e
tlio;iro ui!ieial-maior, ou qnn!qucr outro da sccm
taria, q ull li rcsse capacliladc para isso : c niio 
pes,oa a[gurna de J'rir;J, 

O Su. l>ouGgs: -cuido fJUC zuc cxplirjuci mal, 
IJll:llldo fallci cm igu:dar-se o nucime:J to do 
officiai-IJlnior rla secretaria ao senado com os das 
secretarias rle cslndo, e JlOI' jsso fui ünpugnarlo; 
~uns, se rccordaru10s rruc o nollr·e autor do pro
. fCcto, quando tratou !leste paJ'ticular. é que disse 
que se havia arhilmdo arph:!la quantia 0111 igual. 
dadc com os vencinJelltos dos d~s secretarias de 
cstnc!o, eoul1eccr-se-IJ:t wio ser jnsla essa im
pu~nat;:io, I[UC se 111c fez. 

Eulr~:tauto, s~tsteuto a qucsl:io, e digo que a pa
lavra ltftWial' 11110 se devia tomar, cm ln! caso, no 

• Proponho que o ordenado tlo olllcial-uraiol' seja 
rlc um conto c rlnzcntos milr~is; c como rcd:tclor 
da acln, a gralillcaçào rle oitocentos mil l'i:is.
l'iscoucic ele Cw·arcllas. ,, 

Foi apoia,Jo. 
o Sn. VJscoxDE DE B,\P.Il.\CE:\A:- Eu enlendif• a 

proposta do nol1rc scnac.loJ· por tliYersa· m:o.ncira, 
do que se nprcscula ~gora na cmenll:~. 

Pour.rn-sc estes \'cncimcntosenlcnt!cr unidos, ou 
·,~ .......... ,,·]o• "O"S'1u'1•''"1''à"·''l lJr.idnc:. '~fl1ll n nmcin1-!:l;!f,ut .:1• \.I U W.I.UU V, ...... ._...,...,,o~ , -

111aior a ter cinco IIli! cruzados; fJOI'IJIIC rccciJc um 
conto c d uzenlos 111 i I róis de ordenado, c Oca cont 
, itocc:rtos mi!J·éio de gratilica~flo, como redactor 
da nr:tn, c ncsl.e caso supül'ior a todos os oJUciacs
Hiaiores das secretarias de csl:tdo, JlOI'f!Ue nenhulll 
destes vence cinco mil ct·uzados pelo lrabalho de 
quatro JI!Cl.CS, corJ·espondcnles a IJlliuze rnil cru
zados :u:nuaes. 

A p:tg:t llcYc ser propo1·cionalla ao trahallio , 
mas nunca rcmunct·ar Ulll IJOmcm, que lrahallm 
ctunli'O IIJCZf;S pela tn<•sma mancir·a tlacrucllc, que 
lrnhaliJ<t do;:e. Elle tem ~lJlli quatro horas tlc scr·
viro, c ern eas:t, truant.lo muito, duas horas. Cun
ccclcr n csôe homem cinco mil t:ruzado;;, paJ'ece-mc 
cxce.;so. 

O Sn. V1scox1m u1' C.II\AYH~LAS:- Pe~o a pa-
la\'l'tl. 

Aqucllcs cinco mil cruzados niío S<io nos I]ualro 
mczes • 

Ellc tem um ordenado de um conlo e rluzcntos 
mil rúis: r.la acta ó rp1c é pelos cruali'O mczcs, 

Disse o illust'rc scnar.IOJ' IJUC o ollicial-nwiol' JHio 
tem lraha.llio fóra deste tclflpo: por.Jcnl l.cr. Ao 
otlicinl-maior de U111a sccJ'Ciaria nunca falla que 
fnzcr, ·c nl6m disso pótlcrn haver commissücs JlCI'
mancntcs; uús !HIYCnJos uc formar o couigo na-
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cion~l, que, de cei·lo, n:lo leva só esse t••Jnpo: fi I sislo cm qur. subsista o orilcnndo rlc um eont' 
nalmcnl.c, por! cm occoiTt'l' mil cousas, em que o I seiscentos miiJ'Cis para o ollicial-mniOJ', c '·I li•~ s1~ja 
ollici:tl-m:lior lenha muito c mui lo que fnzc1·. de quatrocentos mil réis a gJ':tlifiear;~lO pela !'e-

Demais, os otlici:ws desta cns:.t devem ler os srus da1·r;:"to dn a: ta, a qualuw pa1·eec mui wrnr:ir.ntc 
ordt'nados permanentes: supponhaiiJOS rrue SUJ:cctlc pois fJite eslt~ trallalho nr:nha uos quatro JtJczcs. ' 
uma I'Ctmi<lo cxtmorrlin~l'ia, andaJ·-s,•-ha cnl.:lo Eu 111aJHio :i Incsa a minha emcnrla r.onccllida 
pi'OC:III:ando, c. ajuntando dr. J~O\'O offici~cs de se- 1 cm scrne!lt:tnlcs IC!'Jnos: 
cret:tJ'Ia, taciJJgJ·nphos, JIOI'lt~Jros, etc. ? Isto nãn I . . 
tem log:u·. Elles n:io dev•'m cmp1·egar-sr· cm outra h)f8:'\DA. 

eousa; rle\'CIIl estar JII'Omplos a rruaii[UCr IIJO· ' "Pmponllo r1ne, su!Js sl.indo o ordenado m:11·cndo 
meu lo, Clll que sejam ncr:essarios p:t1·a o scr·yir;o aool1ir:inl-maioJ'llO Jli'Ojor:lo rlc lei, se arbilrc qna
ílesla cnsn.. f.I·ocenlos 111ilrúis pela r·crfa,:f;:io da nela, qu;~udo 

O nohrc scnarlor :ulmiJ·ou-se ngo1·n. tnnto da 1 SI) I lu: rcuni1· este tJ·aJJalho.-.fosJ Jynacio iJm·ye.s. • 

n:inlw. em•·I~da, .. ~ .lm pon·co .. tinha. .:tp.lii'O\:a·do. a np:- / Foi apoi~da. 
llJ~orle rrucsc~Ie,~c :'lo o.lfii,·I·~I:JII~IOJ.-OOic~cn.I(.JOt.c: 0 Sn. ,\r.t;un:-Corn!Jinando 0 a1·t. 1,0 do pro
urncontocduzento, lllll. 1el,, Lul..to,.pi.l:t conta /jcctor.mdi:>cnssãoco:noreg-llllentointerno, lit iü, 
que ngora faz, utontn.;:a 1s~o a do:-c 11111 Cl'llZndo:> i aJ•t. :!H, JJ:io de,;cnbro razão p:ll'n que se raea a 
por :~uno, ~ tarnbem u muJlo r na JS rlo t!no ltH,ra o ! proposla scpnraç:io de ortJ,~nado, c gmlillcav:io: 
ol1icJal-maioJ' de qualquer rlas sccretaJus de e;- l'oraqucll~ ~rligo, 0 omcial-rnaior cst:t cnc;11·1·e-
tado. g-ado da rr.L!a.cr::lo da. acta, e I! oi.Jr·ig-ndo a nssi;;Lir 

.lá. tenho dito, caf{I)J'a repilo: n:iotlcvcmo3ollin.r ~qui na sal:t, an 111 uc torna 1· pam is>o os apo 11 t~
a co:npamr;ücs, ma,; estabelecer an ollicial-maioJ· mcnl.t>S neccssal'ios: sãn r:ousas inlicrenlc,; :10 seu 
desta casa um ordenado, com que po~sa nlimcn- cmp1·cgo; po1· .tanto, d"vc ter· u111 sú \'cncimcnto, 
tar-sc, c l:miar·se eorn cleccncia. . c n;io orde1w,Jo, c g-ratillca(;fio. 

A gralificar::lo e cou;~. di~tinet:t: t) l'emuncr~r:5o I o" no J' c llO .. e o r JJo o' " . , •. ,,Jl, IIGES: - " Vai ·III fl:tr .. a .. r S ll!'C a 
rlcurn l:mhalho,trnccslafomdasuacorupctencJa, ·1 01 .0 .. ·1 .. -0 .. cf" 0 ·1111 .11.0 .. 011 dOI' · . I Jl ~ L,l • lj li .. z l , ~ ,, • 

c. a rru: se qn1r: eDIII.PI'OIIlCltcr, sem que tal gJ·a- Diz e"llc.,ruc o re"imcnto irunüc ao oll1cial-maior 
I:Jfica0:LO possa Jarna1s ser notaria como OJ'elcnaelo. a o!Jrigaç;io de se~· redactor' da ncl:t, 0 que, por 

O Sn- Yrscmn1~ nr. llA HBACEX.I: -Este officin I· 1 tau to, n:io se púdc fazer d iolincr;rw de ordenado, e 
maior pcJ·tencc a urna das s:lerelarias de estado, c I gratificação. 
rru:111clo cu fiz a. propo1·ç:io rio que vcncin, foi N<io e.-tuu prcscn lt~ nesta p~rtc do regi meu to;mns 
porque, acailaudo o te111po da sess:io, ellc rcveJ·tc cou1o clle n:w tem ainda força de ici, pi'11lr> muito 
pn1·a nrrnellc lugar, onrlc vai rceeher os cmo!u- liCiu "'r aiL•·r~rJo, sem~sc caldr ern censura: c rlc
rncnl:o~. e o mn.is que n.lli I h c com pele: assi rn, s~ m:ti> 11•'111 sc1u prc sCl':'L o oOicin l·maiOJ' quem rerl ija. 
lhe rlcrrnos nrn ordenado corJ·cspondeute no qtw os a a"l:t, porrrnc pú !c ser que haja um olilcial-maiot· 
outros têm de reutlimcnlo, ficarü. este sempre su- rnniloha!Jil, o com ludo não tenha. a wesma aptid<lo 
pcrioJ', Alé1:1 rlisso, tem a g-ral:illea.~:io da acta, pam este tmbn.lho. 
iJUC, passando COII! Oitocentos mil reis, COillO Se ilós 11:'10 Jc:;islamo;: SÓ para O presente, fll:IS 
Jll'Ctcudc, é 1uais IJUC cxtraoJ·dinnria. [.111the111 par:t o futuJ·o. A gl':ttificnr;:io é r·ara esse 

O Su. Bona;,s: -l'i<io posso convir em rrue se 
trate rio ordcna;Jo elo ollicial-m:tior, calculando 
com a conclir;ão do que existe hoje. 

Nús temos de tr:Llar do ordeuado do omcinl
maioJ· 1la secJ·ctarirt tio senado sem altcn~fio ás 
circumsl::ur:i:ts do que aclnalmo,nlcscl'\'C: por esta 
fôrma, seri:t neccssario fazei' uma nova lei para 
cada urn IJUC de novo cnl.l':tssc, flOJ' fJUnnto, pócJc 
acontecer rru c este não rruei m aqui permanecer, 
por IIJt: 11fio convir largaJ' o emprego de o filei ai ela 
secretaria de e,;tndo, a. que pertence. · 

Quanto à fiJ'a.Li llcaç:io pol:t redacçiio da neta, 
dando-se a algum tios oJTicines do s·marlo, pôde ser 
mcnOI'; mas qunntlo se não accnmule nellc ,po
dci'·SC·I!a cnlão altt~rar, ponruc não cslá. no caso 
t.lo ordenado. Em conSCI[l!CII~ia <loslns ra::ües, in-

oficial-maior, ou pa1·a qualquer outro, que redigir 
a acta. 

O Sn. \'Iscoxllr>in~C CAnA YJ,r.r,\s :-O i llus trc se
n do1·, IJIIC 111•' pi·cccrlcu,cornhalcu a divisiio do or
.le ;.do, c graliflcn\::lo, dizendo 1/Ue este trabalho 
da I'edacção rl:t nela cOIIIfl''Lc pelo rég-imcnlo ao 
u J:ial·maioJ·: fJliC é urn:t ullri~a•;flo inllereutc 
:it[UCIIC Jog~r. 

E' "''i'daLle que o rcg-imcn to i mpüc ao official· 
:~<li• ,. a ohrignç;io dr. Yil' redigir a nela ; mas isso 

n:io tira. q::c este seja uu1 tmbalbo distincto da
q,:cll~, t[UC é proprio do c~qJCrlicntc da secretaria: 
por Ln n Lo, a J'edac~iio dn :te ta ú um append ice, 
que se lhe accumulon, porrrne:~o rlcYer daquc;!c 
cmpJ·egndo ú di1·igir os l.rahn lhos da sec1·r.tal'ia, c 
ver cru c se 1':1~n 111 em Ir. nipo, e cr1111 cxactid:\o·; •) 
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a red:t('~;1o ria ar ta pcrlclll.·c nos secretarias: n;sim. !I rador: ascendi, por 111Cl'C<1 c],~ S::a ~I:Ig•~si.:Hie lmpc
n:<o cn,·oJrr contradicr.:io :1 diris:io dos duns rcn- . ria!, no enrgo fie uJinislro d·~ ''>lndo, pns:;ei a l:i.•r 
cimenlo,;, l:llllo, IJlW cu s:.>u de parecer IJUC o I dllZl! wil cruzados annn:,cs: >aiJi desse cnrg-o, e 
actual u:io rcn~-a ol·dcna,Jo ,Jc ollkial-lllaior da i JliJII•:i COJISr!IIJCiro de csla<Io pOI' 111er·e11 do n:esJno 
secr8tnria do scn:Ido, menos se rJuizcr rlcsisli1· ele I augusto sr.ui10I', passei a ter· wrnC11lc oito mil 
oilldal da ,:ccrdaria de estado tio., negocias do i1n- 1 cr·nzn,Jo,;. rindn, por cnnsCIJUencia, ". perder _na 
pcrio, mas não posso dci)iar de rolar que rcnr;a os ! paJ·te do;; JJICIIô inlcrcsscs pccnniai'IOS; porem 
oilocenlo> !uil r·0is pelo lra!JallJO ela acln, porrp1r I nn11ca me rrucixci. 
sao cunsrt;; wni distinr:las,o lfll•' narla li~m cnt1·c si. . EiHtrJui proY:Ido rJue n:io e rcg-m pa;;sar-sc 

O Sr·. Yise•liHie de Lorena, P•-'tlindo a palarrn, ! sempre a maiores ordenados nem IIICSmo a con-
p!·opoz c>l:t clllenda nó Jlm ele urn discurso, rJUC /1 scrr;Ir os cxiôlclltcs. . . . 
se n:io oiJtcr•:. 1 Sr. prc>iill'nte, n:io nos Illnrlarnos: e Jli'CCISO 

E)m:m.L 1 fallar com clnrczn, c allondct· 1nuito :is nossas 

O -r· · 1 . - - 1 l I circumstancias pi1ra 110s não nlargannos a g-:-andcs 
" u JJ~!a -rna:or \'encera annua rncn c o or- d 
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{.OI'I'ilil . . , - , . leSO \IrO, C JWU .c! ( Oll i.: > 1, L e I I ·I 
· , '. . pnm t:io a,·uJlatlas despr.zas. 

I- 01 ai;o:ada. . . 
1 1 

- · · · 
1 1 .;; .•. , , .-.. , •• _ • ·.,.· , 

1 
Eu Jlll'Ct o lC!n .'o nnperw, JUI'CI ser ca ao 

O .R. \!St.O~DJ. .m.l'l,\7.,\.nJ.lll. SI. pte,Jtlcnle,- Imperar!or c!CYO dtzcroque enlclldO. 
t~ntas cousas se tem dilo sohrc este ordenauo do ! . • ,' _ . , . , , , c • • 

ollicia!·maior, c a gratificaJ;:io ao redactor da acta, I E~.t~h:le~a-·e~m OJd~i:~?o l,_ecenlc, c 11.1~.' ~mo~ 
que n:io posso bem tomar pé neste neg-ocio. / abal.u a~ _11arede, do er~t~ICIO "c~~n ~-~-n}o_ pc.o:_~_~' 
Apr~senta-sc um negocio muito simples, como I lanl~, parece-me que e~t~- ncoor.IO '.'l ·~ COJIIIIJI>>:to 

na YerJado é este cm que se trata de estabelecer. de fazenda, al~endcndo, .. JIJJ, ao ,meJecuucnto, lrn
o ordenado a est~s I.Hnprcg-ados, o como a mesma I h:il_lw_, t: ~ei'YJ~~ Jo; ciiifoi'Bg:Juu;;; pú_réw leudu 
J>Cssoa reune em si os dous cxet"cicios de o1Jicial·i s~r~a .con~Idemçao, à: nossas actuacs c_rrc:unslan-
1-1·1·01· -, I''d"'·lor d• "ct·· 1.- ·c Jel . · · cw~, c ne.ta confoimidade mando a mtnli.t :" , u e •w " " .. , c .t-> 1 o IJI'Imeu·o un! 
ordenado, c pelo segundo uma gmtiJlc:I~ão; c IXDICAÇÃO. 
como ,;o diz que o actual ll:io queim lalrez COJlli-
nuar a serrir por ser olllcial da secretaria de " Proponho que \'Ü este projecto de lei :l com
estado dos ne:;ocios do imperio, versa toda a mis,ão de fazenda para. dar o seu parecer sobre o 
qucst:1o sobre o que se lhe derc arbi tr.1r. mesmo, contemplando lo rios os empregados ncllc 

Sr. presidente, nús deYcmos mar·c:u· os ordenados declarados, c5pecillcando os vcnciJl'll~nlos, fJUC 
aos Jogares sem attcnç:io ao~ rJue servem, c se , elevem ler, e coneiliando o l:mhalho, merecimento, 
ellcs os querer:lo, ou não. Seria bom rJUC se tlcsscm [ c scrrir.os de cada um corn ~s acluaes circumstan
a todos os elllpregados ordenados sulllcicntcs, c cias.- J-'iscoulie de N11:111'el!t ... 

nã~ wcsquin~IOô; e, p~rém, preciso gn:l!'(l:tJ' um foi apoiada. c r.on~nllanclo o Sr. pr·eslrlcnte a 
mero _termo, e neccssarw attenrlermo,; üs circmn- camam, se ia '0 projecto á eommiss:To, venccu-so 
sla?cws cm que nos aclta~llOs. I que nno. Jor· cujo motivo continuou o debate. 

J:.u de lJoamcnte deseJara faror·cr.er a todos, · 1 
mas n:1o podendo ser, contentem-se com o possircJ, O Sn. OJ.mmu: -Eu Yolo que pnssc o artigo 
pois a pretendida i[(Ualdadc de ordenados, c mcs- ln! qual cstü, em p1·imeiro lognr pOI'IJUe a~silll ni 
mo augmento delles, no que fallon o illustre cm conformiàa1Ie com o re:;imcnlo, cm segundo 
senador IJUe me precedeu, c illlpmlicarel. ponJllC nilo ,) incornpaliycl impo1·-se ao olTicial-

Em mim mesmo . pouiio o exemplo. Eu era maior-a oh1·igação de redigir a acta. 
desembargador do paço, deputado da mesa da 1 Aqui appareceram algumas ohjcc~ücs, que n:lo 
conscicncia e ordens, c procurador da cor·ôa: linha fazem peso. A de que nem Rcmprc o ufficiai·Inaior 
annualrnenlc oito mil cr·uzados de ordenados, scr:i o mesmo (JUC redija a acta, porr1ue póde ser 
alúm do emolumentos tlc lodos estes lribunncs, muito habil, JlJns n:1o serYir para isso, n:lo me 
c dos da fazenda, de que era itrualmcntc procu- con\'Cncc. 



Sc~1süo em ii ele Jul110. 85 

Logo rJUC c!Jc seja capaz para uma c011;a, lia de ! o ofOeial-maior BiancaJ·di, c os ma is rruc serYiram 
igualmente sel-o para a outra: c eornprl.inilo-!Jit: J na so1:rclaria da assemlJlea consliluinlc, wlo pcr
esl_e_ serYiç_o,_ ~~~~ rirtuclc do rcgin~enlo, n:io pólio ~- ee!JoraJII por isso 1:ousa alguma :tléw do que liulHIIil 
t!e1xar de SIIJCitar-sc a ollc. uas suas rcspcctl\'aS sccretaJ'WS: porlanlo, tem 

Quanto no ordenado, parccc-mcqnc um conto c J lodo o Jogar a proposla iliYis:io dos Ycncimcntos. 
seisccnlus 1nil rt\is pelos rpwi.I'O lllezcs dr.. li'aliallio . Eu jü clisse rruo póde ri1· um o!Jicial-lllaior, que 
é mui s~lffieic!Jtc, c póde eon\'idal' u:n ollieial de j Sr!ja III Ui lo liabil, pon:m não sirva p:m redigir a 
scaclaJ'I:t de eslarlo para vil' servir, accrc;ccnllo i aela, ou rJtle nii.o rjueira encal'l'cgar-sc tlesle ser-
CJUC nos oilo uwzes r:slantcs e!Je Yai percci1Cr os J rir;n. · 
emolumeutos, rJUC la lhe compelem, c lue1·a de' Póde lamlir.m occoJ-rel' outro caso, que e Jledir 
mais a mais a gradnar;:io de orlieial-lll:tior, rJuC a sua escusa deste tralmlho do senado o rJtle actu
ningucm lhe pôde tirai'. Assim, n:lo vrjo crrJ!Jar::r;o alrncnlc scr·,·c, c isto antes ele norncarmos ollicial
algulll parll. u:io pass:1r o artigo IJII:tl se acha. 111aior, c ser preciso que renha oulro lambem por 

O Sn. nourHGwES DI; CAUY.\I.no:-li:io poLl•~mos cmprcslinw, coJno j:i aconteceu, c que este se não 
deixar tle cst:rlJelccer co1no principio r1ue o Ol'rle-~ encarregue de tal redacç:io: finalmcnlú, em lotla e 
nado do ·omcial-maior seja assi111 proporcionado qnalrrucr· hypolhcsc, a separaçao é ncccssaria. 
ás nossas ciJ'CUiilslancias, por•)lu ao 1uesmo l:empo Eu, rJuanrJo propuz a udnha emenda, n:i.o olhei 
sn ITicien lo para c! lo nw.u ler-se com d ccr.ncia. sem para o caso parl.ir;u lar do que :te lua! mcn lc scr\'c 
olh:u·rnos a rruc pei'ICIICC, ou não, :i outra secrc- de oJ1lcia!-1naior: digo unicamente que o o!Ticial· 
taria; por•IUe o aclual, seu do uc outra secretaria, m~iOJ'_I.crá o orde11ado rlc uw conlo e duzentos 
pódc :unanilii dizer que u:1o 1Jue1· conlinmr a milre1s, e rJue pelo lrallalllo de J:ccligil'-sc a acta 
ser\'il' arrui, c ser preciso Yir· oull·o, ,1ue lalrez dar-sc-ha a f::J'alilicar;üo de oitocentos mil réis. Isto 
11<io esteja nas IIICS111as circnurstancias. como é é gcJ·aJ: é npplicarcl a lodos os cnsos. 
Jnnis natural, c provavel. · Se o official-maior· reune os dous cxercicios, 

A' visla disto, asscnlo cm rJne se d1) 110 o!Ticial- vem a \'enccr ilous contos de réis; se os Jliio reune, 
maior o ordenado de um conl.o c seiscentos mil ]1Crcc!Jc o seu ordenado, e d:i-sc a g-J·alitlcação a 
reis, c pela rcdac~ão da acla, rJué1· seja elle rJwlm a quem J'C~.lija a act~ .. ~:io sei que inconvcnienle 
fa~a, r[uér seja algum oulJ·o ollicial da secretaria, possa soltrcr ?sta di\'Jsao. 
pomnc mui lo mal cstariamos nós, se n:1o livcs· O Sr. Cnrnc1ro de Campos, Jli'Clcndendo conciliar 
scmos um que fosse capuz para isso, rrmti:1·or.r.nl.os as opiniões, _cu: que se aclwra ?iviJid:ta c:unara, 
mil róis. · propoz, depo1s de um JJJ·evc discurso que se não 

Bem sei que esta quanlia é muito diminuta, c puLle ]Jem colligir, a seguinte 
que a outro rruall]uer de fóra se daria mnito mais; E~IENDA •. 
110rém póde servir para o oJlicial-nraior, ou para 
outro qualquér dos officiaes da secretaria, porrruc 
j<l tem os seus ordenados, c além disso Jlcarn ali
viados do servi{:O da secretaria. 

Portanto, n<io estejamos agora para a factum 
da lei a investigar quem 11:1. de vir a servil· estes 
empregos: trate-se unicamente dos Jogares, c seus 
vencirnculos: tudo o mais é anomalia. 

,, O olftcial-maior, encarregado da direcção dos 
trabalhos d:t secretaria, \'Cncer:l o onlcnado de um 
conto e duzentos mil róis, c no caso de pet·ceber j:l 
ordenn.do, ou emolumentos por' rJu::ilquer repar
tição, terit escol h a. 

O mesmo oJTicial-maior, ou qualrruer oull·o offl
cial rla secretaria cucaJ'J'egado da redacção da acta 
do senado, lcr:í seiscentos mil reis de g1·atincação. 
Sess:io de U de Julho ele 1826.- Cai'lleiro ele O Sn. Ytscoxr.r: Dll CAllAYJ~r.r.As:- Sr. p1·esidcnle, 

costuma-se dizer que contra factos uão lla argu-
mcn to5 • Campos.,, 

O i!Justi'C senado1·, que me precedeu, suppoz que Foi apoiada. 
nunc,t haveria o caso de sepamr estes dous tm- O Sn. DonaEs: -0 nobre senador não leran tou 
balhos, o da redac~:io da acta, do de official-maior a difllculdaile, que cliz observa na camara por 
da secretaria; mas is lo L! um ,engano. O que para causa do ordenado do oflicial-waior, que existe: 
aqui veiu :;et·vir, nüo é oJTicial-maior dcslesenado: repilo, por tanto, que não devemos legislar para 
pertence á secretaria de estado, c o lJUe devemos agom, mas sirn para lixar regra geral, não lcnilo 
dar-lhe é uma gr·al.incaoilo pelo ITaballJO, que lhe consideração à r1ualidade da püssoa do ameia! 
accrcsccu com a rcdac~ilo da acta, porque os outros existente. 
vencimentos lá os tem na sua secretaria: se quizer Elle diz rrue o que existe não querer:\ renunciar 
ser olftci:11-inaior da sccrelarin do senado, c per- o ser official ria secrclal'ia de estado: rruem snl1c 
cc!Jcr o ordena LI o deslc emprego, iJ nccessario que da sua illlenç:1o? O homem JJ<1o é aqui ou v ido, e 
renuncie ao out,·n. Isto não ó no\"o. Jlelll para se cs!n!Jclccer o wnrimento se devia 

A. 22 1'. lU. 
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consullal'; como, pois, o fazem entra1· cm linha rlc I a condiç;io da pessoa, que o prclcl!lla, ou que se 
eonta para a diseuss;io '1 A11ui !lo que se !.rala, é de escol lia pam se ll1c conrlaJ·. 
mnrca1· o ordenado do ol1idnl-maior, c tlc IJllCm Parlindo dc,lc principio, em Jogai' de se oll'cJ·c
redi:;ir a acta, c para islo que nos impoi'la com 1 cercu1 emenda~. i.lcvc-sc propor ;i cam:tra, se con
queJu csl<i SCI'Yindo? Se lhe convem, fica; se u:io 

1

1 vem no Ol'dCnado pl'imeir:uuentc aponlado, ou no 
quize:·, v:i para a sua secretai'ia, c sc:;uudo a ici, o.ull'ú q.ne r! c pois se lcuilll"~':l, as~'iim como na ~~uan· 
venlla outro. /l1a lii'IHlradn pnrn a gJ•:tliiiCa(;ao da rc1lacr:.ao da 

Eslruuos, sem ncccssitlade, enredando a qucstüo. ada; 110rquc tudo o llllliS ó perder tempo. 
Se um conto e duzentos mil reis ti muilo, ou é 
pouco, não obsta isso a rrue se marque o orde

D:tndo-sc a finnl por discul.ido o ohjecto, disse O 

S1·. pri!siclcnte qut:l pru·:t fncililnr a ,.atação rrsu
mil'ia a mate1·ia das emendas, c proccdcudo desta 
fill'lu:l, p1·opoz: 

nado. 
Eu acho rruc um conlo c scisccn!o~ mil J'éis é 

sumcicntc: n:io nos importe se o rruc serve é dcsla, 
1. 0 Se se dcYel'ia. fnzcr dislinec;:·IO entre os cxcrou daquella secretaria: digo, sim, que quem Jl)r 

ornei-a! da secretaria do senado seja só dclln, 0 de cicios, e funcçücs tie or.lícinl-mni.ol' c as de rednclor 
mais nenhuma. 

1 
da. nc.la, e o.~ rcspccti\'OS YeJH!II"IICntos·?.- HC'iOl· 

Ounnto a dizer-se que nrro será apto para n vcu-,c que '1m· 
reclncr.rro da acta, c cru c será preciso chamar-se 2." Se o oiTicial-m.aior. lel·ia o or,.Jcnado ele um 
alguc;n de fóra, não é crh·eJ que cntJ·e sele, ou conto c duzcnlos milréiS?- \'cnr:cu-sc !:nnbcm 
oito empregados nrro haja um, que tenha a hahili- que sim. 
dadc nccessaria pai·a is,o: [IOr tanto, ou seja neste, 3. o Se o mesmo oflicial-maior, ou al:;um outro 
ou nnquellc o!licial, vamos ver 0 11 ue se lhe hn de que fui' encarregado de redig-ir n nela. vencerá por 

este tmbalho uma :;ratiftcn.c;no de .oitocentos mil dar. 
Uns dizem que oitoeentos mil réis, outros que réis ?-Hcsolvcn-se que não. 

qu:tlroccntos. Proponha-sa, porque, se não passa- o~,. o Se essa gratilicn~;io seria de seisccnlos mil 
rem os oitocentos mil róis, passarão os quatro- réis ?-Assim seapproYou. 
centos, prescindindo de quem h a rle servir 0 em· ti.• Se acamara queria. tom:u·cm considr1·nc;ão n. 
prego: porque, qunnrlo se Jcgisln, nüo é pára 0 ma teria d:i cmendn, cm que se propúe deixai' ao 
liomem que se emprega. official·mnioi· a opçüo de receber o ordcnndo de 

üescj:i.i'cl, pois .• nüo ou\·ir mnis m~tlor ~m lin!HI \1111 conto c duzcnlos milréis, ou outro que j:i tc
de co111a a pt'!ssoa, que cst:i servindo, por r)tw no nila pur qu:dqucr ;·epr.rti•}rlo ?-':'ião prtssou. 
Icgisladorn:lo irnpot·ta saber, se clla quer ou nüo. Leu o Sr. secretario o art. ·2, 0

, sobre o qual 
disse O Sn. CAnN&lltO n" CA~rPos: -Sr. presidente, a 

minha emenda nrro está conccllitln cm termos espe
ciaes, ou particulares, o que seria contr:t a regra 
ele legislar: está cm termos gcracs. 

O que disse é que o officinl-mnio1· lerá um conto 
c duzentos mil ré is; se, porém, for de outra alguma 
repartição, escolha. 

Parece-me que desta maneira é legislar com 
prudcncia, pois que a lcgisl:tç:lo eleve calcular as 
circumslancias da pessoa, que é p1·ccisa pam o 
Jogai', e consultar as regras da vidn hurnann; por
rrue muitas vezes hn pessoa npl:a para um cmtwcgo, 
mas se em outro tem maior ordenado, nüo o fJUt·r. 

, Eis-aqui, pois, ao que se reduz a miniJa emenda, 
c por cstn rnzüo disse que remediava os inconve
nientes que tin!Jarn apparecido na camara; por 
que legisla v a em geral. 

O Sn. DonGES:- Como a emenda legisla de mais, 
por isso não póde ler Jogar. 

Occupamo-nos ele estabelecer o ordenado para 
um emprego, que se cria, c não ternos que fazer, 
senão regular us obrigaçüc' do cmpi·cgado, c rnar
car-lbc o pagamento coJ-rcspondcnlc, seja qual rur 

O Sn. BonGEs:-N;ill sei para que e eslc logar de 
njudan te de oiTicial-maior: clle tem a cscullia ele 
um ollicial ela sua connden cia para o ajurla1· nn
quillo, que ll!e corJvicl', e a que não poder satis
fazer ; para crue, pois, vem como artigo de lei este 
ajudante? 

Cunformanclo-su o Sr. Carneiro de Campos com 
a opinião do íJ!ustre senador, o Sr. Borgc8, offere
ccu csle a seguiu te 

l:'ill!CAÇ:Í:O. 

,, Proponho que se supprima o lagar de ajudanl.c 
do oflicial-rnaíur .-José l[J11l!cio .Uoi'[Jes. , 

Sr.ndo apoiada, c posta a matcria em votaç<io, 
venceu-se a supprcssão do artigo. 

Leu o Sr. secreta 1·io o nrt. :J. o, c não ·h a vendo 
quem fnllasse sobre cllc, foi posto à votnç:io, c ap
provado. 

Leu o Sr. secretario o art. 1!,. ", por cuja occasi<io 
disse. 

0 Sn. RODI\!GU&S 1m CAUVA!.I!0:-0 poJ•tciro da 
secretaria mandou wrrrcqucrimcnto :i mesa (leu), 
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tl esta é de parecer •rue se IIJC dt! o ordenado, o que / O Su. Vrscoxm; lll~ CAll.\VEr.r.,\s:-Parecc-rnc que 
tcrn jusli•:a, lauto pelo lr·a/mllro, como porque re- se conJ'undir·arn aqui cousas, que devem ser· dis-
JH'csc nla de n lm o:'a r ifc. ti nelas. 

O Su. nowms: -Cuido que o or·dcnado do por·· O ajudante rio porteiro rHlo é o mesmo rruc os 
loiro do senado já esl;i votado : mas, segundo o con ti rnios,por conscrruencia, devô h:wer illtferença, 
•JUC ouvi, pare~c-rne que uão poderá servir de EsttJnjudanle do portcii'O faz as vezes do por·leiro 
Lerll!o de compa1'<10<lo parrt o presente requeri- na occasiüo em que cllc n;lo cst:i. 110 sc11ado; ú res
mcnto. l'cjarnos •ruaes s:io os euc:u·gos, que este ponsavel pelo que ar1ui lia, lcrn n. seu cargo as 
a!Jcga, pam 111 e!J10r se !Ire marcar 11 pagamento. casJs das com,m issüe::; por tanto, sou de parecer que 

o sn. !lODHH<Ur~s rm CAIIYALuo:-Ellc funda-se n~_o tenha· rJc ordc11ado menos de quinhentos mil 
'l t I 11 . 1 ·r· I'~Js. orn rJUC Lera Jlllll o ra. Ja ro, e e corao a rnox~rr e ~·- 0 1 , · f 11 b t' 

. . :,a 1n ver11.o rnrt!S •ruem a asse so r·c o ar· Jf:O 
~lo s?rw.do, por CUJOS uroltvos rnc parece que tem 

1 

PI'Opoz 0 Sr. pt.·esidenlc ' 
JUSlwa. 
· . · . . •. , .. ,. . . .. . . 1. 0 Se a caiiHll'a approvava que o ordenado do 

O Sn. 13olli,Eo. -:-1 ar~ hcm, 111 'crtta~"? 0 Olllenado njutlan te du por·teiro fosse i"ual ao ordenado dos 
do Cinprcgo, segundo essa rcsponsahtltdade, e Lra- corlt· 1 . 9 ~··· .. o 

1 11 rr uoo .-,,w paosou. 
Ja w. 2. o Se o ajudante do portcim teria o ordenado de 
O Su. n.umuso:-AI.tenrlendo a que o porteiro quinhentos mi! r·éis?- Assim se venceu c que os 

serve de a!mox:ll'ifc, c é quem cubra o din!leiro, continuas Liresscm o que lhes cst:i marcado no pro
julgo rtue se lhe devo angruc!ll:ar· o ordenado, e por jacto. 
is:;o pruponho qutJ se lhe dcern •tuinhentos c cin- Entrando cm diSCllS5<io o art. s.•, depois de al
eocnta mil róis, n:t fórma da emenda, que passo a gurnas breves reflexücs, vciu a approvar-sc da rna-
o!Tercccr·. n eira scgu in te : 

mmXDA. •• Art. 8. o O guar1la da porta, c o à :r. galeria ven-

• Proponho rruc o onlcnado do porteiro ria seCJ·c
taria seja de titiO~OOO.-lJWTOSO, , 

ccrl\O annualrncntc trezentos mil réis., 
Passou a di seu li r-se o art. !l. o 

O Sn. Vrsr.oxnE m; BAno.I,:E:u:-Toda a ulterior . Foi apoiada. . . . disposiçflo desta lei me 1•arcce não ser nccessaria, 
O Sn. Yrscoxnr:: DE LonExA:-Crero que e ma1s antes julgo mais conveniente deixrtrmos urna dc-

proprio ser de sciseen tos r~ril ré is o or1.lenado; por- 1 cl.amr;ão para que o redactor, e tac!Jigraplws sir
nvnn nnrt•·iro da ~ecrei·n.,·w. tcrn>rlesnr.zn.s, nuc Ja- r yorn ·mnuo1mo111e c se o;us•·c 1 ~ <M•undo o se·· " ·- l. ... ... ... .... .... ...... .... .......... ' ~·J ........... b ' u .. 
zcr, c é blo uma cousa, que se deve tomar cm con- merecirnenro. 
sidcra~ão. O Sn. Ouvc:mA:-Não vejo inconveniente ·para 

l'í:io lmvcndo rnaisqucrn fallasse, poz o Sr. prc- que deixemos de rliseulir· os ordenados dos tachi
sidentc o artigo :i volnÇllO; c corno não passa:;sc, gmplios, quando o mesmo f!Ovcrno foi quem os cs
ncrnconviessc :icamara cm que fosse de seiscentos tabclcceu pela nAccssidadc, qucharia.delles. 
mil r·éis o ordenado, propoz se deveria ser de qui
nli.en tos c cincoen ta rui! reis, e assi rn se venceu. 

Passou--c ao art. 1i. 0
, sobre o qual ponderou 

O Su. B.uUlOSO :-Acho que o ordenado proposto 
6 muito para o~ continuas ria secretaria. 

Esse ordenado nfLO deve ser igual ao q uc vencem 
os do scuado, porque os da secretaria nem turn ·o 
mesmo tralmlho, nem a mesma gradua0flo. 

Qm.nrlo muito dO-se-lhes trczentos.c eincocutn 
mil rl:is. . 

o S11. CAHNruno llE CA~n'o>:-Estes continuas c.la 
secr·ctaria são destinados a substituir os mcsrnos 
con Lin nos elo senado; por conscqucncia, parece I}UC 

devem vencer o mesmo ordenado. 
Proposto o artigo :i I'Otaçilo, por· 11110 harcr mais 

qucrn fallassc, venceu-se qual estava no projecto, 
c do mesmo modo o ar I .• G. o 

Tendo lido o sr; secretario o nrt. 7. ", rerlcc-
liu · 

O Sn. PllESIDENTE:-Esta ma teria niLo está ainda 
em d iscuss:lo, mas sómcn te o artigo que versa so
bre o redactor do Diario. 

O S1t. BonaEs:-Acho mui attcndivcl a ohscrva
r)lo que urn illustrc senador fez, porque. com cf
fcito, o redactor· n:1o é urn official da casa. 

Na pr·oxi ma scss:io trucm quizcr servi r· de rei! ac
tor· do Diario, apresenta-se, e faz o seu <~jus te, para 
o que se publicar:i um annuncio, e pódc ser CJUC 

appar·c~·a rruem se encarregue deste trabalho por 
muito menos dinllciro. 

O Srt. Homnaür.s Dll CAnYo~r.Ho:-Sou lambem ele 
opinião que n:·w fique o redactor do Dim·io como 
um ollicio, mas que deva vencer, segundo as cir
curnstancias. 

0 Srt. VISCO:Oilm DE CAI\.\ VEI.J~AS:-Eu approvo a 
proposta, que fnz o Ilustre sonaLlor·. 

Nilo se taxe o vcncilllento do redactor do Dia1·io; 
mas como no regimento nfro se falia cm redactor• 
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nem cm tacl!igrapllos, sc1·ia sempre CDIIYCnientc I 
rruc :;c dissesse: lftu:mi um. redacloJ' do Dial'io, o ' P1·oponlio que os arli~os rctat.il·os aos lacliigra
IJIWI smi yt·rrt ificrrrlo con(onne se ajustm· ; c n uwsuw piJOs litll!Clli adiado:~ para rJUando se discutir o 
?'CrJ1'11.StJ.>e!f11i1'rÍJIIrt'anstadlitJI'liJihos. Islo6mclll01', 111•01

-ect 
1 1 . ·t d li .. '" pl'l'lPO'' ll" · · o c c 01, que a rcspe1 o c c:s ~., ,, .. 

dorJuC cst:\l'inos acsta!Jctccei'Ordcnados, rruc n:to 

1 

C'"l "I'" .1 • 1 . t 1 J"' 1 1, ro 1•11 .,.ttc1• 
• . . "llu " lO> (e pu at os.- 'l.~COI!t e r'· Lll .I" ·'· • l!i!o de :<cr permanentes; posto que J:l se dcwllll ro· a . 1 

I D. . , I d . l I , ' ' pow L a. 
11. 1.!\'i~IIIA:- on Ta a emcnu.. 1 c , :s que lOu1·essc ral'w, e nilo puc r; CIX:tl' r. c o Ja\'cr, / 0 s 0 c t ·'" lcill 0 I tia· 

uma rcz que a camara dos deputados tem o seu. ohjecr;úe::, q no fnr.cr: a primeira é que cn t:lo pro-
O Sn. OLIVEIIU:- Quando se tratou do regi- ponliD rJuc se JJ:'Lo discuta ll!ais este pl'ojcclo, c se 

menta, não se adrniltiu nem a c.rc:11;ão de rctlactor, espere pelo da cn.JJI:Lr:t dos deputados, pOl'IJUe alli 
nem de tachigraphos; tlisoc-se que licaria para. nma lia redactor rJuc é o onlcial-maiot· da secretaria; 
lei particular: depois alH'escntou-sc uma c,;pccic lia ajudantes, lia. offieiae,;, lia continuas, etc.; c 
de regimento, c roi approratlo, dlmdo-se um conto rtuc >c trate sómcntc do rruc respeita :i nela, que e 
c r.lnr.cntos milréis ao redactor; agor.1, ouço rrue a unicn. difl'crenc;a :a seguntla, estes laehigraplios, 
isto se tire do projecto. N:1o soi por onde estes ho- IIHt!Hiados pam :Hjui pelo Estado, j:l tt}m um vcn
mcns hão de rcncer as suas gmlillcar;ücs. J ci1nen to estipulado: h:io ilc Jicar depois a lé o fim 

Acamara dos deputados jà fez um p1·ojocto, r1uc ' da rliscussão scni"recciJet·? Com que se h:io de ali
rciu pam esta, no rJuat arlmiltcm dois l'edactorcs !ncntar? Eu e ignoro. 
com o ordenado de um conto c scisecntos mil réis, O Su. Vrsr.o:o.-DJ; D~> CAnAY"r.us:-Sr. presidente, 
c ali i cstaJJeleccm tamhCJII os dos tachigraphos. I uma cousa 6 dir.er qnc se pngue, c outra cousa é 
Quanto ao redactor, eu assento que devemos in- dizc1· que os vencimentos devem ser por uma lei, c 
cluil-o nesta lei, c estabelecer-lhe por ordenado o por isso lembro, c propouho rJuC fique ludo para 
mesmo conto c duzentos mil réi,;, rJUC clle cobra. cruando se Lt·atar dessa lei. 

o sn. v 1sco~nE DE CAJUYilLLAS:-A clifficulclaclc . Elles não se ac~1am ~!e,;pro\·i1los: Lên~ inleri?a-
do illustre senadot· a respeito do ordenado, ou gra- mente a sua grattficaçao; por tanto, nao ha dlffi· 
lificação do redactor cst:i desfeita, dizcndo·sc no culdade. 
artigo ela lei : JJcwmí um miacto1: do Diario, a asta O Sn. Or.IV!mi.\:-Sc, pois, aqui se trata dos o1Ji
·cancarâ. o qua se ajuslm· com e/la. E' escusado dizer ciacs desta casa, qual ha de ser a razão por cruc 
arrui que ,;cncer:l um conto e duzentos mil róis. se não ha de tmtar dos tacl!igraphos? 
• A c:trnara deixa ajustar, c poderá ser Ju:ti:;, uLt 
menos. Eu estou em que clla de certo approvará 
o ajnstc r1ue a com missão fizer. 

Posta a malc1·ia á votar;ão, venceu-se rJue ore
dactor do Diario rccellessc peta redacr;ão das ses
sücs ordinarins, e extraordinarias aquella quantia. 
qnc por convenr;ão fos,;e taxada. ' 

Leu o S1·. secretario o art. 10, c foi posto á dis
cussão. 

O Sn. Or.IVI!rnA:-Esle artigo 6 que se póde sup
primir, porque o actual redactor, ou por confiar 
nas suas fOJ·oas, ou por PI'CI'cr que a camara niío 
annuiria, n~o pediu escripturario. 

Não havendo mais quem faltasse, propoz o 
Sr. presidente a supprcss:1o do artigo, c foi appro
vada. 

011 havemos dl! esperar por todos os empregados 
da camara tios deputados, ou então havemos de 
tratar dos nossos ~eparadamcmtc. 

Eu n:lo sei que os LachigrapliOS Lenham eommet
tido algum crime, e incorrido por isso cm des
agrado. Ettcs são muito nccc,;sa.rios, porque sem· 
cllcs não !Ja IJiario. 

O Sn. CAnxwio DE CA)!POS:-Sr. presidcn te, cu 
queria rJuc, uma ver. que se tomou uma providen· 
cia gr.rat a respeito do redactor, se tomasse outra 
semelhante a respeito dos Lachigrnphos. 

0 Sn. \'ISCOXDE DI~ CAHAYIU.l.AS:-Rcqncíro que 
Y. Ex. mande Yir da sccreta1·ia o projecto da ca· 
mat·a dos deputados. 

O Sn. YrscoNoE or. PARAXAcuA:-Pt·oponho que 
neste pt·ojecto de lei, que trata do> empregados 
desta casa, se não inclua o redactor, nem tachigra
phos; JlOI'IJlle póde ser que o governo de S. M. I. 

Leu o Sr. secretario o nrt. :1.1, c pedindo a pa-
1 

j~tlgnc que os. não l:aja, por não ser ~ousa csscn-
lavra para ra!Jar sobre cllc, disse c1al pam a cxtslcnc1a da camara : ass11n, far;a-se a 

O Sn. VIscoxnE DE CAnAnr.us:-Parcce-mc que respeito rlcllcs um projecto separado, como na ca
nrro devemos tratar sobt·c lachigrnphos, porque na ma1·a dos deputarias. 
camara dos deputados ha um p1·ojeelo de lei, que Colllo linha dado a hora, marcou o Sr. presidente 
ha de virá esta, c versa sobre o mesmo objecto : 

1

. pa1·a ordem rlo dia a continuação da discussão da 
assim, parece-me com·enicn le reservar-se pam en- mesma malm·ia, e depois a do acto de navegação. 
tão esta materia. Eu oJTcreço a minha Lcnnton-se a sessão :is duas horas. 



Scssúo em 12 de Julho. 89 

nEsor.ut;úEs no SllXAfJO. I O Sn. OoJtr.Es:- N:1o acho incohcrencin n•:nlm-
• I IIm. e Exrn. S1·. -0 ;:r.nado 011 via á cama r a dos rna. cm >cpn ra l'·SC a lr.f:is lat;:to I'CI a li vn a redactor, 

dcputndos ~~- pl·oposit;;lo Junta, 8 prmsn que tem lo· ' 0 l.aclli~l·apl!os, t.lrt CJIIO é relnliva nos olliciacs cm. 
gnr pedir-se :to Impemdor a sun sance:lo. p~·c_gaclo.·; nn e:tsa, quundo vejo que assim se prin-

0 senado em cumpriincnto dcst:t dctcnnin:u~:10 ?1P10ll na. r:amara do_s deputados; mas o nnsso pro
da cousti Lniç~1o n1·t. ii7 rne ordena rJue rcrnell:; a / J.ccto .l''fiiS.~ou ~romtscuam~ntc, c tc1n pas-ado n.a 
V. Ex. o projecto incl 11 so pam ser presente :i. ca-~ c~ 1. 11 at:t a~e 0

1
:111.. .:l~ ~~~:c ttat:L do rcclacJ~)t' rl~ Dt

marn. do;; d.:pularlo;;. w w, o rJn,tl e cm 1 c.tlt•t,Lrle o agente p:trt1eular de 
Deus gu:tJ'dc a V. Ex. Paço do senado, cm H de u~'.' .~o~.- ra~nos d? scn:it;o economico da casa, cm 

Julho rle 182ü.-JiJc7o Antonio 1/orlri[ltws de Carca- a.~OCiaG~to t:tllll lh lnclllfil':t!liJOs. 
1/to.-Sr. José Hicardo d[t Costa Aguiar de .\n- :se, pol~, HIJU<~Ilr.s artigos qur. já passaram na se-
dr,tda. , gunda dtscusoM, J'OI'CIIt agom transferidos para 

OltLrO !H'Ojeclo, fill'CIIIOS Ulll!L allCI':IÇ<lO Selll 1110[iVO 
de eonvcn ir.ndn, c de a1~1.1m lllllflo incollcrentc 

PII!>SIDICNCIA DO SR. VISCOXIlr. ng SA:'\'fO-AJL\1\0, 

Ahriu-se a scss:io, e sendo lida, e npp!'OYada a 
acta d:t antecedente, eni:J•ou-sc na. ot·dem do clia, que 
era a continuação da discuss:lo do art. :ll do pro· 
jecto rlc lei sobre os orrlenndos dos ern prcgn.dos do 
senado, ,t qual havin. 11c~do addiada com n emenda 
pr-oposta pelo Sn. \'isconde <lc Caravcllas. 

O Sn. VIsr.oxnE n1~ PAnA;.;' AGuA:- Pc<.;o que se 
tome cm consideraç~1o, o q uc pr·opuz, isto é, rr uo 
ac,!rc:l. dos ta.cltigraphos, c J'ed:tetor se faça uma lei 
separada da dos empregados ·do senado, para que 
na sanc~.rro imperial n:lo haja ernbnmço, sendo uns 
c outros comprellcndidos na mesma lei. 

Quem nos diz rrue o Imperador n:io nclte exces
siva, c desnccess:uin a d~speza com tac!Jigrap!Jos c 
redactores, c •JUC po1· isso negue a sua sancç:io á lei 
por est:L pa1·tc, ao mcm10 tempo que a approva no 
que toca aos e111prcg:tdos? Eis aqui um ernbarar.o, 
porque ou ha de sr~nceional-a, ou I! a de rejeita l-a 
toda. 

O Sn. Ouvmn.-1.:- Se met·ccc :Íiguma considc· 
ração o argumento do i !lustre scn:tdor a respeito 
da sancç:io imperial, cntflü proponho que se façam 
tantos projectos, quantos silo os :tl·ligos, nüo só nes
ta lei, como cm todas as mais; porr1ue póde ser que 
Sua Magcstadc Jmpe1·ial. approve uns dessas arti
gos, c rejeite outros, c succeda, llOt' consequcucia. 
o cm/Jar·aço, que o nobre senador pondc1·a. · 

llu nfto sei donde nas~a a dcsconflunr;a de Sua 
.!l!agcstadtl lm[l~rial pode!' julgar· dcsnccessarios 
os tachig1·apllos: cm primeiro Jogar, a camam1vio 
se pórle d ispcnsa1· de os ter; cm segundo Jogar, 
sua ~lagestade ltnpe1·ial j:i ruanifestou rruc ap
prova va que os hom·essc. 

Quem foi· ClllC pa l'a aqui os mandou? Foi o go· 
vcrno : Jogo que duvida. pôde haver· cm que, i:J·a
tando-sc de faZCt' 11111:1 lei geral par:t todOS OS Offi· 
ciaes dn. casa, sejam tn..milcm incluídos nella? 
!la vendo estes, como deixará de hnvCJ' redactor? 

com o IJ:;e j:l se venceu nn. camarn. 
Quanto· :i. considerat~:lo de acautelar· o embaraço, 

que poss:t ter o soberano p:ti':J. sanccionar a lei por 
inteiro, t:!nlentlo que mio está e111 o nosso alcance 
pre•·cnil-o, c qnc só nos cumpre legislar conftir·mc 
os principias de justiça, c de crruirl~de, scj:t qual 
for :t sm·tc, que a lei poss:t Le1· na sancç:io. 

O Sn. Vrsco:-;:1r. nE l'AnAXACUA':- O i Ilustre se
nariOI' avançou mais do que cu disse. 

Eu n:1o inrliquci lfU:tcs eram as inlenr.ücs do Im
perador, de approv:tJ·, ou nüo approvnr,.nunc:t po
din. f:tzcl-o; ehamei só111Cn te ti considcmr:ão que 
desta n~aneira poclia.·vcr-sc ob1·ig-ado a rcjcit:tl' uma 
cousa in l.ciramcnlc essencial, por n:To querer ap-
pl·ovar· outra, qnc n:To é necessa!'ia. . 

Colll effei lo, os em Jll'<lg:tdos no senatlo sfi.o a!Jso
iutamenl.e inllispensaYeis, pois qtw este u:io pód,o 
deixar ele ter pot·toims, guardas, oJllciacs de secrc
lat·ia, ele. etc.: e n:lo ú assim com os taclligrapilos, 
e reundor, cuja J'al tn. C li\ nada cmpece o andamento · 
t.la C:t.lllara, além rlc fazerc111 Ulil:t ile,;;peza na ver
dade excessiva. liislo é crua consiste a minha ob
jccç:"lo. 

O Su. Boua1;s:-En lambem cuido que se enten
deu mal o que eu disse, porque o sentido da lllinha. 
ohservaçfio foiunicamcntc lembrar a clifnculdadc 
de se poder legislar de accurdo com as intençües do 
soberano, por<JUD equivale a. uma an ticipaç:1o da. 
sua ialclligel!cia, pois que trmitas vezes poderá 
achar justo o objecto da lei, e n:lo achar uniformes 
as re:;t·as p:tra ler o seu etl'cilo, por IJ::n·et· escapado 
1i calll:ll'a alguma dilllculdadc unicamente conhe
cida pelo podct· executivo; rlonde se segue que o 
modo lic lcgislat· com .>egurança é, como já disse, 

.fazct·mos o que nos d ir: ta a nossa consciencia, sem 
nos occuparmos com ullcriores considcmçücs; por

.r,uc, se quizcnnos cntmr com c! las cm linlm de. 
contr.; nrru sei t:omo poderemos dar andamento ~l 

nossa tarefa. 
A. duvida na snnc~:io, por causa de ditliculdadcs 

n:lo removid:ts na lei, fará com rrue sejamos mais 
circumspcctos no modo de legislar. 

T. III. 
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o Sn. Vrscoxoll r.g C.lHAYEr.r •. 1s:- Levanto-me estej:í se acha promplo, c tão avan~ado o seu anda 
para requerer· a permissão rln. r.amara afim de re- menta. 
tirar a minlra emenda, que ja foi apoiada; cara· o Sn. noonrGuEs D:l CAnY.üiW:- A carnam não 
z:lo é por·que llozll,)m, quando a propuz, não rc- decidiu que n:1o houvesse Dia.l'iD, nem tnclligra
flecti cm que o projecto, que tinha sn.llido da ca· plros, pelo con tmrio cstú bem pcr·suadida de que 
mara dos d eput:rdos, era só relativo aqucllacarnam, deve llavel-os. (Apoiados). 
e n~o aos lachigrn.Jlllos cm geral. 

1 
A lei está na segunda discuss<1o: trate-se r~esta 

Nós vemos que tanto os rlestn, como os rlaquella ' tan Lo dos oiTiciaes, eomo dn redactor, c Lnclrrgm. 
carnara podem ter vencimentos di versos: que os pllos, e venha depois is lo separadamente, quando 
tachigraphos ali i têm mais que fazer, porque ali i houver de entr·ar na tcr·ccir·a rliscuss:lo. (Apoiados.) 
ha.mais gente; portanto, póde ser maior o seu Tenrrinado aqui o debate, consullou o Sr. prcsi
vcncimenlo cm :rltenç<1o ao seu maior traballJo: · danle o voto da carnarn, e estn decidiu que os ar
assim, ntlo pódc isto ~ntrar cm urna disposi~:io tigos que tratam do redactor do Di 11 io, e dos tachi· 
geral. praphos, constituissem um ]ll'11jecto separado pam 

Penso que a carnara não póde deixar de attendcr entrar na terceira di~cuss<1o, continuando-se, po-
a estas razões, c annuir ao meu r·equ,•l'irnento. rem, agor·a a tratar dos rnesrnos artigos. 

Propoz o SR. pr,~sidente se o illustre scnadúr po- Leu o Sr. secretario o art. :12, c depois de breves 
dia retir:tr a emenda; c como a carnara con1•eiu, rcflexúes foi posto <l votac<1o, vencendo-se afinal 
proscguiu o deb:tte unicamente sobre o artigo. que so pa.gas;;cm os trabalhos dos taclrigraphos,por 

O Sn. VIsco~nE DE IXHA~muPE:-Acho a ques· qu:tntias convencionadas, segundo já se deliberara 
tão rnui simples, se se de\'e ou não fazer a setmra· a respeito do redactor. 
çüo. 

As razúes, em que se funda esta >Cparação, f'ão 
attendiveis. Isto náo é prevenir o juizo do .impe
rante: é acautelar o ernbarac;o muito bem lembra· 
do por um ii lustre senador, o qual póde facilmente 
occorrer, quando o imperante fur a saucciorrar· a 
lei. 

Nós vemos que a ma leria tern sid.1 !;io questiona
da, que ~tté se disse que uão houvesse rcdactür, 
nem tacbigraphos :·Jogo ella adrnitte duvidas mui 
ponderosas, c n:lo é tão corrente, como alguns ou
tros illustrcs senadores pretendem. 

O SR 0LIVEIRA:-SR. presidente, cu n<1o devia 
falia r mais nesta ma teria; mas vejo que acamara 
não quer Diario, n[O quer redactor, não quer ta· 
chigraphos, ntlo quer· nada: assim, peço que lam
bem se extinga a comrnissão de rcdacç:to, porque 
é escus:trla, c de nada vale. Qrie, Sr. presidente! 
Diz-se neste' projecto Jc lei que um continuo ó offi
cial do scn3do, e um tac!Jigrapho não o é! Já disse 
que quem tinha mandado os contiuuos, tinha rnan· 
dado tambcm os tachigraphos, c logo que os rn:tn
don, foi porque os julgou neccssar.ios. 

Quando a commissão fez a pr·irneira proposta. 
mandou-se-lhe que redigisse rrm projecto. 

A commiss:lo satisfez, c disse-se então que ficasse 
a rna teria reservada para quando se propozcsse a' 
medida legislativa para todos os empreg-ados do 
senado; :rgora reprova-se isto mesmo: nilo entendo 
semelhantes incohcrencias. 

O que um dia se decide rejeita-se no outro 1 
Quando daqui se Mo siga outro rua!, segue-se o 
dispcràicio do tempo: é um novo pr·ojccto, que 
ainda se ha de fazer, que ainda ha de p:tssar pela 
prime ira, segunda, c terceira discussões, quando 

Passou-se ao art. 13, e cm conscquencia do que 
se tinha vencido, foi proposta, e approvada a sua 
suppressão. 

Pelas mesmas razões, Ioi lambem suppr·imida a 
ultima par·te do art. ·t4, subsistindo sómenle o 
principio do mesmo arligo:-!Itwmi mais quat1·o 
tachi[Jl'aphns meno1·es. 

Leu o Sr. secretario o nrt. !ti. 

0 Sn. HODRIGUES DJ' CARVM.HO:- Quando se fez 
este projecto ainda n<1o h a\' ia a tabella do que 
vencem os correios dassecretarias de cgt:rdo; agora• 
corno a ha, deve-se declarar aqui qual seja o ven-
cimento do senado. · 

O Sn. Yrscoxnrl Dll PAR.I.:'i'AGUA':- Desejo saber, 
se este vcrrcimé'n to é cm todo o anno, ou só nos 
quatro rrrezes. 

O Sn. HonurGuEs DE CARYAI.HO:- Aqui está a 
tabella, é nesta mesma Iórma. 

0 Sn. VISCOXIJE DE PARA:'i'AGUA':-0 que desejo 
saber c se esses mil duzentos e oitenta réis por dia 
são só nos quatro mezcs, ou se em todo o anno; isto 
t!, se conlinúa a vencer essa diaria, ainda nos oito 
mezcs cm que o senado não tmbalha: porque neste 
caso acho muito cm comparaçjlO do que vencem os 
corr·i.!ios rlas secretarias de estado, cujo tr·aiJal h o é 
muito maior. 

O Sn. CARXEino ll!l CA~rPos:- O correio passa 
depois, bern corno os outros ernpr·egados, ao serviço 
das secretarias, ou para onde o governo quizer. · 

O Sn. YrscOND!l DE IxuA~!BIJI'll:- O trabalho 
desse horncru ó na verdade muito pouco, ao mesmo 
tempo que os correios das secretarias acompanham 
os ministros ao despacho, fazem semanas cm sua 
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casa., ultimamente quando estão nas secretarias, 
andam em um serviço coutinuo, c extmordinar·io. 

Eu achava mais conveniente que se désse a este 
homem duzentos I! ciucocnta, ou trezentos mil réis, 
e não eslivesscmos com miudezt\s de sellim, ca
vallo, vestuar·io, etc. 

Aquelia quantia é suficiente para o pouco tr·a
ball.io,-quc tem ;c penso que ha de hav~r rnuito 
quem sirva. 

0 Su. VISCO:'~' DE DE l3AnBACg~A:- Quanto ao 
servi~o, certamente este homem tem muito poueo, 
mas cllc foi pam :tl!tlt mandado, c ve.iu com os 
vencimentos, que tivessem os outr·os. 

Nós não tivemos parle nisto, e o.illustre autor 
do projecto não fez mais, do que conformar-se com 
o qt~c se achava llcterminado. 

O Sn. \"Is,:o~DE Dll PAIUNAGI.;,Í.:- Agora me 
recordo de IJUe este homem pertence a algnma das 

. secretarias de estado, porque a idéa do governo era 
mandar de cada secretaria um desses todas as se
manas, tocando a cada um a sua vez. 

0 Sn. VISCOXDE DE. INH,\l!BUPR:- E' necessa.rio. 
aclararmos isto: ou este homem veiu assim no
meado pelo governo, ou não. Se veiu, não temos. 
mais que dizl'r, porque ao governo pertence fazer 
taes nomeações; se n:lo vciu, arbitre-se a ljuan
tia, que ha de ter, em proporo<lo ao seu trabalho. 

O Sn. RonR!GUES OE CArtVAI.no:- Este homem 
veiu rlcsoac!Jado em correio do senado com os 
mesmos vencimentos dos correios das secretarias 
de estado: cm consequencia disso, já recP,beu nesta 
conformidade no tllesouro, e ha de ser mcltido 
na folha da mesma maneira. Não é das outras se
cretarias, foi privativamente mandado para. aqui. 

0 S!l. \'!SCOXDE DE I:i!IA~!BUPE:- NfLo é ncces
sario mais nada: está concluída a questtlo: man
dou-o quem o podia mandar. 

0 SR. VISCONDE DE PAnANAGU.t: -Entende-se a. 
disposição deste arti~o tambem a respeito dos 
tar.lligraphos? 

O Sn. CAn~mino Dll C.\~rpos : -Essa é a mente da. 
lei. 

O Sn. OI.IVEIR.~o: -Antes de apparcccr esta lei, 
j<l a. comm issão linha ponderado a necessidade da 
abertum ria nu la para elles se excl'Cilarem. 

Esta arte é nova, devemos-lhe p;·estar toda a at
tençào, hcrn como a todas as ma is; e por falta 
dessa atlcnçào é que a ignot·ancia ainda reina em 
gmnde parte do Brazil. 

Nós não temos mais do que um llom tachigrapllo, 
e outro sofl'rivel: se nos descuidarmos, acabam-se, 
c cn hlo aquclles, a quem faz conta que o publico 
ignore os seus discursos nesta camara, tem conse
guido o seu firn. 

O Sn. \'Jscoxo!l DE P.tRAXAGd.:- E' preciso de-. 
signar em que rleveru ser ernpregados, por·que, se 
se mandam para uma secretaria. a lavrar avisos, e 
decretos, no Jim de oitõ mezes tem perdido a agi
lidade, que lhes é necessaria: por tanto, achava 
que deviam empregar todo esse tempo em se exer
citarem na aula.. 

O Sn. OJ.IVIliRA: -Isso mesmo é empregar, c 
demais, alguns destes tach igrapllos são pensionados 
pelo governo ; s:lo crealuras, que elle chamou para. 
exercitarem aquclla arte, e ao governo toca. em
prc~:al-os como entender·. 

O Sn. C.lnNEino DE CAl!POS: -Sejam empre
gados pelo governo, mas não se diga em que: ellc 
os empregue no que j algar conveniente. 

O Su. VIscoxoE DE I:mA~IBL'PE : - Como temos 
terceira discussão, então se decidirá. 

Dando-se a matcria por discutida, e sendo pro
posta a votação, foi approvado o artigo com a sup
pressão das palavras-e seu escriptumrio-ás quaes 
se substituíram estas- c dos tachigraplws. · 

l'I'opoz então o Sr. presidente, se a· camara ap
provava a ma teria para passará terceira discussã.o 
em dous pr;jectos separados, e assim se venceu. 

O Sn. C,\II~Eino DE CA~rPos:-Demais, o serviço 
deste homem, e de todos os outros nno é só nos 
quatro mezes da. s~ssão, porque depois disso elles 
vão ser empregados pelo governo, como bem lhe 
parecer. 

0 Sn. VISCOXOE DE l:mAl!DUI'r~:- Já Se não trata. 
de saber se· o trabalho é muito, ou pouco: uma 
vez que foi para aqui mandado positivamente, 
esta decidido. 

Passou-se :i outra narte da or·dem do dia, que era. 
a continuaç:lo da discussão do projecto de lei sobre 
a navegação, e augmento da mar·inlla mercante; e 

·lendo o Sr. secretario o artigo ·24, disse 
O Sn. l30nGES: -Sr. presidente, estes cmo· 

• I lumentos de sabida Mo são iguaes em todas as 
O Sn.· nonuiGL'ES DE CAHY~\LIIO:- Aqui está o províncias, por· consequencia do modo em que o 

o.fficio, que veiu ( Leu o o mero): por consequen-. artigo está concebido, não póde deixar de suscitar 
cia. ó co 111 todos os vencimentos, que Wm os das grandes questões. 
secretarias de eslado. . o que se acha estabelecido nas provlncias, é a !li 

Dand.o-se a. mataria por discutida., propoz o Sr. rcputadocon~o lei, c para isso citarei um exemplo. 
presidente o artigo, e foi approvado qual se acba.va. Havia-em Pernambuco um emolumento de du-

Leu 0 sr. secretario o art. !6, a cujo respeito zentos c tantos annos para uma. ermida, que alli 
perguntou ha, de Nossa Senhora. do Pilar. 



92 Sessüo em 12 de Julho. 

T:111 capibio n:io rrniz pngar esse crnolumento: 
queixaram-se ao gOI'üJ'JlO,C este mandou q uc aprc
senl:Jsscm o tilulo. l\'<iO o apr~senlnJ':tll1, o o ff?
YCl'IIO, por corl>eguinlc, respondeu que n:io pt:dw 
obrigar o capil;io a pa~ar; mas nem por JSSO 
acnllon a prr.lenç<iO do cmolun1en to. . . 

Ha aindn oulro mol.ii'O, que é nct:cssario con>~
derar. X:io se pagando :tlguiu r! estes cmolnm.entos, 
se pouco r.uidarlo havia al~ a;:or·n nos J'eg1stros, 
muito mcuos linrer:l rlaqui 0111 diante. 

Lern!Jt·a-me o rrue acoulccen com um navio ill· 
glez, IIUC nanfr·ngou no Rio Granel•:, c que llin car
re~:tdo de a.lgod;lo. 5alvamuJ-Se 730 ::aecas, e o al
va'r:l da alfar;de~a ar:cus:wa o Jespaclio de tiOO, nu o 
sei se por desct;ido do empregado, IJUe fez o dcs
paclio, se por ai~ um outro mol.ii'O, questão esta em 
que n:io entro; rnns sustento que r·cgistros, e do
cumentos que não pnga:n crnolumcn tos aos cm
prcgailo>, que nelles trahalliaJII, s:io o!Jli~los com 
grande morosic!.Hle, c destituídos de confi:mcn, 
pelo nenllltm interesse que te111 o olllci:tl em zelar 

1 para aprcscntnr um:t La!Jcll:t de iodas as despezns a 
quo os n~vio5 s;io oJH·ig-ados, haYCJIIOS de ter g-rau
dos ern!Jamcos, c JHio fazemos cousa al~uma. 

O SÚ. HODIIIGIJES m~ CAI1YALHO:- &io rue par·cce 
ociosa a questão. 

Eu vcjo bem <t mente do il!nsl:re autor do pro· 
jcc!o: <HIUi Jicam abolidas muitas imposi0ücs, que 
pesam soJ.,rc o con11nercio, c hnstaya tirar a da ar
queaçào para jú se lhe dar um grande allivio; rnas 
ú ncce::sario 1•er·nros o que se entende por· lei. 

um :tviso vcrr:l:~dcir:lmente nllo é lei, mas na 
pralica teu1 c~sa forr;a, c muitas dessas imposições 
csl<io cslabelccidas por ayisos, e atú mesmo por 
costu1ues; c se n;lo h ou I' e r da nos::a parle toda a 
clareza, acontecerão mn ilos embaraços : :issim, 
penso que se devia orgnnizar umn labcll:t dosoim
postos, e crHolurnculos, que rlevem 11car subsi
~tindo, e que a lei se refira :t essa La!Jclla, como é 
lll'a licn. · 

O Sn. Vrscoxm~ m: CAnAVEJ.J.AS depois de mostrar 
a difiiculdade rio se 11xar o que se deve entender 

a sua exncçfLO. por lei, rem alou nssirn o seu discurso: ecO mcthodo, 
O SH. VISCONDE Dll PAnANAGGA: -O rrue se ha que propoz o illuslre senador, parece-me muito 

ele pagar, é unienmenle aquillo, que se ncl1ar es- conveniente. 
tabelecido por lei. As leis ultimas 'I" C sallir:tm sobre a alfandega, 

o sn. Bonr.Ils: -Convenho cm que se pague só- tmzelll a snn. labelln, e JHiO f:tzendo ~ós aqui o 
mente o qtte está estnbelccido por lei; mas wm 1 rncsuw, dare:nos motivo :t que na pr~L1ca s: sus
outrn questão, c t) o que se .cn.Lend~ por ~ei. / citem r~n:itasd~viu~s, porque~ ne~o.c~a~tc.I:.a~ .h~ 

Eu penso que i.>to fica a mte1!1gcncta dos em- de quc1r.J p~gn1 aqnlllo, fJlle n.w c~I.JieJ po:sttna 
prc!!ados, c r.ada um c:tminlwr:i par·a a sun band:t. mente mar·ca;lo: e como se !Jade entrar com clle 
D~mais, estes emolumentos fnzem parle da. sulJ- na dcmonstrn(l:io rlo rruc e, ou nfw por lei? De 

sistcncin r. o official, e fOI'ain ar· h i trados, segundo a mais, eu flH':J de parecer que se acabasse de uma 
carestia do paiz, cm r1ue carl:t urn Yive: portanto, vez com isto ele emolumentos, cuj:t maior parte 
assento que esta lei del'c ser acompanhada de uma tem uma origem a.rbitrari:t. 
lalJn!ln, que marque Laos \'{!llCimentos com J'Cl:io:io O Sn •. Vrscollo!l DE P.\U.\1\AGUA:- Responderei 
a. essas circumstancias. ao illustr·e senador rrue era, com effeito, muito me-

O Sn. R1.nnozo:- St·. presid,.nle, o nobre se- lhor tir:tr os emolumentos, mas ellc não rc.llecliu 
nador pr·e1·iniu as minhas idéas: tlemnis, os or- 11 uc se fazia então ncr:cssnrio augnientar os or
denados rlestes officines de fazend:t fomm arhi· de nados aos elllJll'eg:tdos, que percebem esses emo
trados na proporção das suas precisües, e j:i com lumentos. 
attencão a esses emolumentos: li r~ dos cllcs, fic:t- Quanto ao rnn.is só direi,que um tal artigo passou 
lhes Õ direito sa11·o pnra reclnmarem ao govcruo, nas ctirtes constituintes de Lisbo:t em um projecto 
c isto não pórle deixar de traze1· prejuízo á fazenda de lei, que :til i foi mui hern discutido, e appro
publicn, porque pass:t par·:t uns o que se tira :t ou· vado. 
tros; e depois bão de ser inuemnisados estes sem 
s~ poder tirar nqucllcs. Nós não eslarnos nas c ir· 
cumstan cias de f;worccer 11 inguem com gr·~wam c 
da fazenda. 

O Su. VrscO:'<'D!l DE PAn.AN.\GU.t:- Aqui n:1o se 
tiram os emolumentos da lei, e aquiilo que esta 
ni.io dá,·ningttern tem direito a reclamar. Por con
seguint~, a fazend:t nacional não é ohrignda a tacs 
indern nisações. 

O Sn. BunGES: -Seja o que fOr: se o artigo se 
não r~digir· novamente, indo a uma. commissão 

O Sn. \'IscoND!l DJ~ CAMYEI.I.AS :-O argumento 
de rrue o artigo assim concebido já passou !las 
curtes de Lisboa, nilo 1110 conrence, nem o que Iii 
se fez póde ser\' ii' ele auloJ·icl:tdc para aqui. 

Couvém, além r! isso, observar f]ue IJ:t grande dif
ferençn cnlrc Portugal c o Brnzil: alli não era Lào 
geral o costu111e de or·denar cousas por· avisos: aqui 
muitas imposi(~ücs cst:Lo postas por elles, e :tl.é por 
cllcs se Lem derrogado leis, por·que estavam os 
povos acostumadüs a considerarem como lei tudo 
rruan lo cr:t ordem : assim, insisto na organisação 
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tla tab_c:J~, que me parece indispcnsavcl para a ne-, fazO.!' uma t~bella para todo o Drazil, sem se saber 
ces:aJ'Ia clareza. o que pertence a ~ada uum das proYincias, salvo se 

O Sn. Donrms: -Deixando o nrgnmento de se quer só allcnder ao que diz respeito ao !Uo de 
quaes MIO os encargos eslalJClecirloo por aviso, e Janeiro: a nflo SI~!' assim, Lorna-sc.nccessario man
quacs os que tem lido a sua effecliva cxccuçilo, da1· Yii' U111a rcla1;ão de cada provincia, para se ver 
direi rna.is que nas províncias ha encargos de ai- o que ncllas lla, c cm que deve ficar, porque em 
gnlll peso, esla!Jelecidos uuicawentc po1· simph~s U1r.as ~ssas_in~po~içues tOm augmcntado, c em ou
OI'dem !lo conselho do üJtraniar, independentes de trns tem dimllliwlo. 
resolw::lo rle consulta. O Sn. YiscoxnJ:D!lP.uux.IGUA:- (X:io se ouviu.) 

E' pr~ciso ter pizn.do uma grande parte do llrazil, O Sn. VIscoxol~ m; ~IA nicA': -Diz muito l.Jcrn o 
l:cr exercido ernprcgos de jmisdicr;:io para conlle- i !lustre senador_, que foi a ta!Jella, que acompanbou 
cer a desigualdade dOS encargos, de IJUC cst:l O alvará de 1810, que regulou, C CVi [OU a de
onerado. sordcm, rrue havia; por·rrue, antes de appareccr esse 

Qumii.o ;i for\:a dos avisos, uo Drazil sempre fo- alvar:l,lcvava-se um mez, c mais para se despachar 
rn.m leis, até para crcar empregados. urn navio. 

o tCI' o no!Jrc senado!' apontado que o artigo Nós n:io podemos fazer outra, e se houvermos de 
passou tal qual nas cu1·tcs de Lisboa, eu rHio du- a faze1·, torna-se indispema,·cl que se mandem bus
v ido que a~sim passasse; ma~ resta saber se se caros dados pr·ecisos ás províncias. 
executou, Sll a.pparccerarn crnbai'ar~os ua pratica, a O su. VrscoXDE Dr. DAIIll.\CF.NA:- Se aquella ta
qual t:1l 1·cz não tivesoc Ioga r por se haver an ti c i- bel la foi para Lollo o Brazil, porque não diz o artigo 

. pado a quélla do governo representativo naquetle que se siga cm ludo? 
reino. Se foi só feita para o Rio de Janeiro, estamos no 

Aquillo rJue passa cm um co1·po coltecti\;o, não mesmo caso, far;a-se extensiva ao:nrazil todo, e fica 
pó de servir de cxcm pio só porque passou: 6 pro- cortada a diJTiculdade, ou organisc-se uma nova 
ciso que se dig-a se teve cxecuç;io. tabella da maucira que se julgar conveniente, c 

Dar1do-sc por finda a discus::ão, e approvando-se fa~a-s.~ executar cm todo o Dritzil. Para isto 
o artigo, salvas as crncndns, que appareceram no nao ó preciso que venham essas inforinaçües. 
debate, fez o Sr.prcsidenlc as seguintes proposioucs: O SR. VISCOXDE DI: ~IAmcA :-O que arruclla 

:L" Se a camnra app1·ovava ·que se omitlisse no tabella cstabctece, é só para o Rio de .Janeiro. 
artigo a enunciaçflo do aiv:u·:l !lu i." tlú Fevereiro O Sn. BünGES:- Logü faz-se precisa a outra. 
de :17:i8 9- Decidiu-se que sim • 0 Sn. VISCOXIJE DE PABAN,WUA ;-Julgo que O a!-

2. a Se approva v a que se formasse uma lalJc!la, vará ó geral. 
na qual se declarassem todas as rléspczas, IJUC O Sn. VrscOl'iDE DE B.\RBACJ>XA :-O alvará não 
devern pagar os navios pela promplificação dos se poz cm pratica, se não no Rio de Janeiro : nas 
seus despachos?- \'cnccu·sc do mesmo modo, e outras províncias continuou-se a praticar o mesmo 
iJUedestc ti·abalho se encarregassem com urgcncia, que anteriormente se fazia, o por isso ou se !la de 
as commissües de fazenda e commerciu. razer a sun. tabella extensiva a todas c!las, ou or-

·0 Sn. VISCO:'I"DE DE MAme,\: -Sr. presidente, esta· ganisar-se uma nova. 
tallella não se póde fazCJ' agorn. . Nesta tabclla o que s:io direitos pagos ao estado, 

;>;ós podemos sabei' só o rJUe lla aqui no Hio de devem ser geraes: tambem poderá haver imposi
Janeiro, e para itquella lnbclla será nccessario çucs, ou emolumentos pára pessoas particulares cm 
mandar vir· de cada p1·ovincia uma, anm de conhc- r:cr·tos portos; mas essas sejam separadamente, 
cci·rnos o qnc ncllas existe nesta ma teria; do con- o S!l.. nonnrGGESDE CARYAr.no:- Quando lembrei 
trario, ficaria um trnbnlho imperfeito; c perdido o n. tabella, n;io tive cm vista que se tlzesse uma· 
tempo. Pódc um homem ter coruprado um oJTicio, nO\·a;por·érn (JÚe subsistisse a mesma, que já existe, 
é ncccssnJ:iO chegar ao conhccimcn to da lei, pela c que pouco custará a l'Cformar. 
,qual e li c recebe os em o lu IIICnlos r! esse o!Ticio: por- I'OI' excrnp'Io, o dc,pachanle, de que ai! i se trata 
tanto, isto só na scss:1o seguinte ÓIJUC se pódc fazei'. n:1o eleve existir. Supponhamos que um negociante 

O Sn. nonGilS :-Eu cuido que a tabclla se pódc que!' mandar despachai' o seu navio pelo seu cai
fazei' sem violar· esses i.lii'olitos indivirluacs, porque xeiro, ou por um seu criado, deve podei-o assim 
cnt;i.o ficaremos Ciu!Jaraçados com as indcmni- fazer, c poupar o que havia de pagar a esses des
saçues; c se formos a esperar JlCias tabcllas das pachantcs. 
pro\'incias, não teremos aquella tão cedo. Aqnella tahella niío se observou cm todo o Drazil; 

O Sn. Yr;;coxrm n~> ~IAm c.\ : -A IJUcst:lo não é c cu estou cm que é este o melhor meio de se avi
se se pódem violar esses direitos, mas sim se póde se tarem abusos. 

A. 2~ T. III. 
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Pagam-se, por exemplo, em Pcrnrunbuco uns 6-iO 
reis para S. Pedro Gonçal\"CS, e SObl'C isto tClll ha
vido muitas contestações, porque varios donos, e 
capit:les de cm barcações lHio querem contribuir com 
essa quantia: assim, estabelecendo-se a ta!Jella,. 
nfio se acha nella esse imposto, n~o se paga : lla 
urn juiz, que quer abusar, a parte rnostra·lht! rrue 
ellc ni\o tem direito para o fazer,rque 11:10 e obri
gada a pagar, se nfto o que na tabella se acha de
terminado. 

taculo das fortalezas, deve ser exrcdido pelos pre
sidentes. 

O presidente de uma provincia tem a seu cargo 
quanto respeita ao governo economico delta: 
cumprc·lhe, po1·tanto, saber quando uma embar
caçãn quer sa h ir, porque póde ser que por e !la 
tenha rle remctter ollicios, ou outra qualquer 
cousa. 

Essas ditll.culdades, que se apontam, por exemplo, 
ern S. Paulo, e cm out1·as prtlvincias, cujas capitacs 
distam do pn1·to de mar, vencem-se cm poucas 
horas; e como se n:lo póde suppo1· que :tlgnma 
vez haja precis1lo de sal! ir a embarcação de repente, 
pois que isto só pódc ter Jogar com em hareaçno de 
guerra, anilando o inimigo na. costa, não causrt isto 
inconveniente algum: assim, deve o artigo passrtr 
qual se achrt uo projecto. 

O Sn. YrscoxDE DE IxH.\l!nt:PE :-Eu acho a ta
bella mui conforme, c mil réis que se pagam ao 
despachante pela promptificação do despaclJOJ não 
é quantia exorllitantc; sendo para. pondcra1· que 
muitas vezes daria o negociante muito mais para 
não mandar o seu caixeiro tratar daquelle negocio: 
portanto) contentemo-nos com ella, porque, para 
fazermos outra nova, vamos entrar cm grandes 
discussões, e n<1o se adianta a lei. 

O Sn. BonGEs :-Para se conhecer que aquella 
tabella não pó!le ser gencralisaila a toei as as pro
vincias, basta renr.clir que hrt nclla impostos, que 
nem a todas são applicaveis. 

Um destes impostos é o que se raga para a santa 
casa da m isericordia,a qual não lla cm muitas pro· 
vincias. 

O Sn. \'1scoxoE DE PARAX AGt:.-i. :-Pelo que vejo, 
deve haver urna tabella para cada provincia ... 
(Não se alcançou o resto do discurso). 

Julgando-se a materia sutll.cientemente discu
tida, passou o Sr. presidente a fazer as proposta~, 
e venceu-se que a tabdla fosse geral para todas 
as provincias, e na formação deli a se attendesse ao 
que se acha disposto na relação, mandada observar 
pelo ai vara de 3 de Fevcrmo de i810. 

Leu o Sr. secretario o artigo 25. 
. 0 Sn. VISCOXDE DE CARAVELL.\.S :-Nós estamos 
tratando de· uma lei que deve formar o nosso acto 
de navegação, pois que nella se procuram todas as 
passiveis facilidades para este importante ramo drt 
prosperidade dos estados : portanto, ni\o convenho 
em que nas rrovincias, onde os presidentes Jlcam 
distantes do porto de llWI', sejam os passes dados 
por elles, porque isso obriga os donos, ou capitães, 

O Sr. 13aJ'11o de Congohas reforçou os rll'gunwntos 
do i Ilustre senador que acabava de (aliar, no que 
iliz respeito i1 pi'O\'incia de S. Paulo, de que é pre· 
siclente, pondcmndo que quem tem lllaioJ' pressa de 
sahir, anticipa-sc lambem mais cm tirar o passe, 

Como Linha dado a hora, ficouaddiada a ma teria, 
c o :,r. presidente designou para ordem do 
dia~ continuação da discussão do mesmo pro
jecto. 

Levrtntou·se a sessão ás duas horas. 

R ESO!.UÇÕES DO SEXADO, 

• Illm. c Exm. Sr.-Em resposta aootll.ciode 
V. Ex. datado de hontem, tenho a honra de parti
cipar a V, Ex., para o levar ao cohecimento da ca
mara dos deputados, que foram nomeados para a 
com missão de regimento commum o Visconde de 
Aracaty,- Barão de AI cantara,- Marquez de S. 
João da Palma,- Visconde de Maricá.- e Visconde 
de Barbacena, 

Deus guarde a V. Ex. Paço do SP.!Ja.do, 12 de 
Julho de 1826.- João A?itonio Rodrifjucs de Car-va
llto.-5r. José Ricardo da Costa Aguiar de .Andrada,, 

Sessão de J:; de .Julho de JS~~G 

P:lESIDE:iCIA DO SR. VISCONDE DE SANTO·,\~!ARO. 
ou mestres das embarcações a incom modos) c de
moras, como aconteceria em S. raulo, e cm outras: 
portanto, julgo indispensavel dar sobre isto al· 
guma providencia e autorizar alguma outra pessoa 
para cxped ir esses passes. · 

O Sn. V1scoxD.: DE IXHA:I!BUPE :-Se pelo passe 
se entende o passapo1·tc do navio, este não póde 
ser dado, se n:lo pelo lm pcran te, ou por au toridadc 
que o dê em nome do mesmo imperante : se se en· 
tende a licença para o navio poder sahir sem obs· 

Abrindo-se a se::sào ás hoiuS do costume, e len
do-se a acta da antecedente, foi approvada. 

O Sr. Hodrigucs de Carvalho cxpoz havcr-lhÔ · 
communicado o Sr. Barno de Valen~.a que não 
poJia assisti!· ás sessões, por se achar mo
lesto. 

Não tendo nenhum dosSrs. senad.ores que propôr 
entrou-se na ordem do dia, e continuou o debate 
sobre o art. 2:i do projecto de lei para promover 
a construcção) e navegação dos navios mercantes. 
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O Sn. BOUGEs:- r.cvanto-mc só pa1;a accrcsccntar 
que, como acontece haver portos fóm das caJlilaes, 
em que está o governo, c ali i costumam da1· os pas
ses os con1mandantcs desses portos, diga·se no 
projecto-os pmsidcnles, on seus delegados nos 
portos de mar. 

El!E:illA. 

" Propon llo que rlcpois da pala vra-prasirlentes
se acrcscen tn-on seus deleyaclos nos portos ele 
mw·.- José lgnacio Boryes. » 

Foi apoiada. 
Como ninguem mais pedisse a palavra, foi pro

posta a 11111 teria ;\ votar;ilo, c approvado o artigo 
com o acrescentamento indicado na emenda. 

Leu o S1< secretario o art. 26, c nãO h a rendo 
quem o impugnasse, passou como estava no pro
jecto. 

Passou-se ao art. 27, e pedindo a palavra ob
servou 

O Sn. flo,nGES :- Diz o artigo : Os passaportes 
dos su/lclilos de S. M. o Jmpemclor, pas.1ageiros em 
nctvios /n·a:; ileiros pa.m os 710J'los do inzpe1·io, serão 
exclusivamente passados peln sec1·etal'ia ele estado dos 
neyocws ela marinha nu côrte, etc. Então os que na
vegarem cm navios estrangeiros, não devem ter 
passapo1·Lc désta secretaria. 

Eu entendo que nfio rlere haver passaporte~, se 
não por duas \'ias, sendo uma dellas a secretaria 
de estado dos negocias estrangeiros para as pçssuas 
que não forem naeionaes, c que a originalidade 
do individuo e não a do navio que o· transporta, 
é que deve classificar a rcparliç.ão a que o deve 
pedir. 

Eu mando a 

Ill!EXDA. 

• P1·oponho que o artigo seja i·edigido nestes 
termos,-os passaportes dos subditos de Sua 1\Ia
gestadc o Imperador ser:lo pass:tdos nesta curte 
pela secretaria de c; lado dos ne·gocios da marinha,. 
o os do.; cstrangdros pela competente secretaria. 

1\'ns pro ri ncias," porém, scr:lo passados uns, c 
outros pelos rr.spcctivos presidentes.- José Ignacio 
Borges. • 

0 Sn. VISCONDE 1m PAIIA:-i.H:U.Í. :- 0 que CU 

assento é que sejam expedidos Lodos os passaportes 
por uu1a só secrcta1'ia, e se acn bc com o que se 
está praticando, que é dar tamhem passaportes 
a policia, c o qnal'lcl general; c mandando cu 
perguntará policia quacs eram os emolumentos, 
que recebia por esses passaportes, respondeu-se-me 
que n.lo lmvia lei. 

Ora, o que acontece daqui? 

E' que quand~J se perguntar ao ministro quantos 
hrazileiros sahiram para fóra desta curte, ou do 
imperio, nào se sabe; o que é muito p1·eciso, c 
alé quem elles são. 

O Sn. n.-~nnosn :-Pelo mesmo que acabo de ou
vir me convenço de que este artigo está fóra de 
Jogar. 

Aqui t1·ata-se da navegação, c não da maneira 
por que, c onde devem ser dados os passaportes aos 
pass;q;ciros. 

Fique, portanto, reservada esta materia para 
quando se trntar do regimento, que deve regularas 
·secretarias de estado. 

O Sn. Yrscoxne DF. PAnAX.\GUÁ:-Fiquc muito 
embora, ainda que me pa1·ecc que a ma teria não 
deixa de te1· relação com os outros artigos do pro
jecto. 

O Sn. BAnnoso: -Como o illustre senador 
auto r do projecto convem, nada h a que dizer. 
Quanto ll declaraçno do numero dos passageiros, o 
capibio póde-a fazer; por Lauto eu escrevo, e mando 
a minha 

El!EXDA. 

• Proponho que o arl. 27, SIJja SUJlprimido, para 
se tomar cm consideração a sua ma teria, quando se 
regularem os trabalhos das secrclarins de estado.
Barroso. » 

O Sn. BonoEs:- Peço a palavra unicamente para 
obseJ·vaJ' que esta ospecie se acha comprehcndida 
no projecto que J·cgula as attribuições das diire
rcntes secretarias de estado. 

O SH. CAn~mrno DE CAliPOS :-Eu mio julgo a 
materia totalmente alheia deste logar, e nada im
porta que ella se nchc tambem no out1·o projecto, 
como o nobre senador acaba de ponderar, ·porque 
em legislação muitas vezes observamos tratar-se 
cm muitos Jogares de um mesmo objecto. 

De mais, occor1·e uma razão ele analogia. Se aqui 
se tratou dos passageiros, quando entram, porque 
razão se não ha de tratar do' que saem, quando é 
evidente que desses passageiros podem resultar 
embaraços :l om!Jarcação? 

Chega um nnvio, c o capitão deixa prematura
. mcnle dcsern!Jat·caJ' um passageiro: o capitão é 
preso, e cis-n h i cm baraçada a descarga. 

O mesmo póde acontecer na saltiua. N:lo acho, 
pois, absurdo .que isto aqui esteja, posto que tarnhem 
se aci.Jc cm outra parte. 

Quando se tratou dos conselhos de província, 
acamara resolveu que a p1·ovidencia rclativ;t ao 
addilamento dos ditos conselhos, podia estar já 
no regimento destes, já no dos presidentes.· 

O Sn. DAnuoso :-Pe;li a palavra.para principiar 
por onde o i Ilustre senador acabou. 
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Naquelln occasi;io, foi o illustre senador o p!·i
meiro r[uc su:;tentou que nflo dbYin. t)nlmJ' nesses 
artigos sen:'to mate1·ias daqncllc objecto, c que nfto 
csta1oa cm seu lugar aquella, sol)rC que se qnes· 
tionou : apt·endi, pois, com t;tn dignos mcst1·es. 

Eu 1·ejo que esta lei lta de ser o cadc wer:wu dos 
f'apitães rlc naYiO; c não ha cousa ntais natural, 
do que o capitão insLruir o pas::ageiro do que a 
lei manda que praliqrw :i sua chegada: mas n. 
respeito da sa ltid~t não é o mesmo. Oca pilão não 
recebe no seu naYio, se não os que se ncharn legal
mente despnchailos, c se recebe algum, que não 
estejn. nessas circunstancias, o oflicial da Yisiln. 
não o deixa sahit' : o que se faz sem inconve
niente. 

() Sn. VI>COXDE DE PAU,\XAGli,\ :-Bom é evttar 
isso mesmo, pois que pócle camn.r cmhar·a(:o :i. 
sahiàn. ela e:nbnrcação, c fazei-a demor·ar. 

O Sn. CAIIXEinn DE ConrPos :-Eu aprecio mnito 
as opiniões do nobre senador, que affinnn. te1· 
seguido os meus principias; cr,mtudo, o que eu 
disse na 'occasi~lo, que clle nponta, foi que havia 
no regimento elos conselhos provinciacs utna pro
Yiclencia, que pertencia antes no rc:Jimento tlo,; 
presidentes das pt'OYincias, r1ual era dar-se a estes 
o direito de dissolver ou adiar os ditos consclltos; o 
o que eslnva, por tanto, a !li fóra do i'CU Jogar. 

As razões00porqueodissc, são mui nnltrracs. Pot· 
aquella rlisposicão, assim posta isolaclan],~nte no 
iegin1ento dos conscll!os provinci:tcs, poderinm o~ 
presidentes dissolvei-os c ndinl-os por qualquer 
pretexto: era preciso pi'CveniJ· o abuso, tomar 
todas as pt·~cn.ur~ues, para que se não conlmettcsse, 
e isto era improprio naquelle regimento. 

Ora, isto mesmo aconlecnt·à eom os naYios mct·
<:anles. Qanndo c,;tcs ajustnt·etn passageiro;;, nada 
lêm se clle; se ltaiJililatn hettt, ou ma.l; pOl'lJUC se 
no acto do registro o ol1lcinl põe ilurida no 
rlespaclto do liassagciro, c I! te l!rn llat·ar;a a pa ssagcm, 
o rapil;lo, ou mestre da cml.tarcar;~lo ou cspet·a, se 
lhe faz conta, on Yai-sc cmhoJ·a, por isso que o 
cmllarar,o n:io t'! no dcspaclto do navio, sim no do 
passageiro, o qual a si rlc\·e imputar a J'alla, cm 
que cahiu. 

Finaltncntr, isso ú contra elo :i parte, c nadn. tem 
corn a construcç~lo, conttttct·cio, c navcg::ç:'to; e os 
donos, capitfles, c passn:;~iros farão ajuste com as 
rlevidas cautclns c clnrezas. 

O Sn. CAuxr.rtto DE CA~rros :-Por isso mesmo 
que não se deve d;u· oecasi:lo a que o mcs tt·e 
qneim as yczcs cspemt· pcln passa,eiJ·o, ponJUC 
t 1 

o o o 
cn H\ ntsso tn leresse, c sr.jn. em prejuizo do naYio, 

cuJnpre declnmJ' pOJ' onde deve ser expedido o 
11~ss~pot·tc. Que necessidade !Ja de que por falta 
desln. decl:tmç~i.o, se dê tnnli1·o n. tal emllnrnto? 

O Sn. Vlscoxog nr:: PAIIAXAGr,í :-0 exeomplo, 
que trouxe o illustrescmdor. do nn.viodc guerra 
!Hi.O pórle servir; pOI'(jUe lia COnt CliCS 0Uli';IS COn~ 
sideraçües que se nflo praticam n respeito dos 
navios Jncrcnntcs. 

Estes passageiros podem ser ernbarac:atlos na 
s:~hicla por tiunlqua motivo, e sel-o t~mhcm o 
nnvio, por se não verificar o numero dcllcs, enun
ciados ua de ela mo:'! o, que fez o dono, ou mestre, 
qun.ndo pediu despacho. l'am bem d'a(Jlli podem 
resullar ao navio g:·andes inconvenientes, sendo 
registrado nn. vingem. Tomaram estes, que andn.m 
a corso, tct'']unlquer molii'O para poderem apt·czar 
as cm harocações. 

O Sn. nooniGGES or. CA!lVAT.IIO :-Se nós esti
vcssemos em systerna já at·ranjado, diria r1ue este 
artigo não pertencia aqui, porém como ainda nada 
está orrlcnado, não o impugno. 

Pnss:tndo, como com ciTei lo passou o artigo an
tecedente,(: consequcnci:t neccssat·ia que tn.mbem 
passe este, emhorn. depois l'enha declararia o 
rnoesmo na legislação, que se llzcr. 

O Sn. nonr.r.s :-Se o artigo passat·,o qual cu o 
. O Sn. DAHJ\OSO :-N:io posso perceber que intima or:ereci, nrro é nt~ccssn.rin. aquella corrcr:r;rro, que 

ligaçfi0 tenha com o navio o emhn.raço posto o tllusti'C senador nponla. Seja só n.nacionalitlaclc 
a um passageiro para sustentar que la! crnhamço do individuo rp.Jctn designe po1· qnal repnrtição 
póde t·etardn.r esse n:tvio. tlC\'C o passageiro l:irár o seu passaporte, v a para 

QuaiidO o ·nnno passado rui para Pcmamllnco. onrJc fór. 

A gravidade da ma teria requeria que não 
andasse a pt·ovillencia separada dn.s cautelas 
precisas parn. CYitar n nbuso; o caso, porérn, de 
que agora tr·alamos, é de muito menor irnportan
cia: o inconveniente, C{UC pódc occo!'l'er, tanto nn. 
entrada. como na sahirla da embarcar;ão, não tem 
cornp:rraçiio alguma corn aquclle outro; c assim 
corno já pro1·idcnciamos a respeito da entrada, é 
corrente que Ln.rnltem o façamos pelo que loca :l 
sall ida. 

teve ocommandanterlo llrigueol'(lem para receber; E' necessario que ltaja um só rcgislro para os 
c conduzit· para alli urn official daquella lll'OI'incia nacionaes na secretaria de estaria dos negocias da 
pot·ém n.contecendo que o official do registJ'O não marinha, c para os oulros na dos negocias cstran
acllasse o seu despaclto cm regra, fel-o dcsern· I gciros; do contmrio h:l.\'er:i confusão. 
barca r ~orn ?.sQu fato, c o brigue seguiu vi~tgern sem I O ~n. D;lltnozo :-Sr·. prc,iden te, qucrc 1;1 alguns 
a meno1 dtmda. dos tllustr~s senadores que o artigo passe tal qual 
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está, c cu sustento n. minhn. opinirro, pois n.inda I rai' ]ll!l'i! os 1J01'tos llo imperio. Supprimcm·se cslas 
me niio convcncernm : mas concedendo mesmo palavras. 
que se deva declamr q~lC os pnsoaporl.es sejam O Sn. DoncEs:·-Nrro senhor; mesmo sendo cslmn
passados por ln.! secretnm, c com lacs e _tae~ geiroonavioemque"Toropnssageii'Osubdilodoim
clausulas, pergunto eu; a segunda parle do arl1go o perio, quero que o passaporte se lhe dê pela secrr.
que tem com eslc act? de n_avcgar;ã?? Nilo posso taria da marinha, aOm de se não alterar a regra 
comprc!Jend~r que haJa razao plausJv•~l pam ~uc de que a nacionalidade do viajante, c não a do 
se deva aq?L fallar dos emolumentos dos offic1aes nn.vio sejn. n. que determine a csta~ão, em que pro
de secretaria. tender o passa pode, e de que um unico registro nos 

Quando se tratar de uma cousa, lralar-sc-ha de instrua do numero de nacionaes que saltircm deu-
outra. tro de um tempo dado. 

Querem dizer que é nccessario declarai' por Consultando o Sr. presidente a camarn e doei-
onde os pas~aportcs devem ser passados i resolva-se dindo esta que n. mn.tc1·ia estava discutida: propoz 
a tal respcllo,. como melhor parecer i JlOI'ém ?m o artigo tn 1 qual se achava concebido no projecto, 
todo o cas? d1g? que a segunda_ p:_11·le do al'l1g~ mns n;lo foi approvndo, por cujo motivo passou a 
deve ser mfn.lltvclmen te su pprlT! trla, pot·que u fazer as propostas serruin tes: 
ma leria inteiramente estranha á navega~·;lo. L" Supprimc-sc 0 ~'lrligo?- Venceu-se que não. 

O Sn. DAnnozo :-Eu lenho mos irado bem clara- · 2.~ Acamara approva o artigo, supprimida a sua 
mente nas an tcceden tes discussões que n:lo quero ullirna parte?- Venceu-se que não. 
obstar o andn.mcn to d~stc projecto. 3.• Approva que passe o artigo redigido na fórma 

Tudo quanto fUr conslrucç;lo, facilite-se, e igual- da emenda do Sr. José Ignacio Borges ?-Assim se 
mente a navegação; porém a segunua parte do venceu. 
artigo deixe-se de fó1·a, e quando se tratar do regi- J.cu o SJ', secretario o art. 28 o qual foi appro
mento das secreta rins, se dirá quanto estas devem \'ado sem dehale, e da mesma sorte o art. 20; pas
cxigir pelos passaportes de pessoas c pelos de sando-se, porém, ao art. 30, disse 
familias. 

Ali i é que isto tem cn.birncnlo; do r.onlrm·io, 
fazemos um codigo exlmvagante, c extraordi-
nario. 

Accresce que o mesmo artigo não csl:l perfei lo, 
p~js devia decln.rar, como jun lamente seria necrs
sario saber-se, qnan lo se h a de p.tgar; e se is lo ficou 
para quando se t1·atar das incumbencias, c regi mcm 
das secretarias, igualmente eleve 11cnr o demais. 

0 Sn. VISCOi\"nE DI~ l'A!lAi\"AGÚ :-Já dei a razão 
disto, assim náda mais lenho á dizer. 

O Sn. D.\1\Roso :-St· presidente, n5.o sei se tem 
logar fazer nova indicnc:lo. V. Ex., quando se 
for á votaç:1o, proporá se deve supprimir-se esse 
segunda parte do artigo, no caso de que se julgue 
que eleva passará pri mcirn., 

O Sr. secretario leu a emenda do Sr. Borges e 
foi apoinda. 

Fazendo o Sr. RodJ•igues de Carvalho uma peque
na obscrvaç:io, que IHlo se colheu bem, rellccliu 

O Sn. Dona!ls :-Se o artigo passar, deve ser na 
fórma da emcnrla, pOi'que com c! la contém a legi
timidade dos JI.1SS:l portes dos cslrn.ngciros, n li às 
fica o artigo manco, porque legisla só para os que 
sahirem para o~ JlOJ'i.os do imperio, c n:lo parn os 
que forem pa 1·a ou li'OS portos. 

0 Sn. VISCOXDI; lll> PAHANAGU.\ :-Tudo iSSO SC 
rcmcdêa, diz••ndo-sc : 0.1 pllssapol'lcs da subclitos 
do impel'io em. navios bra~i/ciros sel'cio exclusil:anwn

. ta passados por tal secre/.arid r/c estado sem se rlccla
A. 25 

0 Sn, VISCONDE DE DARllACE:>A:- Neste artigo 
assim como n'outros, qucja passaram, ha uma falta 
de pena pam os que o infringirem. (Apoiado.) 

O Sn. V'IscoxnE DE P.A.RAN .. \GU.\.':-Sobre quen1 
quer o illnstJ·c, senador que seja imposta a pena, 
sobre o capi !ao de navio, ou sobre o juiz de alfan· 
dcga? 

0 Sn. VISCO:> DE DE DAllDACE:'iA:- Eu assento 
que se deve impor ao> capitães ou mestres das 
cmbarca~.ües. 

O Sn. VIscoxnE DE PAn.IXAGU,I':-Pois eu as
sento que lambem ás autoridades, se não vigiarem 
na observancia da lei. 

O Sn. Doncr.s:- Eu pretendia falia r nesta es
pecie no tlm da lei, para lembrar como um artigo 
addilivo, cm que se estabelecessem algumas penas 
sobre os encarregados da execução de muitos ar
tigos, que tem passado; porque obrigaoão sem pena 
pela faltn. de execução, é conselho sem esperança 
de e!Teilo. 

ror exemplo, diz-se que, depois de feita a visita 
de saude, c postos a bordo os gua1·das, poderão os 
pa,sageil·os desembarca r para lcrra; mas quem é 
qnc ha r! e impedir que desembarquem antes? 

E' a penn. imposla ao capil:io, pam que tenha vi· 
gilancia: ó e! la quem deve responder pot· isso. 
Muitos outros artigos !la, a que se deve anncxar 
pem,como ao capil:lo que lcvat· um passageiro sem 
passapOI'LC lla repartição competente; recahindo 

T. III. 
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css~ 1ena ou no executor. ou no liscal, c até mcs1uo r no argumento rio aclo do navo~açiio ingleza, o 
e111 ~miJos, confol'lne o. intere;se que cada uu1 1 11Ual n:io procede na presente qucsl:io. 
de!Jcs tilw em fmudar a o!Jrí~:w:iLl ílllposla. A navcgnç:io iugleza eslá presentemente rcgu-

. . .. . . . . Jad:t pela expcricnci:t dos scculo,;, c cabedal de 
O Sn. VISC:OXIlE n~; 1'.\llAXAGt:A :-:;c uu, füllllO> 1 uJcios, que nós u<io temos. 

eslalJeleccr penas po1· illlaliJUCr fiC!Jllenn e_ous~, lo~ suas estar;üc.> lllarilimas c conHJJeJ·ciaes, seus 
mos mui lo rruc fazer, c c lias de~:cm recaiu i'. nao_su usos, costumes, c Jw!Jilos nacionaes, ludo concorre 
sobre as pes,oas, qnc n:io ctunpnl'e1_11

1 
as ol.Jngnl;ucs parn ter hoje com rcgularidndc c exacç:1o o que 

da lei, mas lauJbcm sobre as auloJ'I(.adcs, r!~te as nos agora r1 u~rcmos principiar :is apalpadellns,. 
não fizerem cumpri I', Om, quando as l1011 ~s ,ao ~ul cm abono uo que escuso· de apontar exemplos e 
grande nu~nc~o,_ d:i-se-lli~s lanl:t, coJ~SH~.~r~~ao, c i lar pa,;sagens da sua legisla~~ão, ~orque o senado 
como aos JllCJJJJOo, quando s.to_lanJIJcJil \ ulc,lle ... · é assaz illuslrado sobre csl:L ma.ter1a; lJastará Jcm
(X:io se alcan~ou o resto do discurso.) brar a cxacçfio da visita de Gravezendi, c a auto-

O Sn. Bonc;Es :- Eu não estou por cssrs argu- ridalie de que está investido o comJumHiantc da
mantos de analogia : s:io outra cCJusa, c n:io coJn- quellc porto. 
pre!Jcndem n ma teria, de IJUC se trata. Convem o i Ilustre autor do projecto, em que 

Trata-se do fazer co1n 11 ue os indiritluos, a quem haja a~ttoridades para fi~cali.>ar,_o penas para ~as
. - l · e l s ol 1.·,·r··e- 0 c1s dele"ados do j ligar Jnfraclorcs, mas nao convem em que se,am SQ 1HllJUC ae~ ae J lo'L.;U ~, O~ , , ., , r

1 

• • • :'\ , , 

governo, a flUem se comJucllc a rigilaucia da sua I u~;ucad:~' na _IeJ:.que u_ n. ~~~e~u~o rru~ qucler que 
exccue:io, curnp1·am uns c oul.ros a pal'le que lhes a, ~utor Hladeo SuJ~rn a1 b1~1 aJ.l~-- . 
tliz respeito, marcando a lei a l'Claçãü entre a pena :\:10 v_ou p~ra nll! [lO!' Jl:IIJCI~!O n:ni.JtUJl. DIZ (j~e 
c a falta, afim ile tirar nos delegados do govcmo qu~ sera nHulas vezes rna1s f~c11 sonrcra pena: seJa 
nas províncias a occasi:io de pralica 1·e1n arbitra- assun, P?rque o 1Jom?m seJnpre escolh~ entre a 
riedadeo no modo do castiga1·, [IC·rrrue lacs arlJ!- p~n~? ?. JntNcssc, .~qutll~ q;te lhe_ conv:rn! ma~ 
traricrl ades s:io de fac :o, c de ui 1·0 i lo os ;1 elos ma1s o ,u IHll w à a a uloiJ(J~tle oal~ a cs_lc 1~co~J \ cniCnle. 
repugnantes a um govcmo conslitucional, rrue n:lo X:io ~ logo quem o poilc saJ~·nr e a JUdtcJ~sa pro-
li outra cousa, SCIJ<io 0 !!o,·e1·no da lei. j porGaO entre a pena e o delwto, a1lm de tu·ar-lllc 

~ . .11 1 a vantagem da escolha. 
O Sn. CAn.,·ImlO ng CA)JJ>ns ·-,\poJO 0 J .us_.~·c Dando-se a ma leria por discutida, foi posto o 

senador, I!UC me precedeu c assento cu! rruc oao artirro ;i votar.üo e approvado. vencendo-se ao 
aqui nec:s:arias .pcn:~.>.; por~~~~ CJ_uc ~~~~: s~ ~~~a~·- rncs~no tempo ~u~ acommissão d~ JcgislaG:io Jlzsse 
qu_e~n'.~-oeJarn PI_o~.oJCJOit~tla, aoo ~elt~t ,,, n, o ~ dcclam[~tlo das penas, cm que incorreriam os in
det~C-I>oo .. ~o _a:btlJ w a I !ICIO, uc~n- ": c~cc_:tteJr: poi fraclores das tlisposi Gücs destu projecto, e que npre
me.Ia,, c~ .to\·czc~ mal,Jun~~.rla,:uopCJtao. pOHinc, sentasse corn brcvitlaue esse lrabaJ!to, aflm tle 
ne,le cnoo' f!L:c e que se oeouc. - cnlJ'aJ' na 3." discuG:io com o mesmo projecto. 

Segue-se calurolwrnem cm ilcscs[Jcra~;ao, c aiJan· os nrts. 31 e 32 foram Jitlos, e consecutiva-
danar-se a todas as maldades. mente approvados quacs se acham no projecto. 

O Sn. V1scoxns DE P.ITIAXAGU,í :-Julguei que Leu o Sr. secretario o art. 33, e rellcctindo o 
niio devia estabelecer penas [lUI'a pequenas cousas, Sr. visconde de Paranaguá fJUC n:io cstnva lJern 
até porque estou llCI'suatlirlo de rJuo todas as vezes especificado, oiTereceu a seguinte emenda~ c ad
que o l1omem julgaJ· melhor correi' o incommodo dicçücs 
da pena, do que cumpri!' a lei, c~ta sempre lw rlc 
se1· infringida. Bs las cousas devem ser commellidas 
a autoridades que vigiem na oJJscrrancia dcllas, 
empregando as caLtlcllas ncccssarias para evita
rem-se os a!Jusos. 

O Sn. CAnNr,rno tJ~; CA:.rPos :- ,\s penas devem 
ser claras, c determinados os casos c1n que as au
toridades as dC\'Cnt fazer cll'ccliras. 

Jamais se deve deixar isto a arbilrio; c ainda 
que tal aJ·lJilrio seja :is vezes per mi ttido em di
rcilo, isso entende-se a respeito tle [JC(]Ucnas cor
recçües de policia, e mesmo assim pódc semell!antc 
fncultladc servir de flOria franca para muitos abu
sos : portanto, a pena deve ser expressa. 

O Sn. DonGES :-Pedi a palavra. para responder 

El!EXD.l 

c1 X:1o scr~io admil!dos para consumo generos 
alguns tlc pt·ouucção, induslJ'ia, ou JIHlllUfactura 
tlc pair. estrangeiro, cuja imporlaç:io seja pcr
mitlida, (excepto nos casos de fome ou guerra) 
rruando n:io venham cm vasos brazileiros, ou em 
navios do pniz protluctor'àos mesmos gencros, ou 
do paiz, donde tacs gencros vem importados. Ex
ceptuam-se, porém, os gcncrós lomndos, ou apre
sados por navio !Jrazileiro. 

ADD!ÇÜES 

' AI' I. 3-í. O cornmcrcio pela costa, ou de cabo· 
tngem, consislintlo cm gcneros do paiz, ou estran-
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ge.ir·os, ja dcspac!tados ~ar.a cosumo, n:io será I gada, o n!·azil fazia parle da mon:ll'chia por:ltt~ 
fcJto sen:io cm na nos brasJleiJ'os. gucza; hoJe, porl:m, cllc Lcm de fii'O\'er por s1 so 

• Art. 35. Todos os ·generos imporladils, c ex- á sua defcza, e seguranr;a; o que jiirnais poderá 
poJ'latlos, ou navegados de por lo ern porto, con lm conseguir· sem marinlw, neut esta sem aquc!Jcs fa
as disposir;ücs da presente lei, serão coJdlst:arlos; nres, os quaes JJelll justillcatlos se acharn pelos 
e o mestre da embarcação, cm rjue forcl/l condu- exemplos das mais nac;ües, para os quacs só cm 
zidos,set·:i multado na quantia de rJualroccnlos u1il Portugal se niio olhou; c por isso deca!Jin a sua 
réis, marinha .... ( Xão se alcançou a integra de seu 

"Arl. 3G. Permillc-sc, porém, que lodos, erruaes- discurso.) 
quer gencros possam ser importados de t[ualqucr / o Sn. \'Iscosrm DE PAnAXAGuA:- o illuslrc sc
Jo~ar, cm rrualquer·. navio nos por los do l:rnil, nadar quer navios, c IJUC haja constr·ncçucs, mas 
:tfrm de serem dcpnsrlados para rccxportru;ao de-~ não lhes dá emprego; is lo 6 destruir o mesmo 
baixo das disposições das leis, que rcgulare1n lacs que t.Ies~jamos. 
depositas.- Yisconde de Pamnaguâ. • Todas as nações, crue mais llorcccm cm marinha, 

Foram apoiadas a emenda, c as acldiçües. Lêm actos de navcgar,üo scmelllantes, onde se 
O Sa. BAIIÃO ng CAYJt~ :-Sr. presidcll te, nüo acllam estabelecidos estes mesmos principias, como 

posso adimllii' este artigo, nem a sua Clncnda, por- bern pontlcrou o i ilustre senador, que acabou de 
que por esta se vai cslabclcccr um principio ele faltar. 
monopolio, rJu:trHlo S. l\1., que Deus l.taj:t, f'Cf!U· E' da falta 1la ol.isen•ancia dcllcs que, cm parte, 
!ou este objecto pela melhor maneira, qu~ se po- provein a dccadencia da marinha mercante portu
dia imaginar, admillindo ludo sem dislincçrto; gucza, corno o tradnclor de Abbolt accuôa na sua 
e se na carta regia houve urn exemplo unico de prefacção, mostr·aJHlo que da admiss:io •1os domini
monopolio, foi porctue as::im o exigiu a l'Cnd:t pu- os portuguczcs de navios de todas as nr,c;ü~s com 
lllica: portanto, oppon!Jo-rne inteiramente a este producções de outms, a consequcncia é verem-se 
artigo, requeiro a sua sup[lrcssão, c peço licença entrar nos seus portos dez navios eslraugcircs por 
para mandar uma emenda :i mesa. um nacional. 

" Requeiro r1ue se supprima o aJ'l. 33, c a sua 
addioão, por ser contra a carta regia da abcl'lura 
c) os portos do !Jrazi!.- Bania tle Cayi'IÍ, " 

Foi apoiada. 
0 Sn. CAUSlllllO DE CA)I!>os:-Opponllo-mc ao ar

ligo, posto que parece estribado cm principias clta.
mados de syslema mcrcanlil. 

Sós ainda nos não achamos nas circunstancia dos 
inglczes: c mui pequena é nossa navegnç:lo, e, 
passando o artigo, viri:uuos a cxpcrimcn tar· mui
las privações. 

Quando se quer priviligiar uma classe, é pro
siso considerar ao mesmo tempo os perigos a que 

. se vai cxpôt· a sociedade, porrruc o primcil'o, e 
princitlal sobre todos os ol.ijeclos é a nussn cxis
tencia. 

0 Sn. VISCONDJl DE llAUD.\CENA ; - E' jus la
mente pela mesma razao, que o i!luslre senador 
aponta, que eu sustento o artigo. 

O primeiro objecto de qualquer nação ó a SLla de
reza, c o Dradl sem marinha nfto pódc subsistir. 
E!lc, por ora, não lcm boa marinha de guerra, c 
sem esta n:1o se pódc crcar· a mercante. 

Os ncgocios polilicos são dependentes de cirCtimS· 
lancias, c localidades. 

A carta regia, que citou o meu illuslrc an1igo, é 
papel velho; c no momento, em que foi pronml-

A semelllanlc acto de navegaç:io, deve :1 Ingla
terra o seu grande cornmercio marilimo, c o 
auge da força em rgw ora se ar:lla; c se nós a nüo 
imitarmos igualmente nislo, animando e favo
recendo a nossa navegaç:io, rel-a-hemos acalmr 
SttiTocada pela das outms nacücs. 

O Sn. lt\rúo Dil CAYn~:- Em quanto o projecto 
llc lei intitulado-acto de na yegnção- se limitou 
a favorecer a marinha nacional, e aliviai-a de en
cargos, regulando a policia dos portos, a nada 
me oppuz; mas como u art. 33 tende a r! ar mono
polia aos na vi os de construcção nacional, entendo 
que, ua realidade, cllc lerá ciTeito contrario ao 
destino, c po;· isso considero ser do meu dever 
impugnai-o, sendo neccssario resuscitar coragem 
para contradizer pessoas, que respeito, e que se 
propuzcram por modelo o aclo de navega1;1io de 
Ingla lerra. 

Sr. presidente, a carta regia da abertura dos 
portos do Orazil deu absoluta fmnqucza ao com
mercio de todas as na vcgaçües que estivessem cm 
paz, c harmonia com a coroa, admillindo todos 
os gencros , fazendas , c mercadorias , sem d is· 
lincr.iio de navios, c lerritorios, só com a cxcc
pçüo· tios gcncro~ noto1·i:tmentc estancados para a 
fazenda tio estado, rtuc formam parte da sua renda. 

Esta carta regia bem se pódc dizer que t.i a nossa 
Jlag1Ut Cal'la, c a principal fonte da ricrucza do 
IJraziJ, 

) . 

\ 
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Tetnos c_xpQrin_Jcnlado ,;cus rc:ullados bci:cn~os I E!l.:s se. ~·iralll ua c_crl~za 11:. lcr:1~r~s cot~l ~JUC as 
:i opuJ,:ntl.t nacional, c ao rc,!llo do tlic,ou1o. pa_gai pelo> pro~luclo> _da llO»a lc11a '. u I~ldus-

Ella, apcnr da gncJ'I'a, c impclo tlos tempos, ·~lrw. t)ua~IIO n:a1s c;;pcCJCs de mCI'?~doi·ws VICI'~Ill 
elevou a nos;n navcgar;fio a ponto, que nos t1·cs !Iom sortida;; a demanda do Drazii, lanla rn:uor 
:11 1nos nntct·ioi'cs ao r~gr·csso d'EI-Hci ( •lUC Deus I certeza lwYcr:'t da rnaior pos,;ivcl QXporla~~Clo do 
J,nja em gloria), o seguro visivcl dos vaws, c scns I csla1lo. · 
cancgamento,;, cxce1lia, sú no porto do IUo 1lc ' o sa. Bo;:f;Es: - Lcvanto-1nc pa1·a combater 
Janeiro, n lrinta milliürs de Cl'\lzarlos, segundo uma p1·oposiç:1o, IJUC afJIIi se enunciou com a affir
constou elo r·cgimento dasapoficcsn:t casa dos se- mati,·a de tJUC todas as na~.ücs [,}m seu acto àe 
guro,;. naregar;1o. 

l'crosimelmcntc os oirjcclos sc~rur·:,do.; c mm d~t A nussi~t, c as mais naçües do norte, não cons-
proprieilafl•) nacional, c sú de parlo deli a; pois ta 1ruc o tcnli:tliJ. 
é nolorio quc Hlllilo.; r~tlorcs 0111 JW\'ios, c cf- A Iloflanila, ::cnt!o cm outro tempo urna nação 
feitos não se sci;uravam, ou cran1 seg-urado;; pnr JJelligcr:mlc, c commc1'Ci.1I sobre o mn1·, tem IJojc 
contractos conôde:nci:tes; e o;; de propricd:ldc de a mesma. falta, porque a sua marinha dcsappa
cslrangeiros, de inglczes cspcci:lllllCnlc, que fa- rccctl com a conquista do> fmncczcs, e o que qn:ll· 
ziam a maior impor·ta~ão, c exportação, se man· r1ucr destas natücs faz aclna!rncnlc cm favor da 
da\'am scg-urn1· cm lnglalcrra. sua nawga1;üo, é di111inuir os 1.lireitos rlc entrada 

Se dccli!lou a nos.,a naYcg-n~ão dos navioo do nos !!cncros importados cm nayios nacionaes. 
eommci·cio para a Europa, Iodaria CI'Cseeu muito 0 SI'. \'iscondc de narbacena, cm um breyc dis
a narcg:Jr,;io costeir·a d:1s S\llll:tcas c JJJ·igucs, que curso, que se nfto alcaiHjOU hem, rlcrnouslron que 
está cm prog-resso. nrro havia no arligo 0 mouopolio, que o Sr. Darão 

O Jlrnposl:o systcma prollihiliyo é opposlo ao de CaYrü linha ponderado; rrnc c>tes faYOI'es são 
nosso dilo g1:~nrlc foml da ca~·t.a regia 1la alic~tUJ'a i intlispcnsascis paru que pos,amos !1;1· marinha • 
dos portos. :"ao se espere facilidade, onde nao se 1 instrumento essencial da nossa ilcfe~.a; _que, fi. 
pódr. aclwr. 1 nalmentc, talvez cxperii!lCiltemos com 1sto falta 

F.mqunnlo os negociantes não l.irercm capilacs I rle um, ou de outro artigo, mas IJUC este incon
sup,~raii\Jurlanles, c di>ponircis para naregaç<io 1lc rcnicnlc não tem cornpamc.rro com o maximo re
Jong-o curso, só cmp1·cgarflo os seus fumlo,;, IJUanto sultado de f,uncntara mesma marinha . 

. for· possircl, d_cllai~_o d?s ollios, nos negocias rnais 0 Sn. D.lnÃo JJE C,n-nú:- Ximgucm dcseonhecc 
seg-uros do pa~z. ?i ao IJJCOJ'I'DJrios na censura do as \'nnla:;ens da navcgnç:ío, e r[uc dcyc ser ani
au lor ~a _llc_unnda , que no s:u po7rna do !'cmp/o ma da , 0 farorccida po1· goYcrno sallio; hasta ser 
da J!ruo1'ta ligura a certos tr·tuuwu·os da ll!lern- a de Jonrro curso uma arte, que se n:lo pódc cxcr
tura, coiTc•ndo a estrada, 1na" com as tostas l'i!'.1- ccr sem ~pti,·-sc 0 ol!1o no céu, c ter-se corres-
da;; para ellc. poudcncia com toda a tcrm. Alem disto, é a sus-

Xüo tornemos Jl:l1'.1 o syslcma de polJJ·eza, c mcs- tent,1dora de muilasarlcs ulcis. 
quiuiicr·ia, rJnc agrii!Ioou a indu,;l.ria do BraziJ: ~las isso só convém ser cm tcnipo, c modo op
iS>o nos dar:l movi mcnto rclrngado da felicidade I po1·tuno, c n:lo forçando-;.~ a natureza das cousas. 
do impcrio, / Antes de ph;mtasiarmos de ler e~tcnsa nave-

Que imrncnsa r~uanlirJ~,lc, c. nriedadc de pro· I gaç;1o :on;;inqm, carecemos de faiJI'IC~ de gente, 
duetos da terra c IIHlnslna àc iliVCI'sos estados ccs- 1 que so podü !ta ver com extensa agncullura, c 
sar:i do Yir ao Jlrnzil com o sys:ema proposto? 1 mais proximau1cnt? :m~1cxos r~mos r~c inii~slJ·ia. 

!lluilos estados n:io LOm na,•cgação, ou rnui pou- 1 Eslarnos, por assim drzcr, na tnfancia da mdus-
ca, ou ncuiiUIIHt directa com o JJrazil. sendo pro-~lr'ia maritima, c mal balbuciamos. 
IJiiJiuo üs outras nações o trazei-os, além de ter- :'L na_lurez~ mui lenl~r~1cnto ~~~':a as crianp.s da 
mos menos supp1·irnentos, perderemos proporei- I JlllllOI'Idarle a rHl~Jcscencia, c l'll'lllllaàc. 
anal valor de equivalentes, que se poderiam ex- O mesmo pralica nas an·orcs, c n3s suas ;;:r,1n-
po1·tar do illlpc!'io. E qllc mü economia é para um do;; obras. 
paiz rrue cstü crn progresso de civiliz<H;;io, tolhe- A socicrlade civiln:1o se exalta conl1·a esta or
rem-sc os estimulas de traballw, que resultam dos dom: púdc-sc accclcrai· algum tanlo o seu cresci-
rnaior·cs commotlos, c gozos da vida? uwnto, mas n:io além à as justas propOI'ÇilC>. 

E' injustiça, c mcsquinhcria taxar-se :t IJOlça c Os principacs grne1·os !la mrcg-a~;1o, como cabos, 
IJoccaa.dcspcza,.c delicia, que nos pódc provir Jonas,ch!'ius, rc:n da nus>ia.Pmhihinilo-sc tis 
da Jine irnporla~:io de to:las as mercadorias, I outras nações o importal·os, se c:.:peral'lnos que os 
traga quem trouxer. russos no!-os l1·ag-am, ou os nossos u:tvius os vãO 
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lmserrr ü l~ussia, havec·:l gTauelc falia, c eareslia.j a.lardcrtvrt no,; poc·l.os tlr. In"·iaterra cu!ranilo co;n 
dcsl.e~ :u-ligo~, ~cm eonsceJueneia mc;;rtninlia na-, a; velas dos navios coiJrl'l:~s rlc serlas. 
vcgarJaO. ",:·~zclcu·:~, r,:c.Hlrtco~lcim._ _ . Dclll~-is,_ alng-Jalcrrrt é ccc·cada tlc 111 a1·, portanto a 

Pela 1_c~1a rio a11 .. ,J,~ ccu I!Jscussao, nao LCJ'Jarnos sua pc·ccHapal rlefc:sa deve set· a ele suas, ,1uo clw
coucmec c~ o cocn os c·ccnos da Boliccnia, c Jiungc·ia, 

1

1 mrun, 'IJWI'aihas r/e pún. Tecn ncui vizinhos a inimi
on~lc, a~ca~, ha l:mlos ~Clll'l'O~ ela rc;;pr.eliva terra, g-o,:, c rivacs cstatlos. O Iii lo actu de navc:;:tr::·,0 foi 
e mduslrc~, que nos podPrcam ser cn1cilo ui eis fcil.o, JlOI'I[IIC teve por motivo icnmcdialo a J:iv·lli
p~l.as c·cl:11;.ucs 11ccc·canlis cocn o icnp0rio ti'Auslc·ia. iladc eonlra os IJollandl•zc,;, fJlll! allarcava 111 q~asi 

la c,; g-rmcl'lls llUJJCa virirrcn ao Jlc·azil, vi;Lo que, lodo o COIIIIIlCJ'eio de frete na Emopa, c j(1 linlwm 
sendo pror.lnr:to~ccnlraes, sú Y;io pelos c·ios da Alie- fonni:J:weis e.;qn:cdras, t[Uil nlü clwgar:Jnt ;'t uusa
mnnlw :1os porlos.do cna('(IO J.liorlc, prineipalcnen- dia de ic·cm Lenl:u· pt11' fog·o ;is esrJL!adra:' ing!czas 
te~ ~~-:~ii.lb.lll'g~, .~onde raros ou nenhuns navios I n~.porlo ~~.~_) Lo~Hir,~s. . . · 
rrusl.tt,ILU> na \Coam. / lt!lll, :tll.'lll rl!:;to, poc· ~nllnOSHia:J;), c l':tiiC.OI' t],; 

Potl1:1.111?S, _Po':.cxecnplo, _ler cr~u_ito IJOcn, c _harn.to n.nligasg-ucc'l'as,conslanl<! inicnizndc con1 ::. J<'r:m(;a, 
]l~pcl_de I·Joccnç.l, cna,; nao Yll'l:t ao Dc·azcl, p1l!' 1 que, pela sua cenlml gcogTapiJia, lhe pücJ 1! fazer 
nao laZCJ' eonlrt aos lloc·cnlinos navegai-o, ~CIIl gran,-Jr- cnal, r- pm· isso o gOVi)l'llO IJ:-ilanni.·o cntcn
sorliiiiClllO de outras fazendas de diiJ',•t·crJtcs deu Sl)l' cJ,• [II'Opl'io interesse eorlar, ou desl'avore
paizes. CCI' O COIIIIriCI'CÍO, C 1J Jli'Of::I'CSSú da Jl:lV1J!.;a1::1o ciOS 

Vanlag:•ns düs grac11lcs ccnporios, c clos paizc,; ele i fmneezcs. . · · • 
con111H~r,:co fmnco, ;::lo a facilidade ele se aeharccn 1 ~las, atcHla ass11n, que !clll ohlido a Inglalon:J. 
nclle aiJund:uwi:J, c varict.laric dü lodo;; os gcnec·c~s, corno seu acto de narc;;a\;<iO? 
e fazr.nclas para carrr:;alltCnto;; conviniJnrci;;, que Tccu contmsi ecn casa cnoriiHl pczo de i:nposto.;, 
seguram o ganho, c retorno>, que nni111:11n ig·nacs c di} dil'irla puillica, '[tt:-tl n<lo se Yê cm nar~:io al
viagen~, lucrnndcHc no t_orlo, se ~c ptJccJc cm g-uma; Lccn solTI'iclo, para ma.nl1ll' tal aeto, 'crucis 
parl1). 1 guerra;:, c ainda na. pat. •!XJHlc·icnrnla IJoslilirln.ucs 

.Diz·SC ljliC, SCIII grande ill:Jl'illlcU, 11:'10 SC JlLHiü i de Jli'OIJibi0ÜilS COIIIllllli'Ci:JCS,, [11'0\"0C:tndo, ainda 
defende:· o itnmenso liloral rio icnpcrio. Estou pc:·-! actual:nenlc, a inirnizad1l ele lodosos Esl;;do:; cnc1·. 
sund ido de rruc para dcfcsrr do Brnzil hasta o nosso /

1 
cantis. 

pcrpcndiculaJ' sol, c lec'I'Cno ra-lo; o c.os>o cspi- , O icuperio do IJra?.il esl~i cm ca;o dircrsissimo: 
rito puhlico, r- os nos,;us IJJ·aços, e capiln.cs, 1[llC a~- n:lo lCIIJ inimig-c•, IICIIi rivaln:l Ettropa. ' 

_agricultura 110s der, tc11do !lrrnc o no~so litoral, e Sc·. JII'Psidcnlc, o illustc·c ;;enarlor, Sr. \"i.•condc 
pacifico syslcma rlc franqueza ele commcrcio, '[UC 1 de EariJ:wcn:c, :wlcou est.r:tniJO que CUtJll:tlilicassc 
1105 CO!leiiia a [Ot):IS a,; !l:JI~ÜCS. [ tJC 'II!OIIOí)Oiio O systCIIl:t pruposto. 

Direi com o ccon.;cni~:t:·; sagrado: ·A fitâu Solis J' Os econumistas distinguem o lllOIIOpolio absoln-
ejus quis su.~li.li.e/Jil :J Invasor estrang-eiro poderá lo, do lllill!Opolio /alo, r[tW tem tlillerenlcs gc·:'tus, 
sorprcnrlcr, n1~s n:in supporlnr:i por mui lo tcucpo eonformc a cxtens:io do I)Xcln~i\'O. 
o ealor da zcnrr lol'l'it!a. Todos rcconlict:ccn t[UC u acto tle nangnç:1o de 

Que n~H;fio scr:i l:"io dcsarra;;oarla que rrueit•a S.CI' InglaLCi'l'a e lllll grand\1 cnonopolio da !l~I/LO in
nossa inimiga, scntlo, ali:is, fa\'oravclmcntc rcc.•- glcza_, pelo cxclusii'O do COIIliiiCt'eio tlc frete con
llida Cll• nos,os porto:-:, c Mio dando nós :nonopnlio Lrn. as n:tt,}es inimigas, c rivacs. 
a ncniJUIII:t? AnlollJccno> esse funesto caw. Qtw Tamli~lll se disse no dob:ci.,J rruc todas as naoücs 
fará essa nar.:i.o com sua grantle rnarinha? Tocnar:l i marilin:as liuham seu acto de naYc:;:t~:ío,imil:llldo 
apenas uu1, ou antro porto por alg-Uilllccnpo: mas 1 a. l~lgialerc:.l·. A i;;lo podia responder cot:: o poeta 
o sol, c nr.sso valor cxlcrmillrrr:1o, poc·litn, todos • Jalcnn: O uiJtlaloras, sci'WIIl JWCit-'! 

os inicni~os. A poliliea
1 

alécn cJis!o, 1lar:i. noras I 'l'odo;; os listados :,}.m [ll'i'Lonr~_ido cmnlar _a r·i
eocnbinaçücs conlra o injusto ng~rcssor. Toda~ as qneza rl_c In_gla_Ic_rm s~ nesse oll.weto, mas cwo_ c~n 
naçüe,; >cc·üo nossas amigas, c lalvezauxiliac·~s. J' oul._r~s cnstctucr.uc~ ~-chcc·a~~ ela :'11:" conslctuct:;ao 

N:lo ~-alt! o cxcrnplo rio neto de navega,J:IO da 1 poltlcca, eruc, n dc>pLil'• ih>SC orlco,o neto_. rr tem 
Ingl:Jicrra. :->ós estamos cn1 diO'crcnli.>sil!laS cir- ! clevat11) a. l.nnta prerminencia, c qnc at(• lhe atlra
cumst.ac:cirrs. Quac_1cJo ogov_cmo_hrila 11 nko o f~z,j:i Ji lccc~1 a industria, c rilt_n~:la tlc l_a_nlos ~s~rnn~:iros, 
tinha muitos navcos o mal'lnlcccro>, e ncecssclnva . lia\ cndtHu cm r,ondc c,, tlepocs da JC\ oluç.to de 
dar-llitJs cm 111·cgo; c já linha rore1a na\·:t.l. corn I Fc·an~a, t~rcscido _a ~ua j:i anl?s immcnsa popula-
qnc destruiu a cha.In:t.da t/I'IJJarlcr. iHvew:i1•el tle Fi- '.:fio a macs_ de IIJIII!ao d1~ l1aiHla~tcs. . 
li I JC 11. 0,; ,CUS lii,loriatiOI'CS refcrenc IJUC O a!- A AIIICI'IC:l d~ llul'lC lO III ~I'CSCillO Cll'l. fWlllC, 1'~
ll/i~·autc :Drake rcz tantas, e tão [H',~ciosas pt·czas I[I!CZ:t, naYcgaçao, c polCII~Ja t'OJJl ra[lldOi: [lfOdl· 
cm ga!cücs de Hcspanlia vindos do Asia, que ate i gio,:a, sc111 aelo dtJ navcga~:io, pela tiiJcrdadc do 

, -JQ T. III. 
J>. -
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r:Oilll!t•ctd:l. ,, indti.<lri:1, ,1uc cnli'Jil t'Jil arli:,;o, illldu; J'iid,•s dL· ôlias krr:1s, ~~dos IJ,~ antros paizcs, 
ruTL"'Iii:!L'iú:l:li. : lj!IC illiJir)I'I:t, C CX.po:'t:L 

A !n.:;;,!.:·l'l'a lclll, Jlúl' i';o. sido o!irigaila :t f:lZ•'r ! ~~~ ,,·,;11enl0 iizessQ i111pUrl:11:~'.l, c ''XJlOI'Ia~:io de 
,.·:;~ 11 <'li;·, :r.1ladc1sd·· ,.,,~IIJIJICI'tio. c l':1rn n:1o ser: su:J.<·IIJ:JJJIIf:u:liJras, e ti•' suas túllstruetúc.;;, n:io 
>III'Jdiilll.ld::. I•Cia coneuJ'I'I:JICin dos :lll.~l••·:tli:Crit:a· : /..:ria :nil na rios. 
J:u.', l·:·:11 t!·' woxi 111 o wuito nlú'"HX:Hlo d•l rig,.1r: Eiit propOI'')o que ,Ji.1is_ r:1pidamcntc cl·e,;ecl"•:m 
,),:. "''" d·:·:·:111l:ido ado ,),o nar,::;:lc:io, :t!Jrindo-IJtes i o:; pn;tluelo,; da nn;:::l ag-ncnllur:t. r ,·on1 •este> o; 
C•S porl<.·•.< de Sil:lS cO!ullia;. : :;,:u:; \'aSuS <:05/i>ii'US, IJLIC O:i ll':ill,por[Clll jJ:JJ'a OS 

::\'a1Li ,j._o c<• pia;; ,Jc! lc~·i.-ia(tú inglcxa sclllcakulo 1 g-mndc; porlos t!u paiF., aug1111'11l:JJlllo·se eo:n cllcs 
,J:! lli>p~:riii:Hk rlc cir•:llJ•IS[:ll!ci:l;;. J o:; nos,os 1:~pit:1e,;: e J_ll::rilllJciro>, lal!iJJCJH ~~~~~a JJíl:t 

Dit.-sc· •Jnr: a lll::rinila de P0rtugal d<'Ca!liu por 1 Jl:ll'le Jl•'ILl propr111 tlll•'rr.s;c do,; rlou?s, JJ:a IH\1':1 
f;:l la i/,) :tdJ de uarcga,::;o, I :1 narc~a,,:;io dü longo cur,:o, ,\ntes dJS:'D, e cs~u-

IJuando l'ürlu:;.li p1J::::l:t.<iou :lpodcraJ·-s,; do i111· 1 !'ado, c i'rrjudidal tlar-IIIC 0,;s~ dirce1::io preeipila-
Jl'-·rio l!::lriliiii•J t/:l .bi:1, f,·z um c:;J'oi··:o eonlra il 1 da. c iudircel:tJIICIIlC fon:a.~a. . 
n~turcz~ ~~~;; co:t"t,;: estalJelcec'll JJIOIIOJI•J!io,;_. o 

1 
X:io prcslllltil!:l,-,; IJIIC sera sem eonselfllCJICJa o 

l!•:spoli.<!no, m;,s Judo foi prccario ,, l.r:1nsilorio. 1 sysiC111a proiJiiJilim, •fl!C se ljUCJ' introduzir. 
O cc!o!Jrado ~·orcrnadOI' da luili.1, :\'uno d:1 I I:la Europil >abc-se 111Ui l1clll a latica rias alfan-

C:llllln, Hi::.<oJnuito :'C di;liu:,r:lill: cllc •Juiz aJJ:u·- i d.c:,;:t>, c d:ts rdali;uJ•"-S, ou reprc,:ali::ts Jiseacs. 
r.:• r o litoral do oriente, c I1nd_a frz de solido; por 1 Se violanuos_ a no->a nwywr wrla ~:1 a!J9rtur~ 
111u dc·,:c:onknl·!, s;!!Jdo_ mlJrndo por_ ordCiu 11:1 

1 
dos pol'i.os, e Jr:IIll/llCza do eomJrJC~·eiO, nao_nr::s 

c,j,_·lc, ":' ~OJilcnlou colll.~llz•:r c~m. uf:lllJ;t, segundo 1 illndanJOs, c:;pcr,)lllU:i pelo _sol!recilneg-o_ c~.c. tl!rc;
reJcJ'C _,,,u,) •!e Jia;·J"os: 1arllr: ,.-,;·a yorerua!ltJi' uue to;; conl.l'il\':llcn!c;, ou tlu·cilos proltJIJJLJVOS de 
',;iC'JiO,tf,a o i'J w/iaulc: d!!iJ'ü 11 llillin abastecida de nossos 11avin,;, c cnrrcganwulos. 
di;;,n/a,, e .~t:leJI!a. relas, e tie !JIWI'Jii~'lio para e/las. ::\'ão siganiOs maus e-..:CIIIJllos: concedam-se ~i 

Sendo i!lilJeral, c tyrannieo o syste!Jla Lln :;orer- nossa navega,:no f:l\'Ores faelivcis, ma.; não ~i cus
no, Jo~o ljUC surgiu no oriente urna potencia cu- ta 1!c no>Sos Yitaes iulcrcs5cs. 
ropca, <:o:no os \iOilaudezes, eom a furia da revo- DcixeiuOS erguer a lil:ll'illll::t pela mulliuão dos 
lur;~o, ~ qur. o.' obrigou a !yr:t!li:l da !ICSJlanlln, productos da nossa agrieullura. Xa yenl:ide, estas 
qunsi se anifJUilou a f:IOrin JlOrtugueza, JIOr JJnt têm milis que dobrado, c cm consctJIJencia propor· 
arruinou·S•J n m:u·inlw de Porlugnl peJa gtwrra da cionalmcntc :;c tem augmcnlatln n. llHllCJ·i:l. dos 
Fran~a, c n:io J1nJ' fi!l!a de acto de ;Htrcgac<iü. cnrregamentos, c l.!':lfieos internos, c ex temos. 

O meu aud~o, Sr. \'iscondc de J3arlJaccn:l, pro- Temos, poi.,, já suliu:ts lJnscs elo augmcnt.1 da ma-· 
·pugnou pelo artigo cm tli:;cuss~io, dizendo rruc os rinba nacional pnr.t viag-em tk longo curso; mas 
principias de economia llOIJtica sol!rc a Jilicrdadc isso,,; púdc >Ct' oiH':l. grarlnal <los tcnlJlOs com o 
do C•)tntncrcio, as:;im como outros tia mesma scicn- accrcseimo de capi tacs, c ltrnços supranumcmrios 
cia, :Hlmiltel!l cxcepr:üc;;: 'JllC a warinlta 6 nc- da lavoura, c t1:1 navegaç:io eosteir:1, que daJ'ão o 
ccssari:l à tlcJ'csa ilo imperio: IJliC todos os ccono- viniro rl:l nossa gente waritima. 
mis\a,; recon/Jcccrn IJUC o aclo de nn.I'Cg':lG~io de Digo, Jlnalmcnte, que :1quella 111li!JIIIt caYla ú a 
lnglaleJTa .fúra l'cilo para defesa do paiz, c IJilC ]Jasc, rtuc sustenta a nos:>a e:1rta constitucional: 
tem :;ido a causa àa sua prcpoJHlcrautc riqueza, sem clla :1 /ihcral consliluia<io n:io terá o fim ucs
'~ polenci~: 11uc sem mariul!a de guerra n:·to lia li nado de nossa proSJlerhl:tde. 
rnarinlia d·~ commereio: c que niio J1a marinha Quando liYcnuos (tomo a repelir) Jn·aços, c ca-
de cotnmcrcio sem o syslcwa prol!ibiliro inglcr.; JJcdacs superabundantes, veremos COliJO se podcni 
r que, sem ig-ual systcllla, o Drazit nunca tcni na- pu1· cm cquilil!rio a naYCcia(:fw lJrazilcira con1 a 
rios, nem poderá compelir com os na,·ios, c estrangeira. 
c:1pilaes hrilan11icos, c nr.lll o i:npcrio do Ilrar.il n- Jfaye!H.lo ainda. algum dúlJ:1te mais, cm rruc cn-
gurar:i no llJC:llro politico. Irou o Sr. Visconde de JWr.pcndy, posl.:t :1 rnnte-

Hespondo rJUC :1s cxccp(:úcs dos fundamcnlacs ria :i vo!a1;<1o, vcncetHC n SllJllll'css:io do artigo; 
principios de economia politica dcre:n ser drcurn- c o Sr. Visconde de Para.J!ag-wl np1·csentou para 
~pcctas. c coin :lliCBGITo :\s circnJnslnncias de cada suiJslilnil-o, ;;aiY:l a rcdac~:io, a Sl!guintc 
.Estado: mas o ilnpcrio do Drazil niio se acha nas 
circumstaucias do Estado IJrilannico, r[tH\Iltlo for
mou o seu ado de H:n-cga~:1o. 

A :;rantlcza 1!:1 Jllilrinhn dn Inglalerra, que se 
diz ler mais de rintc mil JJavios mcreantes uc 
Iodas ns Jolaçúes, sulJsislc pela multili:io dos pro· 

' Os gcncros de produc~iio, indu:;tria, ou ma
nufaclUJ':l de paiz estrangeiro, cuja iu1porla1;:1o 
sr.ja pcrJniltiiln, paga1·:io 21 por cento, Yindo crn 
na rios, 1/Ue nüo forem do Jl:liZ produetor dos mes-
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mos gcncros ou rjuc, sendo-o, nJo cst.irercm reg-u· j 8e,.;,..ãn de I~ de .llulho de 18:\!G, 
lados l'úr trat·tdos outros di'!'CJ·tos 1'""" ''"el·lci'O~ i 
' .' . ' ' . . '' """ :.,,. ; ' , l'li!CSilll'NGl.l 1\0 SI:. \'!SCOXIm 1m :'A:>iTO-.\~!AitO. 
pOl'elil, \'JIHlo em nanos lJmzilciros. pngar;io su· ' 

• . I 
wcute W po1· eenlo.- J'i.~coudc tle .l'tu·o11 ,,u11 ti.. : ,\bC!'Ll a sc,;:io ús ltot·as do costume, leu o Sr. 

Sendo_ apoiada, 0 11 rr_o cncon traml_o opposir:ão, 0 i sccr~!t~rio a acta tl:t antecedente, a rJual foi 
Sr. Jli'C>Itlcnte, I'CSUiliJtlflo a JJJ;llet·Ja da Cli!Cnda, : appi 0 ' :lLla • . 
propoz: Se os navius lll'azilciros dcrt~lll ~azar elo : O Sn. Honniiit:l:s DE CA!ti'Af.l!O :- AcaiJO ele re
J'al'or de O p111' cento sohrc arptclles gcnc·;.os, lfllt~,: cel.ler csl,J ollicio ila eamnr:t dos depnlatlo.,, o qual 
sendo i1nportndo.; on1 na rios pag:u·e1112~ fiO!' cento? ~ a.colnpan/Ja. o projedo de /tú sOIJI'C a naluralisat;iio, 
-Venceu-se tftiC sirn. 1 com as emenr:as que a r~l'crida. caruam julgou 
0~ :u·!;s. 3i, C ;J;j ildt!ir:ionndOS ao Jll'Ojcdo,l;r.nt!o CO!l\'C!liúlltCS. 

[IOStOS Ü \'útilÇ:l~, Se ilp[ii'OI'a!'alll SCIIl !IHtdanr.a. OFF!CfO. 

O s_, .. Hodl'ig-ucs de Can·all!o pediu Jiecnr;a para 1 1.11 " 1~. ~. _ p
01

. 0 •. 1,1.1 
d" C" I '"I'" ·Jo· 

ln • t , « 111.1.0 .XIIl. ~1. !LCI "«I•« "L~ 
d' os scgu 111 cs: 1 ,, · . - 1 ,. E • · 1 • 

1 
deptllauos, passo :1s IIli! OS r. c . :x., rnc u~a, ,1 

OFi'I<~!Os. i J'csoluG:io da rncs:na camara, tom:~da soiJre o pro-
i jcc!o rJe lei, ouria.do pelo senado sobre a. natura-

' llllll. c Exm. Sr.-Accuso a rcccpç;1o rlo olll- 1 lisar;no dos estrangeiros, ali!JI de rruc sejr1 apre
cio de V. Ex. rio 10 do eoJ'I'unt.:, crn cruc Juc i scntarkt po1· \'. Ex., no JiltJ.>~uo senado eom o fJI'Ii· 
communica que, para se tH·occdcr ao nircla!JICII·! jccto ot·iginal c cOitl as emendas <JUe o acom
to das n1as desta cidade, necessita a cawnra elos! panlram. Deus g-uare/c a 1·. Ex. P:11;u da calllara 
scnarlui'CS conhecer, po1· orr;amcnto, a import;.Jnci:t i dos depul.ailos, em 12 de .ruiiJO de 182G.- .Jose m
das rlespczas precisas para se csgol.arcJn as U;iuas j r.ai'I/.O !la Cus/a .·I(Jiliat tli: Antlrarla.-Sr. João An.-
~slag-n~das, c a cl:l ret;cila e dcspcza_ :mnual rl_o .

1

- tuuiu rtodrigucs d0 CarraitJO. I• • 

I!JustriSSJno senado da ea1n:u·a, c da Jntendencl::t . _ 
gct'.1l da policia. E parl.icipo :t Y. Ex. que se ex-

1 
RESOr.ur,.\O. 

per! cm na ei;Jta deste as onlcns nece,;sarias ao rcrc- A c::unara rios de pulados euyia ao scn:~do o seu 
rido !irn. Deus gu:~rdc_r~. \'. E~x. Par.o, cu: 12_ de [lrojcclo sobi'C a naturalisu,;iio do> cstmu:;ciros, 
.JuliJO ele 1S:W.-.Iose Feltwwo l•m·wwdc.~ Ptnltca·o. i co1n as e1neiulas juntas, c pensa t!Ue com cl!as 
-Sr. Jo:lo Antonio llodri:Jucs ele C:u·v:~lll~·" i tem lng-nr pedir-se ao Irnpera::!or a sancr:To im-

,, r:tm. a Exrn. Sr.- bm resposta ao oi!JCJO rruc i pcrial. 
V. Ex. me dirigitt hoje, sobre o munero de mem- J 

JJI·os f[UC compüe a COIIIIlliss:to do senado pua Ol"· i Emendas apJll'OI:adas pela t:anwr~ !lo.: deputados ao 
g:tniZ:t\;:lo do regimento corn ulUill a amlms as ca- 1 Jii'Ojecto de lo para a. nallll'a/tsa!:ao dos c.>lrau-
Jllams, cumpre-me parlici pnr :t y. Ex., p:J r a o ) geiros, rn ~iwlo pclr! Cl!liW/'rt dos sellarlGres. 

rnzcr presente no Inesi/JO scna_ilo, qucl lendo Jc· \ ,\O ,\J\'1'. L" 
v:tdo o seu conteúdo ao eonllecunen to d:t cuu1ara I 
dos depu lado>, procedeu-se nesta, imn~cdiatamen· I Poderá ohter carta. do naturalisnt:to o cslran
tc, à 11 omear;;1o da commissJ.o rcspecllva, na con- gciro, truc, n;io se tendo opposto t!e qualquer 
rormidade da rcso!ur;<10 tJUC conJmuniquci a \". modo :\ inclcpentl.;ncia elo imperio, ou ü J'urma do 
Ex. no meu olllcio de hunlem, recaltindo a clci- seu governo monarchico constitucional rejll'esen
ç:Lo nos Srs. José Antonio ela Sil\·a Maia, Nicold.n tali,·o, _justificar h'galmeute, perante o juiz do 
Pereira t.Ic Campos Yer:.;ueiro, cm mim, c nos S_rs. do!llicilio, ouvido o procur·ador da. coroa c solle
l\!arcos AnLOnio de Souza c .Tauua.1·io da Cunha rauia nacion:~l, os seguintes quesitos: 
Bar·IJozu.-Deus guarde a V. Ex. Paço_ da c;u~Hu:a L" rc1• declarado, ciC[Wis de maior idade, 11:1. 

rios llcpul:ulo~, em 12 rlc .Tnllio de !.B:_li.-./~sG 11t.- camara do disl!'icto a. voJJtadc de Dxnr domicilio 
cro·do tla Cosltt A[JIIitD· da Awlmtla.-!:!r • .Toao An- 110 impel'io. 
lonio Hodrigues de Can·alllO.• ~.· ncsidcncia continua. pot· dez unnos, depois 

O senado flcou inteirado. de feita a dcciru·açào; ou por sete, sendo casado 
o sr. presidente deu para a ordem do dia a 3." com lliUihcr brazilcira. 

discuss:1o do Jll'(ljecto de lei clcclarnndo o art. ü." 3.• nom proccdiuwnto. 
ela. constilui~:Lo, e depois :t conlinuaçào do r[uc o poder legislativo, rJUanuo o bem do estado 
!JOje teve Jogar. exi"ir, dispensar:i nesta lei n. favor de pessoas 

Levantou-se a sessão :i,; duas horas. disUuctas eu1 algtuua sciencia, ou arte, ou que 
tenham feito rclcl'antc> serviços :i. na1;.<"to • 

• 
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o s1·• set:rel.nrio, Cn!'llciro de Cau1po~, leu peln. 
scguuda \'t)Z o parecer das conimis;;ues J:ounidas de 

.':ÍIIfrjii'l!S-'ÜU. fazcuda e (;úll'llllCrdO sobre OS rCtjUCI'1IliCIII:lS de 
l'at'.o da c;J!llal'a dos dt•pul:alo::, cm 10 de Jnllio ai[!UII> 11 ,•goeianl•'> t!c>la pra~a ; dizendt) as 

de úi~o.-/.11i..: l'ei'eii·o i/rt _y,.,bi't!!Jit i/c Sou~a. Ctm- t:OIIllitÍSSücs fiUC os supplit:antes tleYem rc~fJUCI'er 
ti:1/w, prc:;id,~ule.- ./usr: llif'ilr'riU ilrt Cosl!r "l!J11 i'li' , Wlll 111ais clareza, c api't'SOnlar os docttlllenlos, 
11c .\Ju/l'atla, 1." secretario.- ./osu ..lulouio da. Si/w. rle que razc 1t1 111enç~o. 
)!aia, 2." s •t·rdario. 0 Sn. VW:O:\DI; ·nE PAnAXAt;t:}..: -Acho qne 
o Sn. l':;t·>IDEXTE:- :\:io !rnlanrlo o rcg·illlt'lllO e,;se negocio deve lCI' outro !lci'crimcnlo, porque 

SOitl'tla]li'C:;•'~ltC 1:1iltüria, COIISU.l[Oa~a.ll·1~l_':l qu.a~ r niiojulgOI]UC,emlaescaso~,,;cjali~:ilo.n ningucm 
LicYe sct· a tltrcer;ao, que cnntple tlat .t este Jl10 0 rctJUCI'CI' :is camaras, ,e111 rJUO lll'IInetrantcnle o 
jecto ~ : leuiia feito :10 ::;o\'Cl'IIO. 

O ~1:. Y;,co:-:m; DE PAJU:\.ItiL'.\ :- l'arcce·mü 1 Se fosse i> to uma tJUcixa con lrn abusos rle 
tHW !leye (·nlmr t~la discu;>:io, r. para b>o ael1o I alg11111 a autoridade, ou cousa semcllianlr., I.CI'ia 
J~wlltor que \'. Ex. u tlt~ na or.lout rio dia, para i 1Jc,;eulpn; JlOI'•':Itl un1 negocio tlcsla ~laln!'t~za n:io 
t;nc pos:;~mo,;· cxn_Ittiuar cOiti attcn•.:<t~·~ as 1:oúsas, c j t!CI'C. ,;aliit• tia III~rcl1.a Ol'ilinat.·ia: a~:."n, \'Olo f[IIC. 
wr :;e leill, otr 11110 Jogar a> Cincnda:;. , se diga que os snppltcanle> Jt!IJUetJ.llll no podei 

o sn. l'Ht::;JDEXTE:- !\':io nppar.~cr.ndo ,;olll'l! isto, I co1updcntc: o 1nai,; é sallirmos f,:,ra das nossas 
SCllftO llltla tlllicn O]lil!iito, pcrguuto Ú eaitl:ll'o1 ~O r altriJH!it;ücS. . . 
a appr01'a? 1 o sn. \'Bcoxo;; nE BAur.o~cExA :-um rcrJUCr1-

0 :-u. Bnr.G1:s :-,\ conslilui~~o, ou o regi- Jn1ento pouco diiTercnle deste foi apprescntndo ao 
mcnlo inl1:rno !ta rlr. fazer men~fio do tJUC se ue\'C / senado, c o senado deferiu tJUe rcrJuerc~se _ao go: 
praticar cm t:tl ca;o: consulte-se, por tanto, um~, , Yerno; IJ~nnto, pori!IJI, a este, n. COllllll1SS~IO cs_t:t 
ou outm•·.ou;a. pam ,;alJcr-se o rrue se tlcYc seguir. i pcrsnatlida rio que a 1t1:í rcclacr:ão dclle ~~ rrne nao 

Os \: 1 -. 0 ~--JJJ' 11, p, 1 .• , •. 1L ... ,,·, ·-ne1-,, entrar; api't•scnlacomclarezaa rnnte!·ia, poiúnsc.tfllll'Csc 
H. 'L·' . .1. ·''·'·'- •c.' ~ ( COiiigc,aintJ;\fjUCtrtUitorna·l,tiUeOSSllppliC:l.lllCSO 

0Jr:disr;u,S't0. • . - I "]c' e 1Je"c . . , . i nnc p1·etcndcm e a reyogaçao 1 e 11111.. .1, ,, 
O SI:. rnE;;I:lEXT:l:- o. n~nre scna•:ur ::m I ,;aso recorreram a nm poucr legitimo: não era nc

Jallado Cifl sculll!O oppo;to a tulllhn. P.ropo~~a~. bl~ : cessai·io irem no :.rowr11 o. 
reduz-;c a sn!JCJ' se dC\'ü r.ntrnt· a tlt,culii-,C n.t 1 L) ~ \' "Cú'' . JJI' p.1n.1x.\Gt::A: _ c1·cio rJue . . . ~n. ,, ,, Dr: • • .•• 
ordcrn dos outíu:;~· Oi.t s~ eonvcm que v~ Fl'tfllC:!·~ 0 c:-tminllo direito era rccorrcc 1·cm os supp1icn.nlcs 
a Ulll::t COIIlifliSSàO. [' · 

no gowrno, e depois o goycrno reme •CI'la o nc-
0 Sn. Vr:;coXDE DE CAU.IYEJ.r.:.s :-Sr. prcsi- · . goc10 as r:amarns. 

dente, cu cntemloque n~io é preciso ir isto :icou- o Sn. v1scoxnE DE )IAHIC.i.: -Sr. Jlrcsidentc_, 
mis;;io, que dc\'c entmr cm discuss~tn, uma YCZ j:is,., disse IJUal era a razfto, Clll tllle a com1niss:iu se 
que\'. Ex. Dproponlia na onleru do dia. rundou. 

Nfto julgo ncr;cssario ir :i contmiss;io, JlOI'iiUC I Estcsliomens, ;upposto rJue n;'io o enunciem po-
i;;~o sú lCitl loi::!ar, quanrlo se l'az preciso algum . siliYau1e11 w, pretcntlcm a aholiL•ão de duas leis: 
exame, pam cntüo a carna~·a, :í vista !lo pa.1·eccr I uma dellas é um decreto, que t!ctcnninon que as 
de! la, re>olycr com coniiCC1menlo de causa, utas fazendas que do Bmzil fosscrn para a costat!'Africa, 
r:<ta m:tleria foi aqui l:io dchalitla, IJUC pouco, ou nfio deixassem de pagar os dii·eitos de consn111o, 
nada reslai';i a dizer. e para a camara 11enr scicnte ria sua rlisposir:ão, 

l'io easo ele r1ue as emendas n:io agt·aclcm, nem en 0 leio. (leu 0 decreto de 11 de Setembro de 
jui!;'UCIIIOS neecssari::t a lõi. podemos oppor o i817J c a· oLlli'a ú um alvará, rJUC determina o 
nosso ceio, c acabou-se a lei_: se, poJ•ém, .inlgai'nio:o. seguinte: (Lcn o~ i2 !lo alva1·:i ele ~:i de Abril 
IJllC, aprznr de niiC> agradarem as emendas, a lei de ·JSJS.) 
e necessa1·ia, cn!:io segue-se a reunião rias r.a- Ora, este;; homens, antes disso, pagavam di1·eilos 
maras, na fórma iJUC esl:i. rnarcada na consli- de 1·ccxpol'i.nt;:io tanto das fazendas da Jnr.lin, corno 
'ltti~ao. ele oult·as ; 1nas vcndo·SC rJuc na Africa havia 

Por tanto, assento que o ohjccl.o deve entrar cm porto;;_, onde por falta rle alfandegas se não podiam 
<liscussrto, rruando V. Ex. o dcsif(nai· para a onlcm cohra1·, corno c mm Caliintla, c outros, tomou-se 
do dia. aquella 1ncdit!a. Aconteceu depois separarem-se 

O Su. l'III~SrnEXTE:- Pergunto ao senado, se polilica!IICntc esses pol'los: ecssou, por collsc
eslc oh.i••dtl tlc\'e entrar na ordem dos trabalhos qucncin, a lcg'i;;l:u;no, que l1nvia, ucm nós sabemos 
da camal'a 'I o qne Pol'lugal Jll'alica a respeito dos seus naYios, 

Deci<liu·sc rJuC sim. para vermos r[UC favor merecem estes homens . 

• 
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.,o nosso colnmerci? alli continúa lia rnr.srnn. 1 ri1ncnlos sem rruc se apresentem ao por.Jer exc
Jurma: nenil.um nav1o cslmn~cii'O nlli 8C allrnilte j r:ulil'o. Islo parr.r:c-n1C unr Cl'l'O manife,;to, c 
ao c.ornmercto da esct'tl.\':ltllra; cnn1 J.udo, nus eontrario à eonstillli(;:"tc., pois IJUIJ esta deixa ao 
conlrnu:ur.os no gozo das n1eSrJHIS vantagens, que I arllilrio tlas parles o dirigirem os seus reqncri
os porlug-u.czes dt'Sfrul:tm, c cstiiil cru vigor· as 1' ntcnlos por cscriplo ao poder Jcgistnlivo, ou ao 
mes.r11as J,~rs. executivo: logo, acamara procede cm regr:t geral. 

Drzc111 os supplicantcs que já tem havido lJJit:t / (Ap lado.) 

0 Sn. I'ISCO:'i'JH! DE PAIIA:'i.\Gt:.Í :-Eu jlCI"O a 
leitura do artigo da r:onstiluir;:lo. 

nova onll'lll de cousas; r1uc os·allil'iemos darrucllc 
tlir·r•i lo, porque os porluguczcs gozam de igual IJe
nclieio, fall:uu só nos 2 por cento tlas fazendas 
tl'Asin.. As fazcnd:IS d'Asia Y:"lll C!JU tlireilurn. a O Sr. Visr:onilc dn Barliaccna leu o arli~o. 
Lisllt,a: a. 1'ia:;u1u tl'aqui ~'t Asia é 11 ,cladtJ do ca- O Sn. VIsCO:I'JJg ng PAIIA:I'M~JJA :-1~ quando se 
miniJO; por lanlo. as fnenr/as del'cm vil' mais fa.lla a alguma tJa·s gal'anlias rlo cidauüo que 
cal'as de Lisboa, 1rias nern destas dill'erenr:as ap1·c- issu tem log·ar, n.as nunca ronl casos ord,rrarios. 
senlan1 os supplicanlcs calculo, pelo 11 uaÍ se jiOSsa [ O IJllC. esl.:•s llonreus fnen1, L: u~na inicialira, c 
coli/wcer o favur, rrtw 1nereccn1: JlOI'Ianlll, asscnlu 

1 
csla so cowpetc :w pode!' excculi\"O, c a rJualqucr 

IJUC derem aprcscnJ:u· iiOCIIIncnlos do r1u c allcg:u n, I das ca.rna ras. 
c que, sli depois ele eonsnllado o gorel'llo, é rruc se O su. VJscoxnE nE ILI!IUACJ"'" :-Ainda estou 
porleJu dar as !'I'Oritlcncias. com a 111esma dnviJa. 

. O Sn. Trxoco:-0 all·ar·:i cm rrue os supplicant,~s O illuslrc s•:nad,,J· n:lo salisfez a minha. per-
s~ fl:l!idanJ, é or111 c rnanuo~1 . 11 ue tcd:ts as ra~cndas I gun~:1. _E.Js-~r~;u o :t~'lJg~ (let~ o.$ ::l." út~ ar~. 1i0 
d ,\s:a expo1·tadas para .AIJ'Jca pngns;:eru so 1110_ da COIIsliliii~.JO). blo e 111tll aruplo. Pude .tcon-
tadtJ. dos di rcilos .; ar~, 11agar~d 0 os lirazi loiros aqui /' ~-cc;· que tal e ~a I 1.~~ pr~.clt~z~ m ~stc, c ac!t~ 1! l/e rnal, 
os dJJ'tJ,I.os por mtc1ro, 0 la, 0 quo cosltunavam no~o !ta d~ o ctda~I,JO lt.pleecnlal-o, c Jazei-o_ co
pagar, alli cslá 0 prcjuiw, c é, IJuaulo a miJu, 0 nhc.ccr? ~r. prcsHiculc, ~s palavras ;·cr:lauu';cucs, e 
que faz algu 111a força. quc~..,:a:; Len1 COI II pr~·ltcudJúu tuúo; c aquel.c que 

, . . . . . . ree!a1uar, c se IJUOIX:II' a qtt:tltjller dos poderes, 
O ~~~. \ I,co;o;rJE DE ~IAIIlCA :- AtiHia adm1ltmllo marcha cnnfor·n 1c n cousli Luidio, nfto com1uctle in

!JUC cm l'~rlugal as fazendas d'Asia CX[)IJJ'ladas rracr.:1C• alguma. (Apoia!lns.) • 
para a Afi'Jca pagasscru sú metade, as que fossem · , . ,. , . . . . . , , , 
l]'an 

1
· 

11
-
0 

te· j ]'['f • 0 Sn. \ISCO:'>. O,, DI.' PAIIAXACoU.\ .- 0 f!lh. Cslcs .•. ,ti :t J'lalllt;J'alllC (I CJ'Cil0Ui jlOJ'IjUC, CJllil~ 0 ,. _ ... ,., , •• _, ••• ,.. ·J· .... 
priltlciro Jogar nfio creio que Portugal admilla I lv.m_"', •JUd~ul, .u ulUt ul\·cl~u 'u que :L cuu,Lr: 

O
, set·1- Il"vio· " ,.,111 1

. 
1 

tmr;:ll) llrcs pcr·uulle, c para rslo note-se que ale , · s "· , " ·c ccr as suas azcncas sem . ,.,. 1 , -11 . ·t·· .. d .. r .1 -· 1.e11 .· ... ·[n. • · d , .. ,. I 
1
. 

1 
o paiaerap 10, LITJ !JUC o 1 li>> !C ,ena 01 ,e .unua, 

1 .1 .1. co1 ,,, o1a, 111 o o,navw, .1. nem.. c 1a . d ·. d .. d ." ... -
Ill(l .l" . C" '[I . . d ,. I t ;cm clla!XO o tJ!ulo :te oal:t!l[J:ts . . .. a .. JH a , e uma \' 1agcrn up rcat a, cm . _ . . . 
um Sl'f(lll'O, c nm risco muito maio1·, e muilo O ctdatlao lem, Sllll, o d!J'Crlo tlc reclamar, c 
maior dil'fcrença pelo empalc dos capitacs; e nós 1 rrucixaJ·-sc, rms é quanílo.•c lhe fallar a qualquer 
lemos a vantagem ele estumos no 1neio rlo ca- daquellas cousas, que all1 se lhe pi'Ometlcm. 
minl1o, c ainda que haja essa diJTcJ·en0a de di- O que estes homens fazem e Ycrrlailcirarnentc 
rei tos (o que cu igno1·o), sem[H'C o commercio hra- uma inieialiva, que lht•s n:io pertence. 
zilciro csl.ú de melhor p:trlido. Que ~ucrem clics? ?iarla menos do que a re-

0 Sn .. TE'i'Oco :-,\ lei diz irnporla(:ão, c ex- voga0:io rle uma lei para um caso seu parliculaJ·. 
porlar;.:w, c os•prclcnilcnl.cs rJucrcm a iscnr.flo do o sn. IJOHGr,s:-0 nohrc scnat!OI', que aca.bou 
pagamento dos direitos de consumo, pois cjuc as de fallar, enunciou em tltesc geral que as camat·as 
faztnilas vão para paiz estra11gciro: .rrucrem gozar não podiam r,~cehcJ' l'•'fJUerimcntos ele Jl:ll'lcs, c 
do direi lo de lmldeaçilo, na fúrma da lei. que, quando se achassem lesadas, ou ~~·avadas, 

0 Sn. \'ISCONDE DE I'AIL\:I'AGU.Í.;- E' ao go- refjUCl'CSSC!ll ao gOI'CJ'llO pal':t lhes dar O I'Ciili'dio; 
vcrno :t r]ucm este J'ertum·imcnlo se deve dirigi!', o que dcfaclo iJ)ralida o direito de pctiç:'io, recla
c pcr;o rruc isto se proponlra, para n~o c;tarmos maçrw ao corpo lcgislatiYo, !JliC na consliluir;<lo 
aqui a perder tempo. O senado nada tcJJJ com se pennillc ao cidad:"to. 
rcrJUel·i rucnlos de partes. Disse o nol!I'e senador qne na conslilni~ão não 

O S11. \rrsco:mr. m: DAilliACENA :-rara cn po- lla Ululo rruc dê dir·cilo a r·cr[uercr; IJUC sil e per
uCI' rola1· com pleno con!lceimcnto da mataria, millido nos lilulos das ,:arnnl.ias: assim é, e lá 
desejava mais alguma explicação da. parte do mcsnro c que devia vil' a salragunrda, que o ci
no!Jrc senado!', rtue enlenclc, c suslcnta o prin- rlaclão tem, quando se acha aggmvado, como, por 
cipio de rruc a camnra 11<lo deve receber rcquc- exemplo, no caso de fJUe ti· a ta mos. 

A. 27 T. III, 
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o l:c1111 ;~ 1 ll qtkr •.'Xpurlat· a :;u:t fazcntln tla Jn,Jin, i)IIC Yetll, ú dizctn : r,s esl;·twrtt'iros 111lfl!llll 2 pot' 
a qual aqui t•'ill, t•ara \1111 •lo> [IOI'IO> r!a co,;ta ct·utn. t' i/1;,, t"'fl'llilos ~ú: n:1o cst:u·:1o cs/e,; llt.trncn:; 
1J'Mrica: a lei cxb:tctlt0. ohrir;a·O a um pag-amento no ca:w tlntpwlk,; do tJUCill a eon,lilui•.::1<) f:tlln. ·! 
g-raroso, c não potlcnllo '.) gü. Yct·no il·~rogar a.lc.i, I X:io 0 i.sL_o tuna rec!~tnar,:1o? _sno se lltc fa~ g1:a rosa 
r<:í:OI'I'•~ :to poder kgislnliro. para ;pw o alltn•) esta dtflercw;a? Nao poderao usar do r.lit'CilO r\Cl 
tlaqucllc ~rara111c; o nisto uft<j njo 'lliC lwja iní~ I péli~~:io? x:,o ~o ~~l'rcr:i l.omar C•Jnhc.eitncnlo ~listo 
eialil·a 1.\C lei :l[li'CSC!ll:tda pelo l'CCiamanle, ale , pat\1 SC I'CIIICdiai"! l':t1'8Cü·l!le llllC Sllll, t[l\8 I~ ilas 
ponp1c 11e111 an nH~nos pede 'tne s~ rew•g-nc a cxi:;. allriiJuittics do poder legislativo, c rJilíl este torn 
tente; 11cde, sim, a pcrnJi~;;:lo tle recxpoJ'lar a wa ri~oro:>o dcrct· de pr·omovet· a felkir.l:tt!c, o \'anta
f:lZCnLla p~m tae>, on lac,; portos, nlliriarlo do 11a· gcns dos suiJtlito;; do impe1·io; as,im, illanllou-sc 
gan1ento, 'lUC 'e 1110 exige ptlla lei, Yislo r1uc esta 1 este requet·illl,:nlo a urna commiss:io para que 
n:io lcrn l!ojc Jog~r. por lra,·cr inteiramente !iHHI~nlo 1 ri esse co111 o p:JI'CGCI' ri c! la, c este parccc1· 1lcvc 
a condir;fio politica do !Ji·azil, c para isto requereu, ·1 sc~uir-~c. (Apoiarlo.) 
segundo r.nlcntlo, competeutcmcnlc, na ftirma lla j .Se os lrorncns apr·,;scntasscm em seu requcri
conslitnir::1o. ao poder legi,;JatiYO, que elle aclra lmcnto Ulil projeeto ele lei com artigos, clt;., cu 
que lhe ptidc dar remedia: porr1ue o juiz da ~lfan-~ diria rpw i,;so li1CS n:io pertencia: mas elles não 
rlega o não p!ttlc allen<l.:r, \'isto qLtc alei ex[5l0nle lizcn1111 nssiu1: rccl:unam, rrueixarn-se, c pedem 
o inlti\Jc de I !te deferir, apeznr ria razão que li1C j' remedia :'tquellc pot.!er, qno púdc tlar-lh'o. 
assiste. Qnnnlo :l; info!'lnar;õcs. exigem-se para esclare-

Esles illlmcns ltÜO o;l'err.eem iniciativa ilc lei: ciuwnto da Jll:tlBJ'ia. :1\iio sei tatnhellt 'l<IC liaja 
esl:l muito claro o >CU t'CiJUCritnento: dizenl que ! orrensa aJgurlla ao governo, (a1Joirrtlo) nem para 
os ohrigan1 a certo pn~amcnto, a que .iuigam n:io 1 que,;(! pt·ctende que estes JJOmens façaJJI uma cs. 
de,·e1'íl111 satisfazer, Cl sol!re isto 'peüem proYi- ! eala dcsnccessaria, e ociosa, rccon·ciHlo primeira-
dencias. í mente ao poder cxeculiro. 

Islo n:1o 6 iniciativa nenlnuna, nem o ou,·ir o li ,\gor:t está da par·tc da carnara o nrto rd.tus:tr: não 
goycmo soJ,re a materia é tornai-o o serro das allenrlcr a requerimento;:, 'lUC pertençam á outra 
camaras. Eu n:'io sei onde o illuslre senatlor foi 1 camara, ou ao C):~:c~l~ro: mas quando couhet· na 
buscar semelhante inlerprctar,~io. 1 cstJ!JCra tias allniHw:.ucs de qualquer dcllas dar 

E' necesso.rio olharmos 11ara as ma le1·ias, de rntc I o l'~llledio, porque mo tiro o n:lo lta de fazer? 
lra la mos, com espirita ~c a nrd y~c, c ~ii o encararmos (..tpoi(t.do.) Aelio, po!s, rrue p:lo mcsrno al'.ti~Z? das 
em grosso ::s rccJarnnçües düs ctdatlaus. I gara11W1s, o;; supplteantes tem todo o d 1rC1\.o a 

O Srt. Roomacr.s nF. C.u:r.u.uo:- Eu n<lo oll!o, requerer. 
sen:1o pam a conslitui~ão, sem questionar se c !la O SR. Vr;;coxDF. o" PAIIAXAGIJA·:- Decida o se
foi ilcm, ou mal feita; se foi bem, ou mal colJo- nado, co1no cntcnclcr. Entretanto, farei ainda uma 
cada o artigo a respeito do direi lo de rcelamar::1o, ohserra,::1o, c vem a ser, rrue estes llonwis o que 
e queixa, concedido ao cidadão. prclentlem, c propocm, é a revogaç<lo ri e llllta lei, 

Nós temos aqui um titulo das disposir.ücs gcracs, pela qual são o!J1·igados a pagar certos direitos c 
c ga1·anlias dos direitos civis c politicas. (Leu o imposto>. Ora, esta rcYogar;:lo só se pó de· fazer por 
titulo 8. 0 da consli/ui~flo.) outm lei, c esta den comcçat· na camam dos de-

Esta ú a scguranGa, que se deu ao cidaà<lo de pulados, pois que pela constituição é priratira 
~azar Jos direitos, rruc lhe compelem; Cl neste rlclla a inicialira soll!'C impostos. 
sentido, o titulo das g-arantias é geral pam lodos Ne111 se diga que tal iniciativa st.i se cnlendú 
os casos. acerca. elo eslahelccimento de novos; e n:1o da re~ 

Olii:ti~do ag-ora para o§ 30 do art. 70, vemos que vagação dos exi:>lenles. 
ellc lambem é geral (leu), Cl diz ai11da mais: c até A rr.g-ra ó ger:tl: Jalla de impostos; c n:ío se faz 
e.cpol' qual~llei' iu{m1:~âo da conslilui~·cio ti comptJ~ 11,Jill'ereJ~r;a algunla. Para qu.c 1t:'l\'CIJ10S,Jl_oi::, tomar 
tente automlarle, sem se embaraçar com o poder conltecuncnto deste negociO Jnlempesltra c ex
executivo; Jogo, a constituição deixa o arbítrio de traon1itHli'iarncnle? Insisto, portanto, rJuC as parles 
c>colher. requeimm ao goremo ou que ii. este se remella o 

Supponhamos que rou ter com uma auloritlade requerimento, para clle o levar à camara tlos dtl
superior, c nüo me defere, lenho ainda o direito pulados, c ahi faze1·-se o pr·ojeclo de lei, se se en
de ir ao poder executivo, ou ao Jegislalivo, segundo tender que é de justiça. 
llliJ parr.ce mais proprio. O Sn. VBCO!'íDI~ nr. CAJu vm.r.,\s;- Sr. p1·esirlente, 

Este caso IHío está fóra da ordem marcada pela n:io tenho aló agora fallado na ma tcr·ia, porém 
constituiç<lo: nfto é rlaquelles da privativa compc- acabando de ouvit· que este requerimento se I'C~ 
tencia do poder executivo: s:io alguns cidad<los, , metta ao govcmo, c que o governo ha de rnaudal-o 
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:i eamara llos dcpuladu::, 11:1o po:'SO deixar de rom- 'j na asscnliJ!éa g•)ral. rruando clla n:1o se reune' 
per esse silencio. pamec rrnc o mais dircdo expediente é o rccor-

Eu lcn!Jo Jll:lilllatlo :i r:a1nar:t do; depu Ln elos 'ircr-sc ao goYeJ·no, que dará a dirccr;!to pa1·a a 
alguns relfUCJ'ill'lcnlo,; do sc:nellwnlo nnl.urcza, \ c:unaJ·n, rJuC cnlcndcr, ou para ondu COIIIJlClir, se
isto é .. rrnc, indcpcnr!cntemcnlo do inl.crcs;;e da gunr!Ll o o!Jjcclo. 
part~, im·oJvcwnlilidadtJ Clll rJt:C :1 ca111:l.ra lomc O Sa. y 1;;coxnE IJ/l CAnAnr.LAs:-EslamM c-~s-
alg:lllHl dnli!JcJ':u;:1o: u oH Iro,; l.•'lliJ,) dado por rles- tanrlo tempo, c rJucslionando cn1 oltjcdos fúm" da 
pac!10: J:eqni.'im ú asscm/J!t:,t. legisla lira, por•JlLO os lJthsl:1o. · 
rcqucri:ncnlo; dcyem ser rli1·igidos a que1n co111- A<Jtli ningue 111 negou lJUC a iniciali1·a. só per
pele, o o prclendcnlc nesta conro.nnidadr; ~l'OIIILWC I Lr.ncia ao porlu1· cxcculil'o, c ~is l!u:1.s cam~rras; 
o seu andn.rncnlo SCJII li<~pendcneJ:t de oi!JCIOS. 111 as :1. ,1ue rem issu? O eitlarl<io I]Ueixa-se dos 

Pcrguuto cu: pam rruc lia de reJnellcr··>c o I 1u:tlcs c p1·cjuizos, que oxperimcHla c:u seu com
rcrrucri:uenlo ao gorerno, c este enviai-o tl camara I 1ncrcio, c [JCI!e que se Jlw de uma pro,·idcucia 
dos depularlos? Eu asscn Lo, pois, IJtle dizendo-se (apoiado); pc1·tcncc á ealllara, rJUC tem a inici<Llil'a, 
aos prctcncleli~•'S:. Tir.rJncimlll :i. eam.a1·a. :t quem rtue clla lou1c so!JJ'C si dar o remediu. 
r;ompctr~, eorulllll:J.J.sln corno :;c fosse Jclla :: J'?'nessa JliZCI'-Sú rruc :~rlmillir o requerimento Llo ehlndão, 
pelo poder cxectlll\'o, c poupa-se ao lllllllsl.ro o 

1 
.; d:n·-llle inir:ialiva, não posso conformar-me com 

lr:tltalilo i/c estar a expedir omcios. se 1nclllnnles idéas, nem sei por ourle cllas po-
0 S1:. BAnÃo DI: Cwnt:':-Sr. p1·esidcntc, lendo rio>scm cnl1·:1r. 

sitio JllCil!lH'O da coJIImis,;1o; que deu o parc~r:r. A lei é clara. O !Jomern rruc se seu te aggmYnclo, 
oue ora se discute, Y~Icillci soltrc n compctcncia terno direito de J'CrJuercr· a elrcclil'idaclo da res
do senado 0111 decidir umrcr:flJerimcnlo, conle11do ponsniJilidacle a qualquer autoridade, que para isso 
11ós-aúai.to de negociantes, rruc prclcntlc111 um:t Lircr po1.lCJ', c fica a sou a~·bilrio n escolha: Yciu 
altcrar;;1o nns lúis da alfan<kga,·o que p:u·0cia 1nais para onrJe lhe pareceu. ~;io estejamos a sahir fóra 
prÔpriÕ ria decisão do goremo, ou da ca1nara tlos da Iclrn rla lei, ali:i.s nuncr~ Leremos scguran~a. c 
deputados, ainda rruc LnmbeJn reconher:o rruo o se seguin1o sempre absurdos. Tamhem é ncces· 
negocio cxig'ia especia1Jcgisln0t1o pela nora ordem sario fixarmos a ordem nas nossas discus;;ücs: 
politica: como, por·(!rn, agora o cn.se entra em lom lodos sahi11o Jóra clclla, c por conscquencia 
duridn, ta.mbcm rnc levanto para impugnar as Lambem eu. 
asserçücs de um illuslJ'e senador, rruc reclama a .Tul:;anrlo-sc a matcria sufficicnlcmcutc cliscu
o!Jscrvancia d:t letra do art. li!J ~ 30 da consli- lida, J'oi posto o parecer 1í Yotaçiio, c appro,·ado. 
lui(;:io sohrc as gamnlias do cidad:lo. o Sn. VJscoxm:: DI' PAllAl\'AGü.".':- Eu quero 

E' nilo rncnos da constiluir.~rto lJUC a inicialira r 1 "I "-0 rio J!letJ ,·o to azcr ( c., al'n ~a . · . 
das leis só compete ao podc1· executivo, c a.cada 0 Sn. CAnxmno nE CA:IIPos: _Isso na acln de 
uma das camaras, e JJt1o púde i!irccla ou iJHii- amanhã. 
reclamcnlc nstcnd~r-se a l.odo o cidaclão: ilo con- 0 Sn. Vrsco:mE llll JJ,\nnACEXA: _Eis n minha. 
traria, scguir-sc-hia o absurdo de ver lodos os dcclarar;ão de voto, que pcc;o se insira na acla, 
t!ias o senado so!JrccaJ'J'egaclo dos mais irnpci'Li· para a todo 0 Lem 110 constar que fui n favo 1• do 
ncnlcs projectos tlc lei de qualquer individuo, ou arl. 33, oiTcrccido velo sr. Yisconclc de Pa 1·anagtHi. 
intlh·iduos, pelo vu/gat• expedicULe de Uos-alwixo, 
rruc narla vale, tendo a censura do direito de 
t:OI'I'ogala I e.stimou ia. 

Pela nova constituição de Jlranc:t, até se deu a 
iniciali1·a das i leis uaicarnenlc no chefe do JtOc!CI' 
executivo, p:tm se prcrcnir a sobrecarga de leis, 
rruc !louve no tcJnpo closgonmos rcvo/ucional'ias. 

Seria Laciln aJ·guiç:io dos membros rlc ambas as 
camams r! c iiHiil'l'crcnça ao bem pu!Jl ico, o nilo 
proporem ns leis que entenderem ucccss:ll'ins. 

Podem os particulares sol.rrc isso on·erccel' a 
algtuu deputado os seus projectos; mas,; de obvio 
incoll\'Cnicnlc a importuna admiss:1o de reque
rimentos desta ua!UI'Cza no senado. Ainda rJUC o 
citado :11·ligo da constitui(;:io conceda a lodo o 
r:idad:1o Jcrar ao podCJ' legislativo as suas rec/a
maçücs, queixas c pcliçücs .• estando cslc poder só 

JJECf,ARAÇÃO DI: VOl'O, 

• HorruciJ'O que se faça declaraç:io na acla de. 
hoje, rruc !JOJllcm votei a favor do arl. 33 Oll'erc
cido pelo illustJ·c autor do projecto do acto tlo 
navcgaç:io, c pelo qual artigo, porlcndo os navios 
!JJ',1Zilciros c:u·rcgar pl·omiscuamcntc os productos, 
c manufacturas de tlin'crcntcs naçües, só era per
mil.tido aos estrangeiros importar os productos, 
e umnufacturas de suas respectivas naçües, ou de 
ouL1·as, quando a cxportaç:lo de taes prodnclos o 
manufacturas se faziam ordinariamente pelos 
portos, a que os mesmos navios pertenciam. Paço 
do senado, H de .Julho de :1826.- Visconde de 
JJarúaceua. • · 

Entrou-se na OJ'dCm rlo dia, que era, cm primeiro 
Jogar, a 3." discussao do projecto de lei declarando 
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o art. ó. • da ennslitui•;:i o do imperio; a ll•'llinLlo ! 11:1 soci•~d:uk, r. nunca no t•stado sclvagen1, c Lanlo 
a_'palal'ra para fallar sof>J',) esta nHi.lcria, dis e : lmsla para provar tJUO nC1o tem ftllllLirncnlo n. 

0 SH. YISCOXDE llll Il.\UM.CEX.\:- Dcpoj,; de COIIip:il':l0:iO. 
"l'allilr., l'C\':Jinr·,jes, ntt I'Ch<!lliüc.<. sobr,·vin!lo a llcspcito muito c muito os argnnwnlos sobre o 
~az, c r\l;labek~ida a Oi'dcrn, quasi. Iodes os sobe- o\Jjc~lo da IJllCSl:io: acl1o IJU<) L<'lll I'.1Ziio o illuslr·c 
r:nws eoncr.t!cm amni,li:H, c t"·r.!üc:> :lquella parto i .~cnadm· na sua rceopila~':h• 11llima, iJUC faz, isto 
infeliz.'!:). :;cus :-t~IJtlilo;;, tlllC foi compromcllida [é, •JilC aeltou IJUC :t lei fll'ineipia~a por t/111 :u·ligo 
por O[Hit1ucs pul1L1cas. i tJll~ t:unbc;n ,;n acho lll:tl r:oneeb11lo, e po1· isso 0 
Al~u,,s ,;oiJCI'Unos te:n J,;vado a ta! po11lo a sua •rue :J[II'e>cnlci na segunda discu::s:io uma CIJtCilda, 

gcne~·tJsidatlc, o JJcndicoiiCia, q:1e ~unt:elleram •rue fui ''[J"iada l'c:o 1ncsn1o nttl<Jr tlo projecto. 
amlii:;lia alisolula e plt~/111, !ile lllOSlltO aos ;uiJ-1 1\o:ruc:ro, portanto, •rue """·'~ artigo eonfo/'lnc 0 
dito,; ,·encidos corn as :trlllaS na 1:1üo, ou que, seu i'Spi1·ito, se rcdij:tdü outro 111ollo, consel'l'ando, 
nlwndonandc> ::. pat1·ia, t'or.wt pro~ura1· tlc lougc po,·ó,n, o ,;.-•u g•'llllino sentido; porqut• a tlillicul
cxcilar rc\·olu~ü,•s, e1njlro~andu o fel da wais ali'U'/. dade, t[U<~ a~ho na c:unara, na,ce elo lllOdo po1· t'[UC 
cali1utJiía c raHdaJc. elle c;L:l collcüb1do. 

TeuiOs dcsl:t gcnero;idadc cxcmplüs tlc 1·ect~/ltc 
dai;:, lanlo ua EuroJia, WlitO na Aut.:rica. 

O Sn. llAn.\o o" CAY1n;':- Sr. presidente, cn 
!a.mbcn1 tcn!1o cor:lf;üo lle camc, <J sangue. 

Nenllllllla llat;:lo, (>'cj:t di to cm honra. elos llrnzi- Tnllo o lf!lC é l1ll11WilO lllililo me nll't~ci:J. ~c se 
Jeiros) llellittlllta lla0ÜO :t[ll'CSClllOll Clll Cil'clliii-
S[:tllti:tS iguacs um tàú I imH:tclo llU111Cl'" de lilltos oropozr.ssc 11111 projcdo rle l•~i d•~ pcr.Iüo para n. 
ingrato;;. Ainda Jtojc6 lllui g1·andc a lista da' g•raladmiss:"tOdoS./i:tlumr.silo Br~zilnust'lilcscln 
pellsücs jJngas pelo f!OVCJ'Ilo i 1Jg!cz aos clt:Utt:ttlo, Portltgal, que nüo vieram 110 devi !lo tem P•\ cm 
realistas :tl/tericauus, isto ú, :tulf.!ricanos lJ1le ,,, olledienci:t <L onlcrn do no"o aug'.l:>l.o Impcra<!o1·, 
unira111 aogorcrno ingler. C<lt.lt'::t a inllepeud~nci:t cu seria 0 primci1·o t[UC n:lu hesitaria no veto 
da sua palria. Entre os lmtzilt!il'Os, dum 11 t" a desta r!istJOSi(::lo, por ~cr hr.m eonhcr.iil:t a liiJrral 
gucrrn. da in~.kpclltlcutin, n;io se conta 1ucia tluzta polilie:t, llcrn como a ele meneia, c magn:mim;dadc 
de iJ·;udo;·cs: u iHilliCJ'O Hli.:Sino dos ·~guislas. ~ impc,·ia.l; ü YOI.:lria pa.ra ll:'io ltili'C1' rrscrva ai
calculadores de prubabil itlndcs para se llll1l'Clll ,,u ~uma de Qusso~~>, rtind;t ~s n;nis cn!r~cl~s, como 
]larlitlo \'Cllc.:dur, fui li111ilat1o: ,1uasi Lodos os tJUe a:i:i~ n:io Jl1':1 Lieon o mon_:ll'cl1a l.u.iz XVf!f, 1Jr1:1 que 
ucix;:rallt de acudir <l voz uo defensor pcrpduo,! h~· 11 ~110, l[ll:lnr!o se 1'Cint--;:rnu no tl1rono, porérn 
rora111 e1u"a1·ac;allos porrnltallc rncios pccu 11 iariu:;,! wl~ po.s~o, sctn lor:LUI'a ele c~ririto, vo:ar 'Jlte scj::t 
tll! por aJl'cit<úCS, <jl11.! J/l CI'CCCI/l nl[lll/ita dL'Scttlp:t, ! d~ .illSltr:a :lijUelJa l1vrc -~d11i~SS:'tll, IJt,'l'fjUC Clllü11I.IO 
tanto 1uai; 'Jllú nfto t.leix.arau, de cooperar qualllt> li so_Potlcr s~1~ de ~r:l~<a, e .~::1/l:u,;. po1· .v'rlurl? do a1·l. 
cou!Jc e1n suas faculda1:e; cu1 favor du rccúrl..Cci- G. da con~ltlull,.lD, on pua nu.t Ict1n uelk. 
mwlu do i1uperw. 1 :\ilo 111c po>sn persuadir ,J,• IJ't0 lal artigo riva-

A' Yisla uc,;ta e:~:po;i~;io, t.Icsneccssario parece [lidasse, com~ se diz no projecto, o direito rk ci~ 
dizc1· que sou de opiui:io ,1 uc se conceda a111 nblia 1 do.dão llr:lZilcJro n todos os 11ascidos no \)razil, pelo 
aos iwelizc.;_, tJUC pert!cm111 a fôr·o de ciJa.d;io : mero facto de seu nasci lllClllo, ainda que r: ii o 
JJr::zi1e1ru. vics::cm rlcfcntlcr a paL1'ia 110 t.~mpo marcado nn. 

Uwa cuusa> porem, ú clizcr que stJ conceda aw· [li'OC.I~ma•;;'io do cllcfo tln n:tç:io, o qne ~c Olltitlin 
nisti't outrn cou · I' t't . . no lll'ojccio com reliecncia si1I!!Ular, \'CI'"Silllil-

• , , , S:t tJ il1.Cl' llllC :t con:; ll/1f!il0 a • I e/ll' 1101. ·c I'CC j 1J ~ 't ] 'j 
concedeu. c 1'CI'al1doudircilos tcrdirlos. Ull;n la I i 11 ., :· .~ ·on 1eccr l!u_c ,. a •·Xc~ ·ara~ nvH a, 
intcrjli'Clac·:lo n'lc•, .1," 1 'ltl.. . . 1 1 c d1tltculd.1t!C p;u·a a tlce.1sao oOIJ1'C Lao dcl!Catlo, c 
.. ·- . '.:'. , ,c [.IUt c ,.l1~t-1 11 [101 .1lltll al cn- ' 1nclindroso ohjeclo. 

dt\CI~ razuco ............. (i'\ ao se ourm o 1'l':>l.o.) • ,. .. . . _ .. i ~ao [lO>>O, por ahslrr·c~ao lltai.II:tpliYS1r:a, pres-
O Sn. U01Hi1;s: -:S;10 enlro nas opiniücs, •JUC Cillrl11' deste diploma, rpw os d<.'c:lnrou indignos de 

appal'CCC1'am, c se pro:lt1draru para suslcnln1· ,;c for111ar pnrlu da f:llnilia lt1'azt.C ra, c camclt!risan
a lei dl'YC. ou n<io p:ts,u; apenas fallarei n'U111a.. do-os de silllplcs portugue7.1!· lh!!S intpoz o ann.
em f[ltC ;e fez lermo 1lc compara~;1o Clll1'C hull!· i Litell1:t. de terem perditlo 1mra sempre os foros de 
cudos, poYos se!YagC1H, COlil hrazilci1'0s mscido.; ' cit!ad:lo hrnzilr.iro. 
cnL1·e uús, que se julgar., prcjurlicaclos do dirt!ilL> 
I[UC lillli:lllt, C SOIJI'C O ljllC uig'O CjllU lia tlispari· 
c! ade de analog;a. 

Todas as leis conside1·::11n o l\Omc1n no estado t.li! 
civilisa•;iJO, que ü rrunmlocllc rtner· leis para \'il·cr 

l'am se111pre: pw·cr. semwc! Esta clausula não 
fnr:'t n n!nguem pcr.o? Poisa 111illl faz 111U lo. Al
g-u:•s dos ~ena dores, rruc coopPl'aJ·am na organiza~.ão 
cl~ conslilni~.ão,allirmam que n:lo lencion:tr ,m der 
rogar a dila rn·ocl:tmaçrro, ne111 o rcdaetor dclla 



Scssfío cm H de .Julho. :lW 

disse 1Jl~c a l.i_YC!'n. ~m Yis~n. i'OI' dii'Cilo, ncnliu1n [ cantasse t) il'illiiiJ"IiiO, :ippal·cr:cndo o l'c\·crsü d:t 
acto op~1·a alum ria llll,~n~.:ao t.las p:il'l.cs. I: SC•)na, IH:IIl s,~ poderia rliz·~r C:OIIIO. o G:illo. rJliC poz 

A nal:nrnl, c oiJI'ia. inlclligellcia. do 1lilo a1·li~o, a espn•Ja 11a JJalnrli;~: ai d&s d'llrirlo,, 1 c ci11<1o os 
rla Cülisliluil;ito, 110 IIICII f1·:wo e.-;pirilo, ú lfiiC l'lirt! nclnac.-; prclontléill•:'.' ao~ ft.'tro:; de • .-idnd:ltllll'azi
compr~IJcndeu, StllilCntc por Yirtnnl, c sul,cnlcn- :

1 

lciro 11;io sú n(Js iuuud:tri:1111 en111 di!uYio de 
di da, ~~ausu~> ~os nasdd~:.s nr~~lc i111pt:~1·io, rr•1:- de- opprohrio;;, e ltln,;"nari:! :11 de se_us fú1.·o.' t'lc ci,]a(l:lo:; 
fcndcJ.IIII a r • .lll>a elo llrazil, e 11:11.1 aos IJUC seguu·::111 JWl tug-ueze", mns ln!HIICII'I 11<•0 lrri:H:: a rnenor 
n caus:t ele Portu~a I. i sym pai li ia eo1n o,; sen,; con lOI'J':J ncCJ;, c alm:·caria:Jt 

:.'las discussücs anteriores rlou,; ponto., se lno>li':J· 1 Latias a.~ l1on:·a,; do Esta rio. . 
l':tlll CCJ'los: 1." lfliC n dit.o artigo da conslituir.:<i•) l'o:· fi:n l'üi:OI'do a ;.:ulcn~a iii• C:tl~o no ;:cnntln 
Cn[I';JVa Ciil ciU\'Ída 110 IIJC~IJI(J ~0\'Ci'IW, O qual j:l ti C il0111a: QIHII:I/0 l!iiii'C I;OIIS I~ :1/IÍII.I', rli;·;;rns"r! ill

[ll'OC:CdCl':l ern conricç:io de IIli C a procln u1:11:·:io di!fiiOs. lltin se fit; di.'/'er,!ti~·a al}illiut, t.' tr amlti~:tio 
lliTO Oc;[;·a inmlirJarla )ICIOIIIP.SIIIO :ll'tigo; ~. 0 I.[IW O ,'IOSS/11! 0.< jll't'IIIÍftS li;1. ril'!iule, (a:-sc i:iiJh'{O iiO ~:;
JlOdCJ' legislativo Cl':t auloriznrlo :l inlCI'[ll"cla(::io lar/o 1:11:lo de def"c;;;;r;re.;. 
n;to súd:1s leis, rp1c Jlzr.r, m~s lamlmu1 da5 rlispo-~ O Su. nonr: 1:<:- T.::\·nnlo-mc p:1 1',1. r;omhn.tcr o 
Sit;ü1'S rl:t IIICSITla consl.ituir;fio. exemplo IJUC ac:t!JOU rl0 ci I:Ji' o Jll.>il!'e senador, 

Em Jcgisl:u;;i.o liumnn:t n:io p,:,rJc l1a\'CJ'lnl pr1·- :tli:is m:lis insl.rnitlo. do rrnc cuua Jti,;loria. 
feir;~o, .?,ne cxcl_u~. I.Otla. a c~ur~.da: isso uc1:: e~i~le I Os cxelliJllOs n:io ·~e on·ercc.::ll_, "en:"io ,1uanilo 
no codi.,.D da c.,CIIfllllia snf!J.ttla, e:n IJI!r. e~l.t a rllos quadrn111 !10111 ao cnso. d·~ que;;·~ 11·nta _: u de 
nossa consliltli~ITo rcligio.<a, nnrlt: !1a lllllilas pn.s-~ Luiz X\'lll ria FraJl1;a, ljUC lrouxc o iilustl·c se
sagcns, qui! n:"io se podem cntenllcJ· pela su:t lclm nnrlor pa1·:t eOI'I'OIJO!'nr a sua opini;io, é in::tpplicavcl 
que Inala, St~lhlo o cspiriiOIJUC,vivific:~. / :l )li'C:>~ntc IJIII!St:lu. 

E' regra rlc juri;;prnclcnci:t:· s!:il'r! it'ffl!.<, 11011 rst Que neoutcccu a Luiz XVIII cnm o tlescmh::ti'IJU•l 
UIIJ'!UI/. l'l!I'Úit /UIIDI'U, serl 1-'illl, ct ]IO(CS(I/IU!il. I!C ilOII.1Jl~ll'tC na ilha ci'EIJJa :' J)Q:;cc:· do lill'OilO, 

X:io se púdc coneluir o I[Ue >c propüe sú pela gc- e111 que csla\':t S•311Uitlü, c i'u[iil' n prcss~clnlncnl~ 
JlCI':tlid~flc 1]:1. lcll'a do :Jl't. (i.", fjllalltlú ali:is rio :l Jli'OC\11'.1!' ::tliXiliO e111 Ulll p~iz C:;!r~!lg"•:iro. ]101'· 
seu seu lido lil~r:tl rcsniL:un os almiJ'(Ios .i:lllllil· rruc a maioria de Unia nar;;io. •Jlltl c•m!~ IIIUitos 
ilerarlos ncsl:t camnrn. Ne111 u prcsn 111 i1·cl r1nc :t lililhües de hallitant.:s, r~cc!Jeu etlln os Jn·a~o~ 
mente rio JcgislndOI' fosse d·~rof:ru· a ,;u::. p1·ocla- n!Jerlos o uslii'J.lnilor. 
111:u,:~1o tilo [Wiiliea, e neces:,:lri:J, niio JJi"tVernlo ua I Que compnraGtiO pó~~c h:tYí!i' entre uma rt~hel-
conslitui(::ioa ruinima cl~usuln, t.l'olll!C se deduza li:1o de tal nalureza, co:n a J'a!la C111 ríUC c;J.Iiir.1!u 
asna innliti:H;:":o. os IJrazilciros, que n;lo o!Jcdcccram cm ten1po :i YOZ 

E' inco 111 pr•·hensi\'cl corno, scn<lo todos os n,15• da proc!nnlnv:io? E rrnc co1nparar;:io pú1le Uunhcm 
cidos no nmzil etrJ:t(hios [lOJ'luguezcs, pela lei ria h:tvcr entre a clemencia cnt:io pral:icad::t pot· Lu i;: 

·- • ) l"ilt 11o o· ~ 1 1-e 1 t "s" c ·.1 ,. XVIII com ::t 1fl1C se r,•uc1' a:;ora [ll'alicar com e>sc~ unmo, ectn 1 1n11 '•·, 1 es ... ,o;l' 111 Clunu<~OS 
.JlOl'lllg'llCZCS l:lCs 1fll:lCS eram, c COIIIO lllOSll'al'~lll lli':JZiiCii'OS :IJlCil:tS COill[li'CIICIHJiriOS na Cúll5llr:t de 
r)ucre1· sc1· pela continuação tia sua 1·esi11cncia em l.imillos, Olt de descuidado,;? Luiz XVIII uuir.a-
l~orl.ug-al, c.om tnclo ncassem :i. rorr,:n, sendo r:idn- mente mandou Lre5 vir:li!ll~5 ao cadnfal;;o, poucos 
d:ios !Jrn.zilciro;;, [1~1'1\ a torlo 0 tempo, vindo com mais ::t05 carccrc,;, c .;:;rjucccu os Cl'ime5 de lodo o 
a constiluir,::lo na 1mlo retrucrc:·en: o:; fúros de c i- resto. 
dndão !Jrnziteii'O. ncus nos lil'l'C de que nos yj;;semo5 nes;a5 cir-

A procln ma~ITo ~(l COlllfll'Chcnden no:; espoulanca
nwnltJansenles: Jlca, pm· tnnto, a lodos o recuJ·so rlc 
ou se lia!Jilitarclll pelo poder jJH.liciario, fazendo 
juslilicar:ão rlc que a sua au.icncin. n;io ~ôm cspon
lanea, mas tivera causn~, que rclcmm; ou nno se 
julgando prGvarln a sua justincar;;io, rnas incnrws 
na pena tia proclamaç;io, ni111la Jlies resta o J'C-
mcrlio de supplicarem o JlCI'd;lo tio JlOtlcr IJJO;Jc
r:tt!Ol'. 

N:to insisto mais cm un1 ponlo, que j;i tcu1 to
mado nn1 :1spccto odioso; ruas n:io posso deixar de 
dizer r[UC, S•l :t l'l'OI'idcncia ll:iO fosse [II'Ojlicia i1 
caus:t do Brnzil, c succu1n!Jisscm os IJUC sc:;uir~m 
a honr~, c fortuna do seu lilicrlador; se Po1·tu:;ai 

A. 28 

cumslnncins! w1o trato j;i de cowhn.ter a necessi
dade ela lei, [lOrquu ls5o seria i1· suscitar. uma 
l[u<.•sl:io, I[UC já tem ~ido cnfadonlln; rcdamo, 
porem, que I'Cnha :t ~ct.::, c se veja a minila cmcn
rln., qnc nr. para ser o nrtigo conee!Jido e:n oull·os 
lermos. Elia i1a ele estar exa1·:ttl:i na :1ctn porque 
foi ~[lOiatla pelo nol1r,; Si!n:tdor ~u lu r do projecto, 
IJUC foi dessa mcs1na opini:lo. 

O Sn. l'IIIWD~;>;TI::- As emendas que s:io 111n:t 
vez repro\·ndas, nfto podem lol'll:tr a prod uzir-sc: 
essa rio illuslr·J senador, seg-undo ntinl1a Jcm
llranr;a, foi t'ClH'O\'ada. 

O Sn. Hom;"s:-P.:rgnntnrei. se Jncelicito Jli'O· 
duzir outra? 

T. I! I. 
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O Sr. pri''iil•'!lle r.:·spond•-'ll nnlrtrwli\'atut'nlc, c 
P.lli COII:'I''Jllt·IJ:'i:i di:''ll \'t'iU ;i IJiL'5:l :1 5CgUiii[C 

.ll'liuo nuil'li, 

lttcudo:;: por r !la dizer que 5:io eida,J:iü> !Jt'nileiros 
lodos ü;; nasddos no llrn~.il, n:"10 ,;1) Ji':"t.; ('il lender 
qll•' lauil.tcm o >•~ja1n nrrt.wll11S: lll<l>, p.;t·.~unlu cu, 
,;c Yi1~ssc liltl li···lueuilo, c \'iyc;;,;c r'llll'l' nós no r;;
lado de eii·iJi,;ar;:io, nc~ar·llic-lliamos o> din:·ilos 
tlc çidadüo ·: Dit··llic-hiamos que primcirnn~o;nle 

·O;: dda.J;io; ltraziltJil'll' IJIInlilil:ados pela ldt·a se fo·ise l!:tllll'alisat' ? Pareee-11111 rrur1 n:"to, t1 que 
d·J art. li." da t:•.tll:'lilnir;;io, rrnc• regres>arntn, e 11:1 ltdm da eonslilnit;<io c>l:l J't'eonlirr:idtl cidadüo, 
~:onlinuaJ'tl!JJ a r<J~T·:~sar au impcrio, serão oJ,ri- o é· lo;.ru qne l'lk st: rcu11i I' :i sodt:dal)c eiYil. Pcrgun
;;adi•S a JUSliiktr J10J'anle a ~~ul.:.rid:ttlc coutpc- la rei ;,g-tJra; es:'1'S ill'azikir·s nmrul1•s t•Xisl•'Jii no 
t•~ule que r:llc:; tt:-to est:io eouJprQJicndidos nos g csla<lü rJe selYagms? ;\':io se :wltnm li~at!os a ntlS>a 
!.", 2. 0

.: ~:.o tJ., art. i." d:t eonslilui•;üo.-./o;J socied:Hk? QuCIJI o duYitla?Qual óar:ora o pacto 
.I:Juucio l!úJ'!Je;. ·· IJUC os rcconlicee, c que u:; lig-a~ O Ioga r do seu 

O Su. Y!,:cuxn!: roE C.\H.\\"EI.I.A>:- Esta lei j:l foi na;;cintenlo, ao rrual a natureza os ligou por lar:os 
;;uf!lcicnlc·n,cnlo:· eü!nb:lliLia na 2." diseuss:io, C!ll l:ill fortes, iJUC nunca se dissolrcrn. \"cja-se COJIIO 
•tnc a carnam se tornou Clll coJnnJissüo geral: offc- o !Jotncm nusctil·~ da sua palt·ia gosta de reeoJ·dar
rccen-sc n.~s;;a tli;~u,;s:io rruan[,) lla\·ia prt:1 c contra; se tln lo:!ar ~rue llic deu o !Jt'l'Ço: eotno pt·oeura esse 
c;golou-se a J:Jaleri.J.<J apczar da oppo;it:io, pas>au Jogar, Joi(tl <[U1; as drr:utJt>lancia;; impcJ'io;;as da 
p.1r:l3." discu>s:io. rida o n:io prohiJ,eJn! Que prnet· n:io rlenanta cu1 

l'í:HJUella 2." di;,;us,:io fui a l~i corubalida ftira :seu corar;ão o e11conlro de lllll:J P•'S>na Lia sua Ines
da ordem_. pOI'IJUe CIIJ Jogar de se rcslringirciJI· o,; 1 111a lcl'J'a! O litlluellt se:uprc ol!ia para esse lnf!ar, 
ar~umcnlos JJICI':tmcnlc no tJUC era interprelat::io, • cotno a are pal'il o seu nin!Jo. Estes po.J.:J·o,;o,; Yin
quiz-sc rcfüi'Iliill' a consliluii;Go, agora nüo te 111 1 cuJo,; s~io tl:i tJUC comlituem o !Jomcm ci:Jadüo do 
lia\·ido lanlo de>Yio, mas já principiou, •3 se n:io : paiz cu1 que nasecu, c foi ne;;[1;s prineipios fjUc su 
se eonrclar. !Jrei-ctucnle cslareuJOS diragando por,. J'UIItlou a no,;:;!\ conslitnit:io. 
objectos, que nr,o s:io da lei. ;\'[w i: mcuos alJsut·rlo a ineuk~da respon,;ahili-

Por laJJl", cu iJUo~reria, pri1uciro que ludo, fixar 1 tlatlc dos ministros de r.,;larlo neste ponto. Elles 
ü •'Slado de rruest:il•, 'lllC é \'t?r o sentido genuino, I nem adnlilliram uns, llCIIl cxcluiraJII oulros; pelo 
1111e derem os Llar ao artig-o da conslilui~iio, por .

1 

eotJll'ario, duri,laraJu, c rcmcllcraut o negocio ao 
qu•3 do contr:nit"l rnrln um o interpretará como. corpo lcgislalii'O, a tjuem COIJtpclia, c por isso se 
quizcr, sendo inrrucslionaYcl que os hontens pr.n- ! faz a lei para clareza do artigo constilueiouat, IJcm 
sam por dircr;o, Jnotlos, quanrlo n:io JHt rcgm llxa, / corno para disoipar os receios de Inuilos !Jrazileiros, 
rJu: m~rqu_c por !ei oeomo s~ dcyc interpretar. _ 1 r!ue. [:i,nl~a c:lão a.u-~~nlcs, c ,·acillnntes, c descjam 

lm illtl>trc senadut· se(!Uill a letm tla eonst1- rcgJc,~aJ ao :seu !l.IJZ natal. 
tuir:üo, 111as mostrou que ~a Lia !t•i nüo podia pro- I Consla·I!Jes que nao têm ~irlo IJcm succcdidos 
ccdet·, por seguir-s•: delta ahsurtlo; trouxe as re-I os que lêm chegado: c porrruc ·? PorrJUC se não 
i:ra; de llcrmencultca, c pJ·opoz excrnplos, sendo ! recolheram dentro do prazo marcado na pi·oc!a
o primeiro o l111:; JJotucudos, c o outro que enlüo mação. Quem sabe, pois, (diz cada um comsigo 
os ministros de estado jü eram rcsponsavcis pelo mesmo) se as causas que cu ai legar serão allcn
<Jili' linliam pralicarlo em ndmillircm uns dos hra- dir!as? 
zil:~ros ~usc:~lcs, c rejeitarem outros. i Hespo:1dcndo á dnrida de outt·o i Ilustre senador, 

!'iao YJU o Illus_lrc senador que nisto ha\'ia uma 1 o qu_al se funda cm que a proelamarüo rlcelara 
desigualdade UHlllo grande? 1 pcrd1ilos par:t scrnprc os direitos llc cidadão aos 

Que eompara;;:io lia cnli'C seh·agcns, c o>lH·azi-1 bJ·azilciros, rJUC n:io se recolherant dentro do 
lciros de que s~ trata? Que qpcr dizer sc!Yagcns? 1 tempo nella demarcado, per;:unlo qual dc~las duas 
~~- ho_Iucm IJUC n:io csl:i ligado :i associacflo ci1·il. 1 cousas foi .antcrioJ·: a Jli'Oclamat;:io, ou a cousti
:'\ao ~ para este iJ.ue _fazemos leis, mas para nós 1 tuição ~ Foi a JII'Oclamat;üo ; logo como se pre
iJUC cstamos consltluidos cm socictlndc. . tende, com c!la irwalidar a disposiç:1o da consli-

0 homem, cmrruanlo n:io lat·ga o cslauo de sct-/tui~:io? 
va~em, re.pugna :i idea de eidad::o: se clle conli- E' \'CJ'tlade rrue na 11 roci"II·t·r.··10 ·c "Cill C"' 1 l • "•l d ' 4 I I • U U ~~ !S I( I ~:!:1 c nu w 

1. uo~1 n~s~c cs a o, corno ~c pud~ entender rJUC a suJa; mas Yciu a consliluiç<io r.lcpois, c rer,1lidou 
coJb!lltuç.~o na sua ,a111pltlude comprchcndesse taes direitos: clla 111 arcou quem era cidad:i.o c 
lambem os llolucudo:s, c lodos os outros que se quem 0 n:io cm c nesta cxcc 1,.-0 

.- , · ', 
acl!'lfll CJ . C' · [ · Q F" • '' · ' .. ·Jl ·" 11.10 COill[ltC-• · - u Jgua.~ cu·cums ane1as · 'lguraJ'Itypo- Jitcndeu os intlirilluo' d' rJtlC L· 't · ,. 1 
tiJ,'S•''dC<l· nalu· ·-. · · 1 s, u Iannto>. ogo.com 

- ·' - •1 · .. 1_cz~, ~ llll~f:JJJaJ' g1gan cs pam os j' que justiça rJUCJ'cmos eslender-llic ar/lJCIIe anàtiJe-
debcJJar. J COibltlut~ao nao eompre!Jendc os bo- ma ciYil? N<io foi a conslitui~:io darJn pelo Jncsmo 



Ses suo cm 14 de Julho. 111 

rnonnrclw, que promulgou a procl:unnr;Bõ? l\'fio se csl:t por voz do ;cu chefe os clwmara: o mais nfio 
pt'Jtlc, pois, de 111~ncira :tii::'lllll:t snppor ignor:td:t :t 6 :tflmissircl, n<io tem Jogar nenhum. 
cxisl:cncia dessa procla!nnç:io, e lllu:t vez que se Diz·se que muitos bra~ileiros nusrnJc;: 1\,l:io 'a
não fez rnc1w:1o dell:t n:1s cxccpr.ucs d:t consli- cil!anl.cs, c pergunto cu,. porque racillam? l'or
tui(;:io, claro ~sl<í que se quiz inraiitlal', Que ~ifli· que a sua conscicncia os accu;n.. 
culrlade lial'i:t C/11 se aj11ntar a essas excepções O goYcrno n:io deixará de allendcr :iquclles, que 
lam!Jcu1 os IJUC se n:io r·ccolliel'alll dentro claquclle vierem, c scjuslilicn!·cm: aduiiltic·, porém, lodos, 
tcnlpo? A r:onslituif;:io.ó !Jcm dar:1, lanlo.:t respeito intlislinclalncnl•', c lalrcz entre c:'ses os me;rnos 
daque!Jr.s r;ue arlmille, como a respeito daquctlcs r1ue pegaram cm arruas conll'n nós, 1) :il,surdo, niio 
rJue exclue. pórle ler Jogar. 

Argumenta o illusti'C scnaclot· 11ue, 8C nús sue- o Sn. noomGt:ES 0" CAili"Af.lfO:- Eu assento 
culflbi:<se~"?' na ?cc:tsi:io ~l:t lut~, esses houiClls que a lei n:io de\'C passar; c Janto mais se inca. 
nos, coi.H'~I'Iarn ík llllp:·?.pcrtos,. c r,~nl'l~.m ~1/es ':c-~ recc a forr;:l. rlos ,·inculos, que pr.~ndeifl o homem 
put.tdo~ como hellellle!!LOS. hlo 11.10 'c':' .10 ca,.o, ao seu pniz 11atal, r111a11 to mais 1111~ C•>n\·cnr.o de 
J~C/1~. r:·~v:~ (·ousa alguma; por tau lo, nau 111erece 

1 

que n5o devemos ad111illir os rrue n:"1o ncmÚram 
con,idcl nr-:10·. _ _ it yoz rJa p:tlria n:t occa;:i:iu do perigo. 

A consliluu;ao na o r·erogon cxpre,sarnente a · Se a constilu ir· :i o se funrlou IICS.'CS ,·inculos for-
proc!:t.lii~Ç:"~o: isso~ verdaLle, ~o,·écllj<luwis.se púile J maclos pela natiu·cz:t rma esi:;IJciecer a primeira 
d'.alll rnlenr que a lli'Oclau:mr;ao ficns:e PO!''sso ~m [ caracleristica do cidnd:io, esses rinculos uHtnifes
v:gor. Quantos oulr?s :~r~1gos da legrslaçao anl!g:t lt<imenlc afrouxa mm narruclles de rruc se trata: 
na~ ~~evog: a. ;ünslJlu.:r::IO .s;m'., coml.~ulo~. fnzcr: i prepO!lfleral'<tln nelles oulros mnt!vos, quaesqucr 
m.cn~o~o deli e"· A COIJ.,Jiltur,.lo e .a Jll "':ell:t .cla:s , que fosst·m: niio tlevem, port~nto, ser admilliclos, 
Je1s: tudo quanto lhe. fl!r eontraJ'I.o,.esta IJOrisso I salvo 50 , 0 juslirir:ai'Cm, c.omocotl\'élll. 
TllCSIIJO rC\'Of::tdo, C dC!XOU de SUJlSIStlr. T!'nz-se cm f:ti'Ol' d:tljUellcs homcn;; fjUe :t COll· 

A' vis la, pois, destes p!'incipios de reconhecida ' stituir;ilo, no a!'li!:(or.m que trnta rlos que s;ioexclui
cvidcncin, sustento que :t lei dc1·c passar, c r1ue dos dos cli!·cilos de cidarWo, não faz mcnç~10 delles: 
6 fundada na mais acrysolarla jusli\:t. respondo rruc nem era ncsccssario faze! -a para se 

O Sn. VrscoxoE nr;: P.IRAXAGu,~:-Sr. presidente, .inlgarem cxeluidos. 
n:io posso ouvir dizer que o ~rligo d:t conslituiç:io Nós c ramos lo tios cid:trl:ios pnrlug-ueze>: sepa
é claro, c ao mcs1no lcrnpo rJue é ueccssnria tuna ràmo-nos da mãi palria, c ficaram por csie iacto 
c i para o interpretar: isto é contrnclicç:io mani· cidnrl.tos !Jrnzilciros a•Juellcs que seguiram a cnn-
resta. s:t do Brazil: os outros que n;io ndilcrirnm a ella, t 

Protesto, s1·, presidente, quej:imai;; rue passou ficaram cidad:los portugucze,, como dnnt.!seram; 
pcl:t imagina~·ão, nem :t ncnlnun dos illustl·es COIIIO havia, pois, a conslituir;:io de excluil-os, se 
colllpitadores da eonstituição, que cll:t revalidasse elles estavam j:i l'epntados estra11gciros? 
os direitos de cidadão no;llrazileims, que deixa- Eu j:i. disse que nos dcrcria se1·vit' sempre de go
ram de :tcudÍI' no ch:tm:t!ilcnlo d:t p:tli'i:t em perigo: vcrno :t histoJ·in do tempo: allenclcnr!o nós â clla, 
esses illuslrl'S compiladOI'CS aqui se actr:trn, eltes !Jem se deixa ver rJue o artigo consliluicionnl tmta 
dcclarelll o que sentem nesta rnateri:t. dos que estavam no Brazil, e n:io dos que se acha· 

se tal rcmlidação se entendesse nrmad:t pelo vam fóra. Por· tanto, a;scnto rpte :1 lei não deve 
artigo conslil.ucional, bastnl'i:t isso para iJHlispor passar. 
os animos dos povos, quando se 1/ies oJTc!'eceu o O Sn. VrscoxoE m' IXILDinül'E:- Corl\'idado 
projecto t.lc conslilui<;:io nnquell:t época: e lanlo pam fa llnr sohre a matcrin, Cllllllll'e-me dcclamr 
é este o seu sentimento, rruc cm algumas provin· que fui um dos compiladores da consl:iluiçilo de
cias se risc:tl':tm nos collcgios cleitoi'CS dos \'o tos baixo das base;;, que s. ~!. o Imperadot· nos deu; 
que tinham nas eleiçuc.; varias individuas que se c que no momento em rruc esc1·ev.:mos o al·t.ü.•, 
dcixamm ncar cm Portugal, como já se ponderou n:lo nos Jernbi'úrnos dns conscrluencins que se po-
aqui. diam seguir. 

N5o nrlmillo lambem o p1·incipio de que são ci- Se nnquellc momento occotTcsse esta questão, 
dadãos brazileii'Os lodos os que nascemm no Bl·azil, eu diria que Ines pessoas de,·inm set· excluidas .. 
nessa generalidade que se inculca, pm·true cnWo porque convinha nessa occasi:lo mo::lrnr nos po,·os 
vem o ahsunlo de que lambem os selvagens deste que o lmperadOI'el·n, como de facto c1·n, rcrdndcir:t· 
paiz são cidnd:ios: po1· aquellc:tl'ligo, cnlcndcm-se mente brazilciro: com tudo, nfio de\'emos consi
todos os r1ue, sim, nascer·am no Br·azil, ~nas nunca/ rlcrnrct·iminos?slo<losntl.uc.llesquen:1ovi:t:e'~~,rnas 
os que a!J:tudonaram a causa da patrw, quando cumpre cx:tm1nar quae~ tn!'alll os IIIOli~O,, rrue 
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ni:;,;o inllirir.l:::, J~<)cl<:ul::l ;;cr 1fl1L1 os !r:rj:'. IIIUito 'ili>t:ntidá, propuzoSr. JH'Csir!clll<' >c:u:nn1nrn ;;nr11:· 
t I. · I dnu:rra o JII'OJ.IH:Io ~o:n a crnendn, c r·csolrcu-sc a t•'llt rr1~1:;. 

I 
I • 

~:rppon!::li::<ls !Jllü um l:n:rJt'lll >c lia ria rrllHl:Jt o : IJilt; Sllll. 
par·:t Por:r:g·a: p:lll<'<'• lcrnp<' :::r ln;;, tlll lll·'>urn nes,:a .l':lS'on-s,; :i. :<c;:rrnila pn.rlc d:r or·ilcrr: 1lo rlia, ü 

. "1 n I>· ' ·o, '1."1'" '" 1 O lnt·J'II·lr'l·l·ll le· f!OIIlilllrllll :J. di;;cll>S:io IIO]lr'Oj.CdO de lei SOlJ!'C a t)CC:bl:lt.:L·,\',;IILUt' .!1:-it~i 1,./lllld l11.;,!L l ;1. 

podia c;;:c :ll:.rrrd<nr::r· ae<)J::p:rnirin 1!0 seu pai~ Xe- e:~lr:>lr·u,::io, c nnn;t:ll_,:io dos nn\'ios i!a. rnarinlia 
g:rr- IIi c- il·':no,;" dil·,;itu de dd:rd:io, l'o:-que ''!11 rnrr·1·:rnlt'; e :J)Ijti'O\':tlldo-se scnr oppo,;ir::io o :rr-
Ji"i" u:'to ::r::rrdttu·.' ll<'ix:rrCilltl~,J,,o rceu!llrcc<)J' l.ign l. 0 iln tit. ::!.", íJ l[u:tl, e!ll corrscqucncia de 
''"1110 I::L q::.~!ld•' ''"''"i''r:' Q1randll "' hntrrcndo;;, 11111<1. oJrs,•n·.1r'liO tlo Sr. \'br.orrdc llc í'ar·anagu:i, 
r. nulr·'·'~ 'cir::/,;::>, 'IIIC lr:r!Jil:r:11 o;; s~1·tC•c':i do nr:r- foi :lppro\'adc; Cüill u :rccrc~ecnlalllento d:rs pala· 
zil, ~c f:l!lii!i~ri;:J!Jr ~onrnu.<co, :;:iocitlad:'tos !Jr:rzi- \'r'[:,;- ou I''J/TU.~f'01tdr:n!e-no lirn:do nrr.;uro nr-
lcii'O;; ( .·lflili,rrln ), >C:rr rrn,; pnr·a is:;.-, depend:rrn de ligo. 
'::rr!:r1k :ril:;r.~lhnç:ln ( .·lfiOi!ldo ): u 1ucsrno SI) eu- O :n·lil.:;o 2. 0 pnsson se:n 111\Hlan~n, ü o 3.n com 
lonrlc a r.~s;u'ilo d:r<Jnclil'>, ,, tlns m:tis IJIIO nas- a d·~c:l~l':t~:'io i.lc qnc os li\'l'os ncllo :;Jcrrcionados 
, .. ,,:·::rrl llü J.:r:rzi!. e por· C:lU.':J~ nlt•:lrili\'eis 1t:'io cnn- füs.,,·:llr l'!llJI'icatlos, r. crrecrT:rtlos pela :rutorii.ladc 
J'JJ:·r·Pra:n ~~;,devido pram. Quanlos delles n:io dei- [ e•:.:rrpetcntc. . 
xararn de \'i!' p<Jl'. i!!rrnrar:ei:J, C<ull·os por J~ll:r 1le i O. Sr·. pr·esidenlc tJ,;u par:r. a ordc:n do ilra a 
!ri>;icJ;:, r uu Ir os, !illallllcntc, I"'~' lllr:livo;;, 1r_r"; a!J,;o- i eonl i :rrr:rç:lo da ~.a_di,;cuss;lJl d_o l_lmjer:t•) ~l_c lei so!Jre 
Jul:l!IICi:f·.' I!~!Hll".1!li<J.<. r lalrr.?. SCJ:IIll 111r11 ]lOJirJe- O dll'L'Ii.O de fli'Ojii'IL'(J.1,],;, C .1. .l.·' UISCII,:~aO dO J!I'O· 
roso> ~ :'l':itl po;,:u, por·l:nrlo. l),;ixanl'! i!ef,:rlller a l.iect" ~e lei sobre os !li::~ de fcsth·idad<; nacional; 
!:;i,_a 'ltlil.l te:n l:rrllk.·lll por ol,jeelo tirar o gorcruo 

1

: c:'" lrolrrcr· tt;!llpo, ~ coJrti:rua~.ft? t:o projer:to tlc 
,J;J rrr·e,;o,ur;ao, r:1n IJIIO se neha. ler ;o!ll·e a Ct)IISI.nieJ;ao c narcga~ao dos na\'ros de 

,\ con;:lii:rl•.::i<"• lli:JI'COU pn.;ilil':tiiiC:l!J~, C r;,lllr, llrarirrlta IIIJ!rC:HJte. 
mnit:t d~re:;·.a :1uac~ ~ii O o~ íJllO e;;l:io cxc!uillos do.s Le\';llllun .. sc a se:;~üo :ls 2llorns. 
dit·eitn,; ck cidail:io; c quanto :i ol,jcc~:lo, que se 
JlOlHler~. de q::c ,;ntrararn ent:io ('IIi a nossa sode- ·: 
d:tdo llll:r~tiJ1.;J '-JI~~ pr.garn1n cm armas c:ont 1·a a ; ~1c~~tio de ·11;; de .:ulh~) de ~~~2G. 

p~tria, cil:~ :_r:io pr·occdc, pnr ~ue r.s:<es aclr:l!ll·Sf! 
1

1 r•nrcsr:mxcu DO· sr:. y1;1:oxDrc 1m SAXTO-.\~IAI:O. 
<:O!:rprel;cndrdos 110 p:rragr:rplro dos 1/LIC ~cüit::rarn , 
,;mprc~o; de .~ol·crno ostr~ngciro, e pnr isso Jiran1 ! Aherta a ·sessão .• len-sc, c appr·ovon-se a acta tl:l 
r:xcluido;, / anlr.r-cllcnl:~. 

\') s1· ~ .,.,.c'·rr·1·0 ''tl o c1.1r 11 :, IJLlc 1• 1, 1.1• • Con1o 11enlmm dos illnslr·es senadores tircssü ....... t.: ••• ,, 1t.: h .... '•"• .IJlJ,~O CIC-· ~ . . 
r: ido 0 Sr. nor~·r:s. · que fli'Opll:·, passou-se a or·dcm do rira, c deu-se 

· primipio :l 2." rliseuss:io do a1·t. 1." do projecto 
O S11. i'n!:.;ru:;:;m:- A cmc!lda, 1/UC o illuslrc ilc td so!Jrc o direito de propriedade, llO\'arrrcnle 

>ena dor· :r pl'l:>c:rla :rgorn, 0 n llli'Sill:t IJliC apprc- rtldigido rwstcs ter r nos: 
sentou 1::r1 oui1·:t oecasi:lo. Elia UIJUi estd. (Leu o 

., Ar!. 1." A unica exccpG:lo feita :l plcn itni.lc do Sr. scc:·cl~l'io a emenda, a qual pnra i:>so se rnan- · 
i!ircrlo de propr·icdatlo, couforrnc a constituição tlo dou llusc:~r :i sr.crct:tri:r) A c:Jru:tl':t n:'to ~ tllrrJOtl 

" ii!I[JCI·io, til. 8." art.1i\l, ~ ~2, tcr:l log-at· quando cm con:>id•'rnc::o. porl:into n:'1o pt'lilc ser outm vez 
liourcr ueccssidacll! ou ulilitladc do u,;o, on cmprurluzida. 
prego ~a Jli'OJir·iecl:ulu do cidadiio par·a o !Jem 
pu!Jiico, corno nos casos seguintes: O Sr:. \":;,:•.~xr>~ Dic CAH.\rrcr.r.As, 1lepoi:1 ue 111 ais 

nlgum~ dis~us>:iCJ, dtl qucs,; n:lo pude fazer· coru
plew idé•a. CIIV:C•u á rnesa a seguinte 1. 11 Defcza do estado. 

2." Scguranç:t, saltdJI'i<.ladü, colnmoc.lidadc, c 
ic)m:I"D.\. der:nra~:'io pnhlicn. 

Suhsti::::r ·~e ~n nrt.L" c:;tr.: i :J.' Fnndnçücs tle casas dr. inslrucr;:io Jla moei-
,, Ar!. L" ,\',1,; lr;·mos do :u·t. ü. o n.o 1.'' d.1. cons-,. dade ou inslitui0ücs de caridade, c sor:orro pu

i i tuic;:!o do i ::rJ.H!J'io. são cidad:los IJrazi !eiras os 1/tll!, lJI icll. 

lendo :_rast~i.:o li<) Brnil, e residindo 0111 paiz cs-. Pedindo a palarra para fallar so!J!'ü a mnl.,;rin, c 
~~·ang.:JI'n ll:t. rrrc:Jior·:r\'cl ~~poca da dcclar·:u;:io da J s0rrclo-11r,; concedida, disse 
li!tlcn•'llcl''IH'la r·e"r~<sar·'r•r n r''"l''''' · · ' ' • 

.'· · :·· o .. , ·•· •" e~ '·'""rcmao rrn-' 1, su . .loAo IWA:>t;r.:r.r>TA:-Srs., os modos pO!' 
pcrJo, dc;:<"::.s do prazo rl~ seis nrclcs, IJUC lhes Joi IJ que ie pódJJ pcr·dcr o clirc.ito de propriedatlc s;i.o 
1uareadu l)''t'l 'Jn·clanl'l~·•ocl' ~ u' '·t · · 1 1'"''1 • · ' .. , ··' '. ' ' • ·'" eu ~ '" ncuo c c· ll-·. t:,lltu,; e t:ro vanos, IJIIC ael!O sm·:i dilllculloso que - I t~r·o:lric •lc r.,r,.arr'ltl · · 

], . • 
1 

· . ' '
1

' ·' I a ler os pos~a abra ngcr lorlos: ~orn tudo, além dos 
•01 apora1 :r. e [Iiii' ll'io i•'\'CI'rlr'r'< r[tlcr P' I', · ' · 

· : • "' " .. 11 er. rs~e 1 fJllC >C ncil:tru lll.1f'l:nJJos. apontarcr :ti"Ulls oulros n. pnlana I' JHI···ar-<c a Pr:tt'ri" stlfl' · t' 1 / · " . ' ' ·. ~ - ' · · ~ " ICJC!l emcn .c qr1c mr lcrniJI':uJI, c prineipiarei p~.tr nl}uelle, rruc 
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conslilue o o!Jj_eclo pr_int:ipal ela pr·opried:llle, no ~~ :is ':czcs 1;xi~c rrue se __ lorucJ~l ao sct_l pr?priel:H·io, 
liiCilOS ut>ste p:tlZ, 1p1e e :1 e,;aaval.ura. sal\ o o dJI'CilO deste a JUs ln Jndcnrnlzaçao. 

II:r sculrores que ahusarrt dt) düruiuio, IJIIC lt)rn i l'arccia-l!lC lall!l.icut wnrir·, que se supprimissa 
sobre''" t!SCI':tYos, c css,~s dCI"•lllt ser· t)lll'ig:ulos a· a clausula- uni<·:t exccpt:lo-; pois que j:l o 
vcrltlcl·os. scundo decidin, <rue tinira Jogar· o lomar·-sc :t pro-

l'("! e J.anJIJCirt nconlcecr, ~Ll!:ro, corri ci'l",:i lo, !.em pricílnllc, nüo só llu:; ~a,;os do Ileccssidar.lc, mas 
tiCOrrlc~ido, 1·ir tlllr pai 1111 <liiHlrrr<ii :1 ''!I' cs~rava tarullcJrr no,; cn,;os de lllilidndc pl.l!J/ica, :-en,.Jo a 
de seu fi/iro, o que r•cuugua a todas as kis r.la ·\' bem _da c~u~llll.llridat!c. l'al·ccia-mc, ig-unluwrrle, 
!l:tlUJ'CZ:l. COIII"Il' addJCIUIJ:tr :!O:l caSOS ll"i/ll'CiiJOs ll:t l'CU:tCt~iiO 

Leur!Jra-:nc <JIIC, s<:nducu jniz:lcfúrn.dc Pnm-1 a-.l'llh>islew:itt-ehwtwuittade. • 
calr'1, urua :rllillrcr necilou a >rm JII'O[ll'ia ur:iieorrro Aintla <'JUC, :ro I'igor de direito civil, se tcnlra 
sua esa!tva. Fin:!lutcnlc .• IJU:tndo vnr·io,: lrcrdciro,; 1 r.>J.n!Jclccir.lo a rc~ra, ifi!C cada nnr é o Jlloderador 
/.0111 o SI!U tfllinl!:lLl cu r urlla eou,;n_.IJII~ ,;e n;io pticlt: e ilrliitm da sua cou;;n, corrt lu(/O, ltiii'CIHIO n. con
a!J:;olul:rtrrcul~ llivi<lir, c !ra nc~es:;i<ladc disso. sliluil;:io dd,JJ'Irlinado, que se rnarenssclll o,; cnsos 
l'ar·ceL·IIJO tJI.II~ J.nflo,; este,;, c outi'IJs Jt:rtilose:,su;,:: da cxcepr;:io sobre a plenitude do direito r/a pro
se c!e\·errt cs(Jeci/icnr 11:1 lei ..... (.'\:i o se ouviu o [IH'icdaclc, 1::ltJ 11údc p~·eva~cccl' :t ~J/:jcr~~:io de n:ío 
r•cslo.) 'i se dercr Jazer a Jcgrsla<;ao cnsuJslrca, segundo 

, , , • , • ., . • . .,.· ., nppellid::m, c reprov:uu os nor,os puh/lt;istns, pois 
O Sr .. CAI.:>IIdl.o ur, C,ur, os.- !ii. fi! e»rrlcnlc, :t 1 1.· 0 011 1 .. z.-10 .1.111· ·1• 1.1 C'! r' c'·<· .1 .. 1 . ·,. 

, '..;, ,· "'I .. "i(r "I . '('I, ,
1
., , .. • .• . i. q I , .. 1 ~L.,. l1 IJIJ.,,t 1 • ,} l!ml C lUJUi1J1,1, 1,. .. 

COIIIIIII. >.!O, CJlC,II I ~ 0 :H!a d<. Jaz,. I :l I ed,li+!O de>i.c> 1·1 I). O ·sr· \"C I ]C"I. ')"J' c) , III· c) O ( c to '• o "C ·c · · ) 
• . 1 . . • I J > ~ ' '" L U JIL lt" " ~ LIIC!a C O· 

ar·l~~os, r:Jcurrlre~cu :r_ :,p::li·IL·: _d 1,1! 1 _1:_ul<~~de' .~~.~! 0 legislador se reduza a •. n sú tlrcorenra, ou :tplw-
l!al!.l. C!ll oi[IOI!taJ todo, u~ r.noo,, tJ oU fez lll~I.Lo!O 1'1 .. o J't!IICI"IIJe!ll I .11' ·, • . . · .. 'III . " a - • t:Utljlle- o sen a .1en· 
dos lrc.> de,:rgnados no PI'O.JCelo, que pareceram douo -, I;Orrto pretendeu um rnodcrno jnr·iscon-
os pri!lf:ipa,~s, c os Iuais ncce,;,:rriüs. sul lo purluguez, que :Soilrc essa ilasc. cstálJclcccu 

Eu 11:i~1 fui tlu Jnr.s11ro Yoto, c i.li:'sc l.fllú era ncccs- Ulll plano de codigo dYil. 
sar·i•! llxat·rnos m~is esl.~s c/a,;si/ic.1tút:~, par:r cvii~J' 1 )lu i to rcspcilavcl ú o tli!'Cilo de proprie,Jaile: sem 
durtdas; rn~s drs:;CJ':Hn IJUC :r CXJlCrJ?rH:ra depors I a sua inviola!Jilid:!i.lC n:lo lia esl.imul.o do tr:rlmlllo,. 
dcrnonstr:u:ra se aqucllcs cr~lll os un1eos casos. nerrt il!tcrcsse de fH'oduzir, c ncctunular cs rr·uc/os 

QtUlltlo :i. o!Jjecr;:lo do r1obrc.: senador, cr·cio qu,J 
1 

da industria, Sülll o que é illrpossircl yasl;t o Jli'O•· 
nao procede, liOl'<lliC cl/c püc restiie<;ücs ao direito I gressira propriedndc; was uculrUJJJ indiricluo púàe 
de propriedade ern r:ousas dq SOJ'Yit;o p:rrlit:ular rec/nr11ar o sen de um modo inteiro, nhsoluto, c 
dos indil"iduos, r[t!n.udo, por outrn pnrto, o .1rtigo sem restl'icçues, porque toda propriedade só se • 
d:t consliLni<;üu é rclaliro aos actos do goYor·no ftii'Jrrn, ll<:ullérrr c accumula, pela insliluiç:io cli!· 
nnqncll:t rnatcria. governo, que assegura por lei c força pu!JI'ica a 

po,~c de rrual<tncr· cousa a seu dono; c, portanto, · 
com t·az:i.o se pódc dizer que qualquer propriedade, · 
CHt.~l'~!lde parle, .é a. Ohl':t do !l1CSIIIO ~tl\"CI'BO, C, 
cm conscquencia, dcYc ser suiHJrdinada :10 inlc
J'essc da COilllllUlliclade. 

Em lodos os paizos cultos, os seus codigos e rcgn
N:io 11~ duvida,-Sr. prc,;ideJi~c,. cm rruc o direito l:uncntos cil'is contém rcstricr.ücs no 11 so c dispo-

de propr·Jet/nde clc\'c [CJ'seus lJJrJJtc::. sir::lo da propriedade, que se .compensam com o 

O Sn. \'1scoxnr~ ng C,\1:.\\"EI.f.AS:- O illustrc 
scnndor·, IJIIC ac:rlrou de fali ar, pr·c\·eniu o que cu 
tiuha lt dizer, r!CIIlOI!Stl':llldO fjUC OS C:lSOS<)C fjLIC 
lmta a coustituiç;lo, n;1o s:lo ;ujuollcs que apontou 
o outro illustre senador. 

O horucm cnlr·a n:t socicdndc. c desde o berço lJC.IIl ruhlico. 
Cl!IUCI;a a rccclJcr ilclla beneficio~; 6, pois, int!is-, u10 tios casos do cxcrcicio tia autot·idndc do go
pcmarei<Jl!O l~nlhcJn 1/:o s:w.rilique alguma cou>a, vcl'!lo sohrc a propriedade ti o rla-suh,;isl<!llCia-. 
o por cs;:a rnzao clla nao pude <.:Orrser'l'tl.l' nrrucllc Enr caso llcJ'oure c guerra, especialmente nos paizes 
dir·ciio tlc urna. maneira ahsolula c indctlnitia, e ccutracs, ou ainda marilimos de tcuuc commcr·cio, 
JJCslc intuito ai!lto IJUC n matcria do artigo cstü que u:io podendo ser pl'omptamentc soccorridos 
IJCIII conec!Jida. pela inrporlaç:i.o, podcnr abarcadores de g-cncros da 

O S11. Jhn.1o ll!; CAYHt:':-Sr. pr·csidcnle, pa:·,:- Jll'iiiiCira necessidnt!c a rrclcxto de snn pr·npric
cc-mc ser incoruplct:l a l'Ot!acc:lo tio projecto de tlnrlc, pôr cru seu pqdor a vida dos concid:tthios. · 
lei, pOriJUC os exemplos al/eg:rdos só t<)m pnl' Nesta ur·gcncia, tli~~-111 o que ~uizcrem os econo
ohjcclo a Jli'Ojll'ictladc de !JCns do J'aiz: c ailll!:uruc mislns liiJcracs, o g-o\'crrw clero impedi!· ns ntnclii
na gcncralit!atlc do tcruro Jn'Ofll'ietlatle se compre- na~ücs t!etacs monopolislas, tomando tncsg-cnero>, 
lientla n. de )Jcns moreis, conl'inha IJUe isso ex- ou taxanr!o-I!Jcs os preço,; a racionarei ar!Jitrio, 
[ll'cssarucnlese dcclamssc; poisrJUC o hem pu!JiicQ snll·a a indcmnidaclc aos donos. 

A • 2() T • I!l. 
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O outro caso ,j a !Ju 1nani rl a de: neste cu Ira o fa vorl' \'OS sr v icintl o,, r. o ru lg-o li :i o julga lia r c,. ser icias 
;llih,•J"dade, oude l1a o syslema rlc cnpliniro. alé, por a"im rlizcr, rm al'l'ancal!lCnlo rle ol!JOS. 

Apoio a opini:io j:l emiltida por 11111 i/lustre se- A rc/igi:io ']IIC profes~nJ!lLls, e jura1.nns IIJ:Jnlrr, 
nadar, tJ,; ser preciso IJUC nesta lei lanJI.icnt se i condemna lal abuso. O '.wsso Salvador, que nrto 
lllarca,s•'ltl o> casos do abuso drssa pmpricrlaric: I rrniz LJII'lJar o syslcma rle eseraralum tJlle pi'l'tlo
cl/e o cxempli11r:ou nos I!Ot'l'i~lo; abusos que f:tzcnJ nJin~v.a no.munrio,. onde se estahr.lr.cr.tJ a r~g-r~
os 'enhorcs rios cseJ'ai'OS. :\rsso 1110 Jll'f:\'üiiJU, r.· se1'1.'l/llli,f Jlll'e ffr:ulunJI-, com ludo, na arirnJmvcl 
eslinto qne 1110 Jli'CI't'llissc,. int!ie~111lu ':-'lú pon.lu [ pa1·a!Jula do scnlwr lJenigJJ'o f(l'C perdoou no SCI'I'O 
Jllelindroso .. sobre tJnr. eu. tinha Jnlenr:aLl. rle oJie·['''au,!ult!J.Jto, cond,!nliJOu o ahuso, pOI't'JII~ clle 
I'CCCl' 1111\ projecto de let é III {CIII[lO maiS OJI[!Or· depOIS fOI llagel/ar OS C:OllSCJ'I'US que lhe IJ:JO lia-
lu no. · via111 pago o t(Ue deviarn. 

A lei pa.lria poz a rc;rra-A nós r:onrt:m JWOrm· Pelo que, parece indispcnsarel l.amiJCin lltarr:aJ' 
'IIW ·JJÍII!JIIUJJL llhll.<J! tlu 'Jire J seu.- Enlcntlo, pois, , na. presente lei, entre os easo' rle nhuso da propric
quc conr~m :tcrc,;e,'lliar o caso tlc hlllllllllir!r.lll,!, / tl:u1e, n exposto que e t:io colllrarin :liJUIIJanitlndc, 
que se inclue no lJ•:JII publico, rpw ti a rcgm gemi i c conrlrmnarlo pcl:tl'eligi:io. 
da consliluiçfio. 1 

S1·. presidente, estou conren:i,Jo de que o direi~o / 
do sr•IJhor sobre o escJ·a,·o two se dese entre nos 

1 1 . . I ];)!ID:IlA. rcgCI' rigoros:unC!!le pelas re~n·as (o r omltllo, ruas. 
só pelas rle penhor. /I • P1·opon h o IJUC se su ppri ma a elansula- nn ica. 

A escravatura dn Brnzil é oriunt1a da Afl'ica, c. cxecpr;:i.o-e se aerescentc aos cas~>s dascxcep
con~~·:ou c se justill.co:l fi!ulo llc re.~gate do !lar-~ çtics_indicadas ~ rle- subsislencin e hlwuwirlarle-. 
hnrJ5rno pam o r:hrJslwnJsrrJo, . . , 1 JJarao de Cif!JI'rt. " 

Ainda. nos despachos rios P01'los do llmz.JI nas ! O Sr. secretario leu a emenda, c roi anoiatla. 
experlir.õcs para e~se lrafico, ellc se tlcnoulltJa.,-

0 5 
. . .' 

·es ,.11,' n .• \·JscoxnE DE l'IAnngrn:- :.'ius lr:1tamos l r, ~-. . . 

" . aqui ele uma lei rcgulamcnl.aJ", ·a rrual é IIJuito 
~:1rtanto: conven·~ :slabel~cc.r a reg-rn de se d.c~er /necessaria e ulil, porque Lml:t do direito de pro

o!Hig-ar aos senhoJes a da.J /Jheràade ao cscta,·o, prieàade. 
que se podc1· rcnJir, indemnizando-se do seu nlor 1 
pela jus li r: a a ar h i trio de louvados, mui lo pri n c i •

1

. ü artigo contem, cm I. h c se geral, fuJHI ad~ no n ri.· 
palmente eu1 ca,o de sevicias. J:i assim 8e !JaYia iiO da consfituiç:io, rJUC g-arante a. Lodos os cida
delcl·minado no imperio romano, forçando-se o . rl:ios a ~asse do q~Je é seu (L:u o artigoJ, a unica 
màu senhor a forra1· ou a 1·c1uJcr 0 mal tmlado I cxceiJÇao rJuC l1a arJucllc arllg-o, marcado 110 ~ 22 

delle: con1o, pois, havemos de p!·escilldir desta 
dclcrminar.:io r.la conslilui~.fio? N~io ó a.rlmissivcl, 
e assento que a lei esJ:i 111uito be:n conce!Jida. 

escravo com boas condir;üos. 
E' notar i o que nessa parte ha enorme abuso no 

imporia do Brazil; quando aliás tanto carecemos 
ele facilitar os legacs meios de sahirem os escravos 
gradualmente para o estado ue libertos, allm ele 
termos servir;al genle livre, h:n-enr.Jo vigilancia 
na policia pam seu justo tmhallJo. Podemos dizer 
com o imperador Antonino Pio-é do interesse elo 
cstnJo Ler liberto c Jiberlos.-A;;sirn s.e enuucia 
urna das leis impcrincs. A no>sa liberal consli
lrdc~lo estendeu aos lilmtos o rlircito de cir.ladão. 

A humanidade lamenta que, ninda depois rle ter 
a consliluir;üo abolido a lorluJ·a, se use1u de instru
mentos della por alguns senhores dc>humanos, 
sendo muitas casas patihulos. 

A lei patria só pmhibc castigar o sc,·vo com 
arma: poróu1 ue facto muitos scvieiosos castigos 
se fazem com impunidade, e com la! excesso, que 
ató o povo ouve com insensibilidade !aliar em 
no renas c trczcnas de Jlag-el lacues, rJUC se fazem 
com irnpia parodia ele actos religio>os. 

E' bem constante que as justiças d:io muito 
rams vezes remedia aos justos rer:ursos dos cscra-

O Sn. ll.\u:io ng AJ.CAXTAHA :-Tendo cu sido 
o autor deste projecto, não o posso, com ludo, 
retirar, porr1ucj:t se acha na 2." discuss:io; porém, 
cu rejo-o tiio lJ·nn:iformado, l:lo am1ilo, t:lo desli
gJII'ado, que me parccü ncccssaJ·io pedir a sua 
supprcssão, ou ao menos o'seu addiarncnto, por
rrue me r.ão parece agom :1 <!CCasi:io de se tmtar 
deste negocio. 

O Sn. VJsco:vDg tm CAnArEJ.J,AS: -St·. presi. 
dente, levanl.o·me para me oppt!1· a proposir·:lo elo 
i ilustre autor r.! o projecto, em fJUC t:cde fJl;C seja 
suppriuJitlo, ou ao menos addiado, 

O projecto de maneira na11hnrnn pótlc SCI' sup
primido, POI'fJUe é de mna lei, que a conslitniç:1o 
manda fazei': 11:10 pódc ser ta rnbem addiarlo, por
rruc lentos a maio1· neccssir.Jade dessa lei. Podc.m 
occorJ·cr casos, cm qí.tc o estado precise de tomar 
a fli'Opr·icdadc pat·ticnlar, conJo hn bem pouco 
tempo succedcn, c o go\'CJ'no precisa r.la lei pam 
poder di1·igir-se. 
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o Sn. BABÃO 111' CHJtt:': -l'üdi a palana só J Na mini.Ja Jli'OYincia,n capilal él-.JIIdada em uma 
p:u·:1 HJII:t cxplicar::io. i ümiueucio1, c JJJuitas yezt•s se JnandaJn rlemoliJ' 

,\inda tJUC na eoustiluição 110 a1·li~o pl'O(JOSI:o se 1 propricilade• ainda seu1 estarem J'uiuosas sti para· 
inseJ·is;e a clausula-uui~n e.ct:eJJ~·rio: é eriden te 1 JlCJo orrenclcJ'CJII os tJUC passam pelo cJc,;fa lr]uc das 
referir-se an uni~o (ll'iutipio do beoiJW/Jiico: JJJas r terras da rn.onlanli~, que tlodem ir faltando aos 
comtJ o sCJiaclo decidiu IJUC a eousidcra~.:1o do llcm i alicerces, c os proprielarios w1o podeu1 OPfltJJ'·SC 
publico r;OlllfJJ'ClJeJH!ia a divis:io dos caso:; de- : conL1·a cslü prineipio de seg-uranr;n. 
absolutn 1/~t:essitf,lrle, e de ulilidrule publica- c estas E' IH'Ceiso este sacl'il1cio a !JcJn elos outros cicla
clasôes adlllillia:u sulHliYisües JtOS o!Jjcetos excm- d:ios. E' islo scJncllianlc ao easo ila lei rollca, c 
plicalil:qncntc eJJUJ!lerado.>, por is;;o enle:Hii que araria grossa, em que o dono da mercadoria t1c1·c 
na rcdaeçüo da lei convinha snppri11Jir-sc tal t':JZCJ' della sacrilicio para ser lli'O mla indCI!JJJi-
clnusula, mas n~1o insisto na suppres,:ftO. I ~ndo fl'~los rJ~te s:io iJ~Lercssatlos, c ~lcsla üccasifio o 

O Sr. João Er~uigclisla [H'O(lôz a seguinte JJJlere;;,;arlo c 0 pniJIJco Lodo, pois lodos podem 
[ passar pelas t•uas. 

E~mxuA i' Em tempo de peste, ningnr:m dit·á que o proprie· 
. La rio Lenlm lh'J'C o direi lo de di>11ôr dA meJ·cadorias 

"Propuulio que se t.leclare que o oltjeclo tla lei é 1 infeccionadas. 
gamnlir sóJIJCULe o direilo da pJ'npriedade, no easo I Quanto ao Jllais que o nobre scnaclOJ' tem dilo, 
cut rJUL! CJJJ hcnclicio pu!Jiico t'<Jr n,;ccssaJ·io fazêl·o UJI!a \'Ct. que c relativo a coutrari:tJ' UJII artigo da 
perder; c t(UC a clausula- nuicu e.vr:cJI~'âo- :;c rc- I eonslil:ui0:iD, n:i.11 pó ele lct· lagar agora: resCJ'\'C 
fcJ·c a t:stc caso de utilidade, e uc~cs;;ir.Iadc pulllic:t, I i;;so pam dar( ui a quatro :limos. 
c não ao diroilodos ~.articulares cul.!·c si. • . . I o sn. BoJJHH:cES D~ c,uiYAJ.JJO:-A uwiOJ' paJ·te 

1':11;0 do :>euado, lu de .Julho de :IS~G.- I~can[le· das duriilas que Lem hal'ido sohre 1m>sar, ou 11:10 
lista. • I pnssa1· este projcclo, nascem de que cllc jú não 

O Sn. C.1HNE!J:O DE CA~!l'OS:- Eu j:i lcnllo tlilo ,. esl:i couJ as id6as, com que foi feito. 
qua11to basta, c 1uc parcec nccessario: o rruo o Todas as vezes que se \"ai CJucndaJ' uma cousa 
nollr•) scna!lllJ' p!'clendc, ~~, I'CJ'dntlcir:Hnenlc, a rc- feita cow certas it.léas, cumcGa. a alterar-se, e 
fÕÍ•Jna do artig-o da consliluir;fto. Elia dit. que se sempre Oca ddciluosa. 
marcrucJn os casos, c é o que vaJnos fazer. O illu;;LJ·e autor do projecto, quando formou o 

Esse que o noJJre scnarlu1' apmtl.on, do cse.ravo 

1 

pi'ilt'ttlii'ü artigo, fui euJ conscr[nencia da idéa, que 
que se rende, ú uma pena imposta ao;; cidad:\o;;, tiril1a conr:c!Jhlo, de que só havia uma excepção, 
pela ljual sC10 obrigados a pcrd~1· uma parte da ;;ua como a conslitui~:ão [lOSilil'amcnlc marca: agom 
propriedade cm consct(Ucncia daqucllc dclicl:o, c 1 Lemos Juuilas, c daqui é que p1·ocedtJm todas as 
isso pcrlcnr:e ao codigo penal. I duvidas. . 

Arrni a lei faz uma cxccpr,:iio, pela qual a admi· / P:JJ'L!CC·m•;, pois, rrutJ n:io é necessario fazer disto 
nistra~:1o puhlic:t lanr.a mão dos hens elo citlarlão uJu at·Ugo de lei; a regra já csl:i na constilni0:10, 
pam ulilidadil do mesmo publico, c dos casos Clll falta sú designar os casos, c o projecto pórJe prin
quc esta. utilidade se I'CJ'ilica, é quil ramos tratar. cipiar desta IJianeim: Os casos em que tem loyal' 

Ora, o que se disse das estradas de ~linas, está o ~ 22 elo al'l. 170 da r:onslitui~'~io s1io os seouintes: 
providenciado pelas leis das scsmarias. 1. 0, 2.", 3. 0

, ele:. Deste wodo flt::un rcmoridas 
Diz o nohJ'C senadO!' que muitos esl:io de pos;;c todas as dm·idas, c parece completa a lei. 

do seu pleuo direito: cllcs devemmostr:u·, se s:1o 1 o Sn; CAUXEIIIO Dli c,urros:-Todas as leis, 
ou n:1o senil ore;; do terreno, c St~m o nus para cs- 1 quando passam pela discussão, sotl'rcJJJ emendas: 
tra~las~ seJ·rid.ouros de foules,. ele. :, se o _forem, I poucas ou ncnhu1nas s:io aquellas, que passam na 
scmo JJHlCJJlil!Zados, qua11do se JIJC~ Lome qual- , fórma em que seus autores as aprQsenlam. 
quer por1;üo paro1 esses 11ns; porlan Lo. não traz I Depois disso, o noiJJ·c senador,. autor da lei, 
nenhum i11convenicntc. A unica cla.ssil1caç:io rn· 

1

1 propôz um u11ico caso: cu assento que essa enun-
zoarla foi :1 rruc apontou o Sr. Bar:io tlé Cayrú a cia\'fto de unico caso nfl.o é exacta. 

·respeito dos tnanLimcntos CJJI tempo tlc fome. I Diz: Jlara utilidade publica.. E' isto uma idéa 
Na classificar;:lo 1lc sef71ll'anr.a, a commis;;:l.o tere / abstracta, e lliU.ilo geral, que conlóm infinhl~de 

cm vista que se tomam cet·lo;; terrenos c se ma11· · de casos, c d::ll'la lagar a coulmellcrcm-se mu1tos 
dam dc 111 olir cas:ts, ele., fundar Jlluralhasj ele., nlmsos, e n:io desempenhava o que mandava a 
para sc~uranoa das povoações, e que 1.0 ordena a conslilui~.~o.. • . . . . . 
cdificaçCto cm cc!'Los pardieiros, para cvilar couto A consLJLUJr;ao d1ssc: A le1. Wt!/.Cal'a os casos; 
de ladrões. 001110 cm Lisl.Joa aconteceu no tempo logo nó;; rlcYcmos marcai-os, c assJIIl faremos esta 
do tctTem~LD.· lei regulamentar, do modu que nos c ordenado. 
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Aquilltl 11~0 ó nnieo t:n>o; e unico. 'ó pOI'f[llC é I E/lcs ll<iO lt1;n sumr:icnlt1 fOI'(::t pnrn se pralit':ll' La! 
uma nnien r.xprcss.io, porélfl r.! la t:OifiPI'CliCIHlr. CHI nt·r,:io, qnr. :;eltlpri.' inrol1·c ntnis ou liff'lffiS a idéa 
si JJIUilas idéns, e pnr:t as d.:!t:rlllinannos, t! <fiiC (),~ l'iOlC:It:in, c que ,,., po1· r:lll>'as 11111ilu altcn
sQ Jizcrn1n n,; nuns clrrssinea~c~~s, t[UC aqui ap- dil'eis, •l urgenL•:s, ru'11!C s~r jnslilit:a•la. 
jl:lrCt;C:fl. QllalfLO ao C:l>O, lji!C SO St'f!'lll', tlü SL1t:eOI'I'O pu-

O arligo da C:llllStilnit;:io J'alln rm lllll:t uni•·:t. hlico, t!Oil\'!'11110 ncllr.. 
cxecp(:flo, 1nns ú npplicnda a cct·los errsos, tJilC a lei 
lll~:'ignará. 

Dcl·em•:.>, porlnnlo, ,;c1· 111nis c:uirlndo~os n:1 I'C· 
d:u:t,:flo. a1i111 dr. que n~o apparct.:a111 defeito,;, e in
COIT:tJIIOS CIJI CCIISUras. 

O Sn. HonHICUEs ug CAHI'.IJ.II0:-0 illnsti'C se· 
~l:ttlor npn'>CIII.t.u en1 principio nl;;u:nn. cousa ft'll':t 
ck 111nleria. Elle f:lll"u 11:1 J·,)tlner::tn. :.'lillgnclll ! 
Jlótlc adiYi11l1ar o rruc l1a dt) appnrcccr. 

Xús rimos o r[ll<: sncr:ctlcn tOIII os dou;; projectos 
.rJc naluralisa~fto: JJrn ttrint:ipiarn. por onde aea
llaV:t o uutro: mas isso IJUü snccetlr.u, n:io ,; rc;;ra. 
En hei cil' pcnsn1·, sc:~unc.lo 111" parceer; pOl'r:uc' 
COIIIO j;l disse, JJÜO JlOSSO ati i vi J:llal', 

O Sn. Co~nxErno JJl~ CAlJJ>OS:-Sim, é tt!rlo crue 
n:io podclltos atli rinhar; mas eomo temos uma re
g-ra, qu•: i: a. eonslituiç:io, pot!CIJIOS, ucstns cir
cumsla.Hcins, con~i<lcrar cslcs casos, COII'IO cxpan. 
S·Jes da liiCSII1:t ~onsliluie:"1n, c Jiganno-nos :l cll:t 
o Jnais que f'(,J' [tossiYel; aliut d·~ rruc ~'' n~o en
-contrem i nconYeni~Jilcs. 

l':ll':l llltlS[I'ói I' i; O III f/ ll:l.lilr! ei l'l!lliiiS[ICt:t;:iO de
\'CiflOS proceclt~i' Clll 1111'1 oh_jt~CI.O [;io ll:r.lilll]I'GSO, 
lülllhl':li'Ci tJUC linllan,os nnlig:tiiiCifll' a lei de 73, 
dn ener:•l'ar;:io. c qnc apr.zn1· de se d:u· aos proprie
larios Wlllflr<'ilcntlidus IJCIIa JHelilor lt:ri·cnn, ou 
pagnr-se-llie lllfl:t lcn:a, ou qui.nl:a pn1·1e 1nais do 
seu \'alar, scllli:tlll lllllifo c 111tlilo qll•) ,;e lhes 
tirl<>se o qne po>,ni:nn. A lei de 71111\i~sn•o nune:t 
for1;ou nhsu!nlaiJicnlc o cidatl:To a desistir ila s'u:t. 
propricrlndc, se 11:io tJit:tlldo interessara o ltt:ln pu
ltlico. Segur11lo estes principios, cu [J:t%0 a 1nan.:tar 
:'t IIICS:l Ulll:t 

EJ!EXD.A.. 

cc Propon!JO rruc o,; easos, e111 rruc inl.t:rrss:t o 
hc1n puhlico, pam ser o dclad:"io p1·irado do 1150, 
ou cnqll·c;.:o de sua propt·ict!nclc, scj:t111 r•:tluzidM 
:t lllna cxecpt;:lo, c~ rruando assim o r·xi~;c a tle
feza do e> ln do, a scg-uranr,n.tmltlica, a salubridade, 
c o soccOJ'I'f• tmblico.- l'ist:rmtle de lultmllliiiJie. ' 

Foi apoincla. 

o Sn. Vr;coxoJ' m; IXHA~JBUJ>E:- Di mi :tlgu 11ra O Sn. YrseoxDJ; DE C<~nAYEJ.r.As:- X:io rnc posso 
~.nn::~ snltrr. r.,;l:a lei, se cstaiJlos em 2." diseuss:io, ! ncomuJoclaJ' de Jllnncira ncn!tuma com a CJncnda, 
-c me ti pennilliclo fallnr. CJUC nc:tila de aprcscnt:tJ' o illustJ·c :;cnn.dnr, por-

Dons s:io os olljcclos d~sla lei: opl·imci1·o uwrc:n· rruc e lia. só allrnngc os ca~os de nccr.~sitlndr. c não ' . 
segundo a conslilui~·fto detennin:t, os ea>os C III qui.! loca IIOS que s:"!o de ulilirladc, c eOIIIIIIOditblc. 
o cidad<io púdc ser prirndo 1la sua propriédacle; 0 Os llouJeJh J'eunitlos C III sor:ictlade, c au~;mcn
~cgumlo, o modo co:n t[UC dc\'c ser indcumizado lacl:t a civilisar::i.o, nilo Jli'OCUI':tm só o rrnc ti nc
-des;c pr.:juizo. cessaria, mas l:uubem o que· é nlit, c de bom 

Quanto :l [H'illlCil':t pnJ·tc, cumpre s:tLCI' ali: onde com modo. 
chega esse hcu1 pn!Jlico tcg:t!mcnle YCI'iiicado, o Xós n:io nos lwrcu1os de conlcnl:tl' com vi
qual a conslilui~:io csl.abclcccu como principio, vermos como os sp:11·1anos: queremos virc1· 110m; 
ll"ondc dcYcmos deriva1· arJI.iClles casos; c sobre c isto que cnrJ:i inrliYiiluo quer cm pal'iiculnr' 
isto ú crue deve l'Oiar o :trligo. No projeelo, tlcsi- tJUCl-o l:t111hcm a ,ociednclc c1n geral: por consc
gna-s~ cm primeiro Jognr n tlcfcza do ·~slndo, c com qucnci:t, 110 caso C III rruc se n:io verificar uccessi
errcito este caso, sem dul'itJa alguma, se compl·e- da de, 1na,; simplesuJCnlc n111 bcu1 geral, eleve 
Lendc na. exprcss:io geral do lJCin publico. l:tmhcm ser limitado o rlircilo 1lc Jli'Ofll'iecladc. 

Depois d:t ucfcza. do cstad11, vem no pmjeclo a Oiz o illuslrc senndoi'.IJUC Leria 11111ila pena, se 
scgura.nt;a pnblica, c csl:t esl:l no mesmo caso. e lhe tirassem a. sua casa por Ulll 1110liro ;lestes: 
igulilmcule a sn.lubrid:ttle; mas n:"to sei se po;so conreniJO nisso, mas na socicilntle ~:ia precisos 
<lizc:· o mesmo a respeito da. comtnotlitlatle, c de- sncrifleios, vi,: lo que lambem dclla se liJ':liHI.nnlas 
cor:u;:io. va n lagcns. 

Quanto :l fundat;fio de cnsas de inslJ·ucr·;lo ela. Supponllrrmos rrnc se quer cslnlJclecer um scmi-
mocitladc,c·institui~ücs rlc ca.ritlatle, ns,;cn.lo qne nnrio ele elluca.r;:io puiJ!ica ucsta cidade, pOI'fJUe, 
, . . e>l:tlwleccnclo·st: aqui, todas as !IC~soas dos arra-.J:trn:us S() deve prirar ,; cidad:lo da sua propric- d 
iladc pam estes lins. hal cs deli a !tOrlCIII 111:1is comJuotJarriCJII.c gozai'(] O 

scn,!Jenelleio; o rrue, pl·ocuraudo-se para. isso nrn 
Qn:io doloroso me não seria, cruc, clepoi;; de cu local, cruc 1·euna as co, 11111otlida.des prceisns, n:io :;c 

I:CJ' edi(icado r, miniJ:t casa. com lod:ts as commo-d encontra se 11:lo cet·lo sitio, ou cCJ'l:t ens:t; per-
idados, tnc priYasscrn tlclla por lrrcs moliYos I g·unla.t·ia cu se não hal'cria direito de dizer ao 
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propriclnJ·io: pede a ulilida;lo pui.Jiicn que ccdacs ' cidade com alguma rcgl!lnridadc, foi-lhe ncccs. 
a vossa propriedade? sar·io útzcr um:t cidade inteiramente nova. 

Estou crrlo ele IJHI~ ningllCIJJ diria cm tal caso A flll:tnlas JJIUI'niUI'açúes não deu rnoti\•o cm 
que se n:io dc\·i;tlimitaJ' o sn1 direito de [li'OfJI'iC- Portugal, depois tio terremoto, o Jll'uhi!Jii'-SO que 
dade. cada um podessc fazer a su:t casa confoJ·:ne :t sua 

Temos uma alfandega mui p~quena, que j;l não i vontade, ou as suas possilJilidadc:; lh'o [lCrJuiltiam, 
púllc conlcJ' lorlos os gcnCJ'OS: lr:t r:asa:i vizinhas, 1 ainiln. nesse,; tempo~, chamados de alJ;olLLlismo? 
corn que sr. pórlr. alnJ·g-al-a: a utilidade pu!Jiica QLJauto ao 11uc o iluslJ'C senador pondera a rcs-
JlCdc que os pJ·oprir.larios as cct!aru. [leito das estradas, h;:;o está provid·:nciaJo pelas 

Ya1uu,; ao IJilü e de 1:onnnoclidadc. Temos uma leis tlns scsuHuias: tJUaullo os fil'ú[H'ictarios as re
r.slrada rle Jllll para outro J'Onto d~,rlo, porern !c- celicm ú j:i. co111 t~s,oc onus, c o gorcl'llo lcu1 torla 
vada por certo sitio, pnupa-~c gJ'aJHic porrJüO i! c a aul:orldadé JW<'a isso. 
eamiu!JO: qucrn duvida1·:l de que, neste caso, se o sn. v1scoxu;, DE CAHAVEr.us :-Sr. prc:>i
tleva linlilar a l.ll:~pri~rladc.pat·:.ict~lar a !Jc_n.cf~~io 

1

. d~.nlc, cu vejo IJUe. o.~lluslrc ;,~nadO!' aiu~b per
do comrnor.lo pHlliJco n.l ma1. facJI r.oJumunJc:t( .. JO, manccc na sua 01,1111ao. c lllifn. d:L> razues quu 
c tran,;porl<~ de g-cncJ'IlS de eonJrnm·cio? PoJ·tanlo, alloga, é qne n:1o consitlcm cs>cs e:1~o,; de ncccssi
par:t acau t:lal'JIIO~ c;.tcs c ou tr?s c:Jsos, J~JCSJIW o ' d:ldü; lj\te o governo se convc 11 ~:ionc eorn o pro
c!~. tl'~.wrat:.ao, ~luil!Jr~\cm ,lflH ""J:tl:ecc,,;amta [~l~o-1 p!'ietarlu, c cslc cedcr:l :1 sna prupriüdac!o tuna 
pllr.rl.ulc lla~tJr:ul:u, '·pala _no rnc~mo lcmpono>e- vez 11110 se lhe pa[~uc !Jcm. 
gurar-sc o dtrCJ to dt) proprJcdailc, assento rruc os I Isto ti !Jolll de t.lizc1·, rnas r !i Jl[l:il de sn rc:1lizar, 
de. dcJ'c;-a do csl.ndo, sr.gurnn~·~· e saluhrir.ladc pu- c para prova, eit~rei uu1 exemplo acontecido 
)l[ICa., I!IJllCJil rla iii0SIIIa ma::C 11':\ fJUC SC :JCIJ:J.111 110 COJIIÍgtJ IIICSIIIO." 
projecto, c IJll:llli.O nos onlJ't'5 se diga qnc sc1·ITo Os lnzaros eslaYaJJI, por assim dize!', dcn:ro da 
verificnrlos po1· lei. Eu mando a minha. cidatle, ou muito proximos a ctla. O logni· ent 

E~TEXJl.\, 
fJUC se nr:!JnvanJ, 0:·a de muita pa>>n ;!eJn; c por 
mais c:t~:lellas, rrue ,:c lornn.vat11, u:w era pos:iivcl 

« Os casos rlc commorlidacle, e clt'CO!':H;:1n pnblica, con lei-o;: sallal':l!ll muros, sa.lliam pa!'a ft)m, c 
Jmulaçücs de casas ele instruc.1:n.o rla rnocirlat!c, ou andavam pelo 111eio desUt cidade. O go,·crr:o ,;o:: llo 
inslitui~t!cs de earitlado o snreoJ'I'O puhli~o, ,;ot·;io disto, r. qui:( nean/ctru· este mnl, liJ'.1!ldo os /n:tros 
verillcados por lei.- Fi.,coude tl,J Crl)'are/las. " I de um Juga1· l:io proxi1110 da cidatlc, COliJO con-. 

Foi apoiada. I \'i!l!Ja a salullrir.lnclc publica' c procurou sitio, 
O Sn. V1scoxnE nE !NifA~rnur•E:- Sin lo não poder para. onilc se . !J·ansf,:risscm. 

conforrnar-mc com as opiniücs, tJUC o i!lu>l.re s~- Fui cncarregatlo no tempo do Sr. D • .fo;1o Vl., 
nadar acaba de emilJ:i:·, !ICllJ nssin lo a rrnc mol.lrus de gloriusn. mcJnoria, rlc fallnr ao conego ~liranda, 
de comJnDdidat!c obJ•iguem o r.idail:io a ceder tlo rruc cnt:1o crn vigario gcr:1l, ponruc se soube IJUC 
que é seu. cite possnia uma chacaJ'a par~. Copa-C:\Imnn, ando 

Quando o estaria necessitar cl:t /H'O[il'ir.dade par- l1avia todas as Ctllllrnodidadcs para um tal csla!Jc
ticular pa1·a l.aes objectos rlccommodidadc, e1lc- leciJncnlo; boa agoa, bons pasto;; pam yacc:1s, 
cora~:1o ptihlica, ajuste-se com os donos, pague hom·togn.l' pam banhos, c lavagem; c J'Cunia a ludo 
com Ian;ueza, c logo cllcs ccclcr·fio voluntaria- isso o licar retirada da ci,Jadc. 
mente rio seu iliJ·r:ito, c sem :1 dor pu ng·cnle de HcccJJi ordem do ulinislro da estado para tratar 
verem al'l'ancar-sc-lhcs aqui !lo, que muitas vezes do negocio,fazendo arruelle concgo uma. proposi~llo 
lhes t~111 cnstndo suores cupiosos, t!csp~c'zas ex- amiga\'cl, por qne t;unbr.J:·J.sc sabia rruc clie, por 
traol'lliunrias, c a rruc con>agram um an·ecto su:t morte, tlcixava aquella c!Jacam :i miscri
cxlJ'CJJJoso. cOJ·dia; e em coHscrrnencia t!aqucJir, Ol'rlem fui 

Se algum desses [lJ'Opriclarios ú lcnaz, se n:1o fallar·llic, dizendo-lhe rrne o governo rrucria com
acccdc ;is propostas, rruc se llH3 fazc1n .• como t.1r.s prnr-llic a c!Jacam para os !azaras, i(UC lli'a pa
obras nüo são de Ul'gcncia, dê·sc-lhc tempo; com :;a1·ia IJcm, c tJUC cite houv8ssc tlc ceder, portJUC 
o tempo ellc 111\Hln.l':i de rcsolu~;"lo, c se n:1o muda1·, r.m pa1·a niiliiladc publica, c Hcnhnma se havia 
como cllc ::1:10 !ta de ser eterno, conscguil'.·Sc-lw, achado com as mesmas proporr;ücs para o desejado 
c talvez !Jcm facilmente, dilS seus succcssorcs Om. 
aqui lia· rJUC se n:1o pódc o!JtCJ' ele !lo. Apenas liz n. pt·opo>la, \'Chen taram as !ag-rimas 

.Tá disse, Sr·s;, rrne cm malcl'i:t tno delicad:i de- rios olhos átJUüllc J'cspclln.Yet nnd:"to, CJI!e la!Ycz 
vemos ser· mui ciJ·cnrnspcctos, c apontei algulllas . pensava que, StJ JH1o cc(lessc, El-rci lc\·aria isso a 
leis, rrnc (avoJ·eccJn a minlt:J opini:io. Agora, /mnl; c clle ficaria cm dnsngrado; c· representou 
acrcscenlar·ci r1nn, se a. InglafcJ'J'a quiz ter uma rru~ tinira ct!i11cat!o .'HfUC!Ia r;!Ja.cara com latias as 

A. :30 T. III. 
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~01111 notlida 1 !c>;; neer.:<:<arias pa1·::t I'CCI'eio de seu;; I As dilllculdade,;, poi:<, que appar''~rr:11u cnlilo. 
ullilntls dia,;, c qtw, por ,;ua. IIWI'i')• l<'lleiLlll::tY;t I apparecew liL•.it:·. l\"aquella u<:<:asi;io, di;:s,) <~U que 
deixar n uso.fruelo a ~uas_ ii' IIIi~>, ou snhrinhas, c J n:io_ ~~ra J~Os>iYel J~JarcaJ' lo~~ os O' ~:~u_s r:~~'i,lil~~s~ 
por mo:<rlc tlcslas a llll>Crll~Oi'd!a. i CJ!l !JUC na o cn!r?ssc em !l ~1\ 1da u ~'· 1 J!ld ~~~"-n'a 

l'Oi·llll' 11Cl'1'>;:1J'iO JH'I'S1Wdi!', <:11111 li:i>lanlc [!'il· : Y<)f [l~ra llellCIJeiO do [llllJlltO O 11SO da [ll'Opl'lrdadc 
r,arr 1o, :.lqucllc l'<'lll'l'arcl ecclc>ia>tico rtuc E!-Bei 'r :ill1ci:L c srg-undo este pi·inr:ir_Jio,. que foi ado_plado 
u 11,-,o L[IICI'i:t <JIJrigar, ncu, Clillslrangcr: que pelo scii:Hiu. se ll!a!ll!Otl rcdq;;'ll' Lle noro a ICJ. 
:IIJUiiJ,, não 1'1':1 mais rio q:w umn propo:>ta, na 1 A l't'rl:w:;io, P<lr~:n, segundo elllendo, fez rnais. 
qual "" n:lo IJllCI'ia o >Cu Jil<'I!OI' in<:Llllll!lOdo. c l Llo qne s•.: prr:lt~ndia : maJ·cou, por ext•m:,Jo, rlrfeza 
a:>si1n 111c rc:.ir,~i, c deu-se pn_I'Lc a 1~1-Ht'i, que, C•.lill j do eslndo. IJCIII: so!H't~ csl:t n<io lla_ duYida, JlOI'<JUC 
n sua c o;; I unt:tda l,ondadc, nau licsiLOU cm ac~c,lct· : a 1lcfeza do ,~si ado'·' a noss:t prop!'lil tlefcza. 
:'!,; rnüesdol"''" Yellio. C<JIIIO se haria, neste r:a-o, I Trouxe depois a sc:;uraJH.:a, c saJuJ,ridarle: 
ele esperar ,1ue o ,·i:;ario :;era! JIIUcl:lsse r! e rcso- cíuanlo :l primeira, c::ta idé:t acha-se comprc!Jcn
lur.:io ou falc~'~ssc ~ ·1 dida na Llr.fc7.a do c,lado: rJuaulcl :i se:;unda, con-

ProcuJ·uu·s~ outro h.~cal, c for~m o:: JazaJ·o,;, corda; 111as d~urui passou a lei ;l COUilllUdidadc, c 
li·an>feridos 1ma a ilha da> Enchadas. !\este sitio,/ decora1::io JlUbliea, com :1s tJliaCS Jnc n;io accom-
ilaYia um ~~·anile inconycnknte. c era a falla rio liltll!O. 
agoa, a 'lua! llt<~:i ia tla cidade,. c JIIHil:ts rez,~s não I' I~ indifinh·ct o c:~so_da coJ~IInodidatlc; ha ntuilos 
;~ podia :ll~lld:ti' po1· ean>:t do lll:tll ll!IIJPO; e modos de o expr!IHIJ', -~ Jnculc:tr, porque csle 
liiC;IIJ<l n., clono,; da illt:i ntto o,; queria111 J:i. [;'rJilf• é mui lo \'ngo : o 1[Uü pt'~tJ,~ sr~· CO!U!norlo, 

Em eon,:crrnr.nr:ia tli;lo, !llDtlll:tram-se os lazaros pódc deixnt· de ser de nllsolnla nccessidnclc. 
para a illm du do Boln-Jesus, JlO!'Í~Ill o propriclario A eslratln, rJUC se encurta IIICi;:. Jcgoa, é com
lam!Jc:n aJ:i osH;io tjUiz, e, linal;ne!!lc, LL~lll an- moda, mas mio e dê absoluta ncccssidndc, r]nando 
dado de nma pa!'l<~ para outra_. rl~ maneira qur para se ohtt!l' e preci~o estragar uuta e mais f:l· 
n:io sei on1le aclualmcnlc cxislr.m. zcJHla,, por ondc Lin1· de passar. 

Ei;:-a;Jui Uill ea>o. fJI!C n:'io encerra a sa!Ya~fio :'il Europa cirilisat!a, nós \'Cill•JS ainda HJuilos 
do estado; comtuuo, P<)rgunlo, aquellc vi?;ario desses exctup!L•S. Os easos dc dceor:t.(i'ltJ publica 
geral !I:ÚJ t.i:d1a obri[!aç:io rlc fazer esse sacrifieio · s;i.o ainda maiô dilllceis de defluir. 
:1 llelll da sande publica? Xing-uem o duvida. Ora, Os inglczcs lüm rlcnlro da sua Londres defeitos 
é uésles casos fJlle l<l!ll Jogai' a lei. L:'iü grandes, que ferem a. vista do Yi:1janlc. 

Ao que deixo cxpc!Hlido, .1CI'<)Sceular.~í Lal!l.lJem Em P:1ris acontece o mesmo: lla ruas crn que 
•fl1C n<lo ·1p1CI'O t!UC sn 1lcixr. ao r,:-oyerno o poder algumas casas esl.üu fóra do alinhanJeuto; outra> 
_julg-a!' em lacs uw!erias. , rrue, prineipiantlo parallclas, \';'io depois corlar-sc, 

Se as leis se fizessem st.i para at;ora, muito bem, 1 c a ultima casa LcUl a Jlgura de um tria.uguJo 
porque nillf;l!Cill JHlller:i ncg::t.)'([Ue Lemos 11111 ~O· isocelles; mas, ainda, :1ssi111 nu1H:a se oh1·igou o 
wrno jusln, c JHt.lem:tl, 111:tS as nossas leis dcYem p!·oprictario. de uma casa scmeJIJanle a que a 
olhar para o futuro, c não conliecemos as qual i- demolisse para fazer a rua mais formosa. 
clallcs dar[ucllc, !JUC ha de vir a ser ehefe ela O !tomem tJUC dominou !Juasi Loda a Europa 
naç<lo. drilisacla, c que nüo respeitou dirci'lo algum, 

A;: Yit•ludrs, c candura d'alma do actual. n:1o 1'('speilou, co111111rlo, 1w sna Fl'an~·a o direi/o rl~ 
5:'io ltcritlitaJ•ias: port.anlo, deYcmos acautelar, Jl1'0J11'iedadc por la! maucira, que quando pretendeu 
porque, se o f!O\'CI'no futuro ftir dc>pola, e a lei fazer uma rua para afol'!no~ear 0 pa!.1cio da sua 
:wi1u Oe:tJ', dcsappaJ·eccrá o direi lo d,l propricdacl.::. J'c,;idçncia cru Paris, comp1·ou aos JH'Opl·ictarios 

o coJ·po Jcgislati,·o YCJ'ilir[UC essa. neccs~idade, t,1das as casas por convcnç:io, c fez a rua. 
q11e pud0 ll:wcr pam a utilidarle, comJnotlidade EsJc mesmo !tomem, quando rJuiz fazer um 
c rlecorai;:io pu!Jlica, c seja dct:larada por U111a lei. I palacio para sou fllho. defronte da escola lllililar. 

Se isl<J as;i1n cs{ir,'sse esta!Jclr.cido, j:i o viga rio j Lere de son·rcr rrue um pl'OprielaJ•io lle parl~ 
gr.r~L de rrue tratei, n:io _l~r~a J',~r:nsa a_ dar: a lei rlaqucllc terreno, rruc clle c>colheu, llte aug
uiJI'lgan-o ar[nelle :;acnliclo, CUIIIJl!'la oiJcLlccer· J mcnlasso por rari:ts vezes o prc1;o duJ·anl.e o tc1upo 
I !te. do ajuste, a ponto do o leYa1· a um valor cxorlJi-

0 Sn. Ilowa~s:- Acamara .iii. na primeira dis- lanle, e cllc n:lo leve remedia se n;io pagai-o como 
cuss:io nt:ilon muito so!Jrc a maneira rle reriticaJ· la!. 
a cxccpç:io pCJ'ntillitln. pela conslitnir,:'io, c por isso Aponlamm-sc aqui vaJ·ios casos cm conlmrio a 
dcliileron que se ntilrcasseJn os casos, conforme rc- este sentimento: nino exemplo dos lazaros, mas, 
co1nm e~HI a a 111rMna consli lu iç:ln, tJ uaJHlo exige / se n:i o se podia oh la,. a c hnca r a elo ,·i:;ario geral, nas 
U1J1a !CJ rcgula1ncnlar a la! J'cspeilo. , rizinhan~as lia via muito terreno para o :;overno 
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porlcr fnz~r o cdiildo: l.inlw. a !agua de Hndrigo 1r·:ceu, cxigii11ln uuw SL'g'UrHia lei pam definir os 
de Fr·eita;;, c outr·ns uuril.os logar·cs. Porler-sc-lra \ rnnis <:ases possirL~is. 

rliZC\' rprc J,Jra,·a tempo a cor~>lrnir; rnas o,; ln- , O Srr. \'rscoxur; m: CAIL~YJ,LI..\5 :-li;io respondi 
zaros, qrrc c>pcr·;uai!J tnnlos nnnc.r,;, espcrasserrr I :rn que o illusl:re serrador, o Sr. Yiscoudo d~ 
rrrnis 3 011 !r.. , Jnlrnrnln1pc, disse a r·espcilo ria n!Jcr·tnm das es-

Q oulm 1la n.lfarrd•!ga pcrsu:Hlc nW111nn eousn; j trada.s: porérTr agora o vou Jaznr·. 
111ns, pelo qnc ncontccc rra n.IJ'an•lcga do llio de r Sús esla1rros legislando n;lo sú para o prcsont.:, 
.ranciro, nf\0 se deve concluir que lot!n,; as,.,. I mas Ln.rnherrr para o Julrrt·o, c •JUCrn ;a!J•J se eon
lar;,ojcs puhlicn.','? derc~·iio mudar, lll11a 1·ez fJUC ( lirnr:~r:i a. rcsJ.rCilo das ,;csrrrarias .o rrrcsr~1o sys
::tll[l:trcçaru edrlrcws urars eOiliiiiOdos. : 1.erua, 'lllC rtle ngura se le:u segurdo '! T:ti\'CZ se 

A pr'OIIOsil.o, lcrnhrarei :t mmlança da all'an- ! u:lo co:Jtim~o:~m n. dar gr·atuilas, runs se ycr:daur 
dcgn de Pl!l'll::tllrbueo par·a o corwcnto do;; con- i a,; l.erTas corJHl faze:u us arnerieano:; do uorlc, os 
g-rcgadus llrrr]uclln prorincin, que se iuculcou corno : <]unes dis~o l•~ru lir:r.tiD t::r'a!ldo lucro; porta!lltl, 
indispcn;;arcl. c •lc :r.hsolut:r. n.:c.cssidarle, quanrlu I :r. ohsarar.:~o tiO uol.rrc senador não pude pro
alias ou n.ptllllnrai ,iti•lS, cm que se porlia edificar 1 corlcr·. 
urna nova nlfani.log-:t corn iguaos, ou l:alrcr. rnc- : Hcspoudendo agora :r.o illustrc: S<:ll:rdliJ' r111ú 
lltor·cs cornrnodidailes; mas isto ohr'if(ar:r. a rlis- ) aea!10U do fall:tr, tlissc elle que era. a. cansa rnai~ 
]JCndio avullndo, c rio rnouo rrue se fez, pouwso 1 faeil possircl <:•linprrl!·-;;,~ rpralrp.tor· terreno, ou 
d ispcnd 011, rll:cr·,~scm,Jo mais que os padres, pelo 1 JII'O pried:ulc, quando se car·ocú de ll:t pa m rlecor·:u;iio 
seu dirninut<J nurncrn, Uniram :: cn;;a quasi ' publica, insl:ilui(;<lo de ca>ns dú irrslnw;iro, ou de 
rlcsocCllpada, c IIIC511lO r·cduzido uma f(r·nnrlc par·le I cnridarle, ele.; c 011 suslenl.o, tJIIanlo :r lcnenos, 
dclla :L arllr:rmll,; de aluguel; mas nislo bcrn >C I qn,, ~urna. grnrule t.lilliculdn.tle, lanlo assim que, 
Yl: fiiiú se atl.tJrrdr.u mn.is ri. economia do estado, i•luan.Jo se quiz pam os l:rzaros n:io se :rclrou, ú 
rlo <Jne a cs,:a publica, c indispens:LYcl ncccssi- i fl\l:l!li.o a casa,; pnr:L arprciJe,: e•lilicios ;;ueccdcrá 
dnt.!e. ! rnuilns vozes Iravcr· rnuilo rlinlrcir·o pnra r•:r.gal-ns, 

O nohrc senador·, que anlecerlcnlcrncnl.c f:r.liou, j c oller.:~cr-se .por clla.,; lrorn preço, sem que, corn 
trouxe o cxellrplo rios :ll'lllazcn;; da l'rninlra, cuj(J I ludo, o [H'Opdelario as tJucim rctulct·. 
pr·oprielal'io permaneceu tenaz cm n;To os rruerer· ! Jlorncns lratJUP.I•!rn tanlo:11nor·asua pmpriedn,Je, 
Ye?,dct· .: __ J.Iâo IJit~l·o, .J!ONfiW mio t~zw;·o. J que a n;io vendem yo.r rlinlrciro ncnlruru •. 

h rarr~,urra csoa lcurrn, por·l[ue >Cnr prc lia algum 1 Já nesta c:unnr:r. c r ler o exemplo do rrrolerro conr 
motivo, rrue a oxplirruc. Ainda que o nosso governo I Frederico. Arlucl 1 c ruslico n:io 1111 iz vender o seu 
pague ltoje muito hcm, ·oxisle, comtnrlo, o receio /moinho, quouarln valia, c Frederico llr'o r:ornpr:r.n1 
ria pouea exncr;áo que nisto linha eu1 outro tempo, 1 por Lot.lo o preço, JlOI'IJUC, dizia o moleiro, linlJ:r.-o 
por isso fa!l.n talvez n confianon, para se I !te I recebido de seu Jl:ti. c este de seu aru, c queria-o, 

I • 

vender. . 1 portan Lo, conserTar. 
Eu vejo llllC ao go1·emo inglez núu acontece o I Pódc sct· r1uc se ache urn homem, rruc vcnrla a 

lllC>mo, conrrrn tudo quanto quer; ~Oll\'Clli!.iOna I sua prO[~r·ierlarle, mas 1:~1\'CZ mlo seja csln Jli'Opri.a 
com o ncgocrn.nl:c, cslahcler.c conrlr0oes c, I! na!- 1 11ara o lrrn que se tl~sr.rn.; por'illW nrn cslaiJelccl
mentc, nrlo cneontra ernl~araço algum. . /"lC!J.lo, corno ~do,; laza~·os,/recis~., sirn,,dc cst:r 

Eu estou cm que, se nus podermos r,ontrnu:r.r, t·ctundo da crdadc, urn".n:to murlo lonoc, pala 
eomo creio, com a exacr::lo dos pngnrncnlos na-~ porle.r·rcco!Jcr com 11rornplrr:ao os soccorros de rrue, 
flUCJI:r.s épocas, crn que >c tr:r.l:arern, não tleixa- , precrsam arprcllcs cnforrno~. 
remos de ter lutlo quanto quizermos, c por con·/ Supponh:rnos rruo os ,~1z:r_ros osl:t~·arn .?cn~, col
dir:ücs mui f:wor:r.veis no govet·no: n:1o se Ira de locados a íiO, o.u 30 lc,oa~ rlc. d1,lnnc~.1. ;:,~mc
cneonlr·ar esse afinco, rrue 0 nobre senador achou lhanlc lugar scrw. bolll qnalli.O a saluhrH!nLic pu-
110 tal pr·oprictario dos ar·rnnzens da Prainha, por- lilica, rnas n:lo quanlo aos soccorTos de rrue clles 
,1110, pagnndo-se pt·ornptnmento, Jr:r. tudo. 1 carecem. Esse :;ucco!'I'OS dc.vern ser prorr~plos, c 

Ninguem recusa fazer urna hna vcnrln. 1 para isso lo.rn~r·-sc-hra pr·c~rso ~JUü? '."edrco '-~lO-
Quanto ri fnlldar:ücs de casas de inslrucr.~:i.o, c i t•asse no cdtficro; o qno nao pude ~cr. O 111e,rno 

instituições de cn.r·idarle, is5o de fórma algurna I se póde dizer a rcspoilo de uma casa de edu
deve ser admiltirlo, por·r1ne cm qualqt1cr parle ha : caç:lu. . . 
Joga1· 1r.r·orn·io: se nr1o h~ cdillcio feilo, Ira terrenos I . Es!Llll bem. c:.rlo crn qn~ a p.m~rcn. rn~st.r:~r:r. 
vagos para se constr·uu·cm. t.:onsequcnterrrentc, I tudo ao contrallodo rJUC o r !lustre .~cn.lr!Or rlr~~c. 
Iimilando-n1e nos tres cr1sos, dcfcza do c,;tado, ; Quanto no n~lli'C se11ador ~onlmrrar que st•Jnm 
saluhritlnrle c sui:co1·ro pulrlico, apoio a emenda .• i estes ~ases verrllc~dos po~· ler, devo po~rdcrar· :!uc 
que 05 classilica, c contrario a oulra IJUC appn- 1 o tlil'etlo de IH'OPI'ICdat!e c o rJue conslrtuo o 'ru-



1:20 Scssfío c1n 15 de Julho. 

eu lo 111 ~i' r,, 1·te d~ ,;uricd~dc, ~~ pc.r'is>o ,J.:rP r.:,:- i p~rlcs susl•'lllar:io os~:: direito, c p.Jtlcrüo ktreJ' 
pcit~r-::.~ lllttiio, .:·='<'!'o cL•!lf'I'•'S>o da na~:i<l •JUCIII ! todus "" rcenrsos •JlW a lei lew cslallclceido; o 
"''rili<Jil•' o; I'NJ:' •'111 que, J'~l':t Hli!idndt' pn!tli•':l, ! que nn;: r·:nn:Jras n:io ,:• adnd:<:;irrl, n•'lll proprio 
dt:\':1. {O!ll:l1'-5l! a prc:H'Í.:\~:1.:~ ti:~r~icu!::i'. !slo n:!o t!rll:ls. 
t.' IIOI't1, o S!l. JIOIICI'' :- LC\'.11110-nJC .1illd<l. p:ll':t J'C>-

EIII .ln;:Jat,'l'l'.1, :::·Jo :<r til':\ :!. p:'tldh•tfa,Jo il•' po11tlCt' :is insl:nwia,:, t:OilltJilC se •rucrsuslcnt:u· a 
nin?ll•':n >L'IU Ultl ;tdo tlo p~ri~l::cnlo. Qu·~ oltjN'- i IL'L confoi'JltC •Jsl:i !ninul:ttla. 
~::;iü !1:1 que· :-:c po~:::t oi"l\:'rC•'CI' n. hlo ~ O in(~•·:~::no- i lliz·sc rp1e n:io Ji:lYCI'Ü !CI'l'Cnns rngos~ scn:1o na 
do dt:t !.:"O\"r~l'IIO i.~:u t'="PCI':lr tJUC :1:' '-':lJJJal':-::-: :;,' L'L)::- I t!i:-ol:u1da dt' ~O) c mais ~.Jqoas; li las ~~stou e1n llpi
li.1111 lqn:J:J,)(l n:'1o c;:lej:;;,: r···u:tiil:ls) p~,-,, 1/,,,~idi- \lli:'tu contraria, c l:tillo tJUC, tornando no faclu tios 
l't'!!l : 1:1:1< :slo Jt:i'• 0 i:ICO!!I!tJ•-,,Jn, ::nH: ,J.',:i:! lazarC.•>, su;tcnlu que, IW JitCsma ~llaeara dtj Yi~:ll'iO 
m~tlli"ir·a :-:~~ !llO::iiT:-~ ü qu;Jn!o :-:c :·csp,•il:t 11 dlrci!o !!•: 1·:11. JJ[t tl~l'r,··no:; que sl! al':-cnda!ll: deixewosJ 
,]o r:itlad:i.-•. .i.JUr•:nl, •·>tn quc;lrio, t[liC wlo ralt~ a pena de rcnli-

E:::t·~ ~~· n fili.!ll p:li':'~C.•.1 1'. s~~ IJOl' y,:ntur.1 J!tto ~·~ lar·~(~. 

:Hl:ttilt:r,,::: ''' r:a,;os. rp1e in::Juina 1ninlla <'lllt'IIJa. FOI'am 11 :al ~~ni·'Jiilida,; as tninltr,:; r:xpre:;,;i.•CS, 
o ~CI\"t~nw lli.lü pod,,,.,·, f;Jz,~r coi~n :li~llllln : t1 ~-.. 11:~10 qt.wndn fallci no ercdilo dos gu\·c·!'no~ on1 !Ji:d·~rias 
;;e <leeidil' <'fllc' ,;,•j:t:t: !:lt'S C:!:;O; I'CJ'iJi<::!dt\< p•.ll' lei. de t:Ollljll':t:'. pO!'tJUC 1:10 it'!ltill':t fJllt' ale :i:'SC\'i!J'Ci 
laln~z ''' pr:tli•[l~<'llt l'ioleneia;:. •lll•', se eunlinuasscllJOS a fazer pouluac,: pa:;amcn-

t"t :>1:. Yr;co:;n"DFP.II\.\:i'.\f.Lí.-Sr. p!'i·,;i,J.'nlc, lo,:, adJal·iamc•s sel!J diHleuldail•) nquillo, que oe 
,~ ll!!!:l rc:-d:lt.k t!llC' tb Pl'üJJriel·:l!'in;-; :-:r !!Pga\·a:n :1 , Pl'!~lendcsse; notnndo, t'Ornluclo! I[UI} o tlcscr~··Llito 
ler t1·:u:.-.1t•.:<u'" como go,·rt·no pr!a diOit:ultln-l•J, ,. J do anli~o ~o1·r·rno ainda !:rio !J:t\'in desapp:u·,~cido, 
nte>Jno fai!~ ,],, pa~nmrnlo>. •íU·~ ,,:;[,~ era ohrigad•:< I e •rue t:til'i!Z fo>sc esse o 1nuliro tlc ainda appn;·,~tcr 
n faz,'r-IL~-'; !!1:1~ n:-to :-r. dt.'\"C ndulillir que la! s~~ a.I~unw. !cn:1cid:itlt~) qu~ ~e ('nc:ontl·arn . 
• !i:;a do adn::l gowrno. lP'Ilt 'JUC c>!~. :n:!! IJlll' i !li'>pondeu-sc-Jn,~ •IIlc ltOj•'j:í sr. solicil.al'a, c até 
antes. r.xi:o:!!~. 11nin. tle cOJ~tin!t~r pnr:1. o fntur~·~. .

1 

(:O!u ~~:J:t~~~nilo, razct· ,·ertda~ ao gorcrno; ao t{n~ 
Quando IJn boa J'Ú, ih':'app:ti'CCC!JI CS,C5Cillh:tl':Jf:os. não t[Uei'O offCl'~Ct'l' UUI'id:J, 111:\S Stj ob,;CI'\':li'Ci 

E, eOJtl etYcilo, a a;,;cr•)o Llo llúl•m S•'natlll!', dr. ~nr. 1110 parece Jnilagi'Ds:t lii!Ja ln! UllHlan~:t crn 
fJUC IIÜO l!:t tp.lCIIl qncil':l \'ClHIC!' <lO f!'tl\'<JfliO, t) l:io clll'tO Coll~00 de ICIIIJlO; 111:1::, fiO!' isso !IICSIJIO, 
menos exada. letn u1aioJ' ftlrça a nJCSJtla !li'OfJO:>icitti rl'aulc., cnun-

lla !lluila genlr., que dc:;eja i,so, e se y.-~nh:t ofT-'- cia,Ja do qu,•, lo~o r1uc se cnl!lfl''" a hoa ft': ,:l)s 
J•ecr1·, nlú com rmpenhos: c 'c esse homem. tlono ajustes nas lransae~ües, que so fazcJn, ,!os:tppa-
dO> ~rmnz,~ns d:t Prainhn, cujo exemplo se apon- rocem as diffi.:uldnd,~s, e cnpriclios dos vendedores, 
I ou, n:io rruiz rcnc!cr. n:io f•ii porque se lhe Mre- eontr~ o rJuc n:io pude prer!dcccr o caso do rcn
rcccssc ponco, on receasse fnll:t no png-:t!ncnto; I dcdor dos :li'!Jtnzcns do sal, r,onJJie, sendo singulnr, 
antes f:ilc linha eülllpratlo mnito barato, c j:! ln· ! n:'io dcYe dnr Jogar arrue se offcntla o dit·cilo dü 
crara o triplo, ou muito mais, c cslar:J certo de propriet!nde 11a Jncsm:l lei, cm que se pretende 
true se lhe par;:l\'a. segurar nrrucllc tli:·cilo. 

X:lo po~sn· lamh_cm coll\·ir c~J~J o outl·o senai!OJ·, , Quanto :i emeurla, •Jll•' f,:z o uoJn·c :;enauor, rc-
quc propue n_ulCr~Jda tlc ;:c \'•'l'JIJ{:a_:· fl01' II!1J nelil ! queii'O IJIIü se leia, pai':l a entender uJclhor. (O 

.rl? cMpo ~~~~sln::'·.o.o, c~so d~ u.lt~l,~:ulc c ~~~:llllO~ \ St·. secretario lcn a r.mcnrla.) 
ditlnrJ,, pn 1 a >C to.n,ll ce1la plOPI Jt.d,ttlr pn1 I !LU ln 1, . . . 

. f1UaJHlo S0 tc:n j:i atlmillid,, que o;; onti'Os casos s,~ j ' ~~u~lo' I_Jcm (con~:nuon ,,o ~~~,~s!~-e orado,_'), COI~~~ 
tratem pr.ranl,;osjnizc;:. ; .o IC•Jlll.l quc_n n~:sc111lil~a '".i:t ,ttfUC p!Ol!llllCiu 

X:io Yi~jo, pois, funtlamenlo Jl:ll'n rrnc cslc se haja i soiH'? a neecssularlc de se lou!al' :t [II'Opl'lctlnrl~ 
de julgar p.;ln corpo Jc~i~lath·o. Isto púrle rlnr a 1 aiiii:Ja, l•}lllOS salrarJo a proleer:ao, rrnc t!c1·cmos a 
cnlcn 1J~ 1 -, 0 rrnc n:lo rlcvc Siippor-se. rruc 05 onlrn;; l nar;ao, !JO!'tJUC de certo não _me af!J'~tla a opi1:i:io 
pode1·r..<. c neste ca,;o 0 jutlicinrio_. 7.CI.1.l':lo menos 0 : de um. Jllusl1:' :enat!or f)UC dJsse s~1· Jnco_mp~lt\'81 
di:·cilo ,Jc Jl!'OpJ•ietlnde. Dr.mnio:, ú nreciso n:ln con- ~ eom a:s funcr:uc' da caJnara o cfficlo ilc .JUI:;ador, 
fUllilit· ospotlcrr.s. ' : :lllt~ ':r.z _qur: lia o porl~r jurlit:iaJ·io _illi'CSiirln dessa 

A's cnutnras conJpcle fazer lei;:, c ao,;jni7.es scn- : .JllrJs~l!cr:a•:; flOJ'•!U•J . .1111da pcrsttadldo como estou, 
tcnciaJ· por r. lias. ' do ;-do,~ llllccTJJadc daqucllc poder, parece-me 

TJ·,,u:-:e o i!lu>lrc senador pnm npoio Llcsta sun : ~~~~~s_ c~n~o,·mc IJ~IC urn I~! jul~atlo seja COJ~fia.clo 
f.:nthr:mr;a .. } ler cll:t sido proposta naassculhlóadc i ao, !Cp!r.,?nlantc~ da nar:ao, JlOI't[UC ncllcs e que! 
Franr,·a : Jnas n~o tlcclaJ'a, rrue foi alli rejeitada, o . ·~lln dcpo:;Jlou a ma confiança. . 
rruc pJ·ova r.m conl:·a,·io. A;:sim. ~ou de rolo que . O Sn. \"r,;cosD!~ nJ·: l'AJ:AXArit:.\':- .\' ort!cut 
e>l·! !Jrgoeio ;:r. rlr.cirla pcJ·anlc os .i nizc::: ai! i, as O Sn. BoJw~::::- E;:lon na Ol'tlcm. 
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O Sn. PnEsrnr.:>TJ::- O illusll'C senador o Sr. Yis· O mesmo a dual governo com essa lei fica IIICI!wr, 
eondc de Pnranngu:l ,Jbsc que o poder jucliciario [IOrt[ttr não lomn, soiJI'C ,;i rc.;ponsrt!Jilià:lt.!O alguma 
era o mclliol' zelado I', o i ilustre senadot' agom disse cm l.al1nn leria, nem podem recahir soJJrc ellc a;; 
cJue os rcp1·escnlanles d:t na~.i1o emm os mais zela- JUUI'nwra~.ües cJue Jlú(lcm haver, ue que foi contra 
dores. a lei, ou fez violcncia nlgurna. 

o Sn. v15coxnE DE I'AnAXAGLTA':-Tal n:io disse, O l~rmo cornmodidatle seja vcrifica~lo pe~a as-
ruas sim rruc se IHio clcYia :;uppur qualquCI' do;; sc_nilJ!ea, c. me p~u·c~c- que n:slc :;cnl11l~ na~ se 
outros poderes menos zclac!ol' das li herdades pn- pude, lo~;1a1 como" ~,~10~:1 ~ 1ne,:1:: ~IIJeu,J.t, Jl~I~JUC 
J 11·,. •• l)··1.,e , · 1 . .,,

0 
·-j en n.to J.dJoeiJI[i..llJCu!nl, ma, ~111. cm allslJ.tclo. 

J '"~· '· I' tJUc ,;u c as cama1·as se puu maio 
confia1·, é o que não rlcvo tleixnr passar,,, po1· is:;o : O Sn. Y1scoxnll DE f.'iHAJmt:nll :-Eu j:l expuz 
eh::unci :l Ol'tlcw. \quant" linha rJuO dizer sobre a ma teria; cornludo 

o Sn. JJonG~;s:-Qucim v. Ex. consultai' a ca-~1 ac1·cscenla1'Ci f(UC n(~s, cm lugar_de liruitarJ_nos os 
nHIJ'::l p::trn que 0 110111•0 scna.c!OJ' f(UC me ehaii!Ott :l lern~os 0111 f(UC se pucl? Janc;ar 111a? d.a !lrOpi'ICdarlo 
ordem se persuada ele CJilC lnc niT.o cnli~llllculicm. [ pal'ltcular, YaiJIOS aiJJ'JJ' a pqrla a ~nfu:Ilos ~buso:. 

, . COIIIO YalliOS csl:l!JCieccr f[UC O c:ld::tc.Jao SOja olli'I-
(J s.n .. Pn~mnllxr::::-hn ~ee.Jdo_ rruc ~ n?.l~r:e se-, gat!o a ~cde1· de sua propriedade pelo ,:imples 

nadO! c,Ja\a. IJa o.dtlll. Aon_ra, ~c o St. \ uonclc rnotivo ele commodidadc pu!J!ic:t? Talnhclll n:io 
de ~'aranngua acha o conlmrJO, cu CDIIStillo a ca-ltJosso tlpoi:\r a lelllbranr;a cltJ rruc a assCIIJblé:t vcri
lilnra. liquc os c::tsos: clla não legisla para easos parli-

0 S1:. Bnnr;Es:- A' vista disto rruero saber se cularc;;, 111 a.s sim no gw:tl. Xó;; não podemos dizer 
posso conl.innn1·. que haja mais conl1aiHJa nclla, do cruc no governo 

O Sn. l'nEsrDllX'I'E:-PL!dc continuar. porrrue tanto zela Ulll, com outro. 
O Sn. Donm:s:- Itemetter o julg-aclo, eomo cliz :l .Julgando-se su!flcicntcmcntc discutida a malc-

mncncla, ao COI' [lO le:;islali v o, par~cc-rnc mui to ria, Jll'Opoz-sc :i volar;iio, o passando o artigo, sal v as 
razoare!, porque o COI'JlO Ie:;i;lalivo étlclcgado da as cl!lCIHias, o Sr. presit!eute propoz: 
naGiio. c zelador tlc lodos os seus direitos. 1• o se no ar ligo tlcvcria suppl'illlir-sc o adverbio · 

Ora, o empecilho ,.rue púdc ha\"CI', tlc nilo se comparalivo-co11wr-vcnccu-se que sim. 
\"?ri ficar proiUIJlarncnlc a clecisiTo, ú _a _dem~r~ de 2." s~ igttalmentc se mpp 1·imil'ia a palarrn
OJlO rnczcs, da qual nunca s11 scgurm prCJUIZ?; 'llilirrt _ :mleposln ú-exccp~tio?- D1!cidiu-sc cruc 
pm·rJur., sn 1 I' O o r!aso de dcfez:1. do c:; lado, que e o lu:io. 
de n;~i01: Jlc~·i.~o, ~1o t]U:tl só. ~c eon~ulla.,o s;!.lll~ a.o Se ,;c appl·orava 0 §L" sem a!tcraçilo ?- Hc· 
JlOJJUct, oo uJ,llo _n.w 1110 rmrecc1n du m,cn~J~, so!rcu-sc qtw sim. 
resultando t!:ttiUl crtw, tJt!Undo se der uma àec1sao 4,o se tlo mesmo modo se approvava o~ 2." ?-
pelo corpo Io:;islativo, ha de conlenl:ar mais, do Vünccu-sc que não. 
tJUC rrunntlo fo1·dada pelo potler judiciaria, 011 pelo ii." se se approvaV<Lm os dois lll'imciros casos 
executivo; pois fJUC, sendo uma lal decisão uma nelle espccincados, c vem a scr-Se!Jltl'ança, asa
violnQilO tlü di1·cilos gamnliclos ao su.lldilo, cllc se lnln·iclaclc 1111&/ir:a ~-,\ssim se venceu, roso!Yenrlo-sc 
ha ·de conrencor lnelhot· da in1pcriosa necessidat!e 0 contrario a respeito dos otlll'os dois, cowmodi
tltle o!J1·igou aquclla violaç:1o, uma vez que ú p1·o- dado, c dccorar;ilo. 
nuncinda po1· ncrnellr.s que são cncal'!'ega.dos ela G.o Se obtinha approvação o ~ 3." tal qual 
guartla de tncios os seus dir·citos. eslanno projecto ?-Votou-se JlCia negativa, ap- • 

O Slt. VJscoxn1' ;JE C.\UAY!lr.r.As :-E' mui far:il provando-se unicamente o caso tlo soccoi'I'O pu
con\-el·lcr cm odi~so, o tJUC n:1o foi t!ilü com esse ulic:o. 
filll., .• 7. 0 Sa r!cd.1111 aJ!dicional'-se aoscaso;;npproYaclos 

O ~n. Pm:.iflli::>Tll:- O illuslro scna.dOI' rJUeirn ·os r! c wiJsi.~/ellcin c hum.?nidnt/a- cspr.cificnclo;; na. 
,~ 11 t 1·ar na orclem. emenda do Sr. Dal'ilo de Ca.yni ?- Ycncen-se rrue 

. O S1t. V1sr.oxm' DE CAitAV!ll.r.As : - Estou na n:i.o · 
ot·r!cm: n:1o po.>su deixar de pl'incipiar por esl:\ 8." Se se npprorara cm lorla a sun plenitude a 

emcncln oiTeJ·ecicla pelo Sr. Visconde de Cin·avcllas? proposir::io, lc~nclo-sc tornaria odiosa a minl1a 
-Assim SC YeUCOU. emenda. 

Qnaudo cu p1·opn;: css:t emenda, sr. prcsirlcnlc, Tcl'lllinacl:ts estas tlelillcrnçücs, resolveu-se afinal 
n;to foi pOI' falia de conli:uH":l 110 govel'llo: nós CJUC o projecto pass:tssc :i ::." discussilo, por j:l se 
vivemos d<~li::tixo ele um governo paternal, 111as terem app1·o.raclo os ottli'OS a1·ligos nas sessücs an
n:io 1:•1mos c:crlez:t rle IJUC p1m o ful:nro possuamos lccedcnlcs. 
ont1·o semcllianl.e. Passou-se á onlm pJrtc da Ol'dcm do dia que era 

A. 31 T. III. 
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a 3." diseus;:iu da ],;j :>•dil'ü os dias 1le fc:>tiridatlc; rle fnllnr, apoiou n 1uaior ,,arte dorlilo Jlt'ojeeto, ou 
uadunal. par:t Jucll!l;r diz,~ r falluu <)III tütlos :1s dias llülareis 

O Sn. \'I>coxnJ: nr. C.IIIAYELI.As:- Eu n:io ,110 l'ara o Hrnii. I[UC cu nr.llc eolllprc!Jcnclia, mtlito 
aeJ1ri prc>cntc ;i~." rli::r.n,:,;ito, c1n rruc Jnulilaram 1110 rcgosijo por rer que a sua 111:tlcria ja rncre~c 
tanlo c,:tr. proj.~eln, que lir:r,u cm r:onsa nenllllma. a eon:;i1lcrar)o do illustrc ;cnador, a cxcJnplo elo 

üu u:i<, lta de l1arcr lei para 111area1· esses dias, IJUC tuJas as 111nis ua1;tics pratie:uu, pois todas tetu 
nu ali:(;; Iüo pú1le pa::sar a;sim co 111 o l'SI:t; po1·quc IJIClllOI'isndo ns ,:ua;; PI'i!u;ipacs t!pocas, c os pri
para ,;c1· rlc fesla nar:ional o r.lla 1~ rlc Outubro, n:io 1nr.iros tlias tia sua g-loria. 
,) prcci>o lei. Eu disse qnc S. ~1. 11 llllper:ttlol' IJal·ia ja assig-

Em Iodas as na~üe:> :;:io celebrados a.; dias tlos na lado estes dia:;, c algu:nas épocas ató com a 
nnnos dos >cus rcspcdiros IIIOI1.1l'Ciws, n:iO sú na,; eriar;;'!O rl:1:> ,Juas ordcn:<, a ilnp•:rial do Cruzeiro, e 
r.tirlcs. como wts prnrincia;;. a ti•) P•'rlro I, inntlarlor rio imperio: f!it.-sc agora 

Eu rir i algun;; ~nnos f,jrn da e01·te, e I' i que nas/. IJUC o di;t i2 ele Outubro jn estar a marcado; si1ll 
eapilacs das !1rorineias sempre 1\cs:;e dia ,;c rnz Hill está dccrctadJ ~~c grande pia~ ou de f::sta naci
corlcjo publiCO, crnlmntlt:ira 111 -se as cm!Ja 1·ca,·üe>. onnl, rruc rt~spe1ta a Ioda a nar;ao. Do r1ue se tmta 
c rort:ilt~zas, c d:1o n;; :;aha.; tio eosl:uulC col!l tclllns •! de marcar por lei e>l.as •!pocas, rorquc n:io po
arruellas de monsL1·a ~ücs propria:> de sen1e 1 h ante dia. r.l cw IJcaJ· no CSIJUCci menta. 

Se po1· fcslil·idade nacional se enlcntlc funcc;ão i !'rincipienJo> pelo dia !l de .ra~lcir.o. Ja di:>se fJUC 
ilc igreja, liarcr:i Ulll r,· Detlltt: a,;si:u, par:t este ; fo1 nrrncllc, em lfl!C se deu o lll'Jrnei!'O passo para o 
unieo ri ia n:io •! ncccssaria a lei. : liCIIi, de que hoje goz.1111tJ:>, 0111 l'ictutle da im-

)lns. pcl·g-nnlo eu, pam rrue ser~o exeluido;; dcsla : morlnl rc:>olu(::'IO de S. !ir. o Imperador, de fica1· 
lei onLJ·os dias t:io memorareis, e que até ja cst:1o; no Brnil; rcsoluçüo que notou, lil'Juou, c sellou o 
rletcnuinatlos rlc fcslirida,Je naeional, rJual o dia : primeiro rnorncnto, c:n rrnc principiamos lrleixern
!l rle Janr.ii'O, i rlc Setembro c 1. 0 1le Dczen!IJI'O? /me a~sim dizer) a existir eorno nnção separada: 
Xaqtwlle rlia n de .Janeiro, vimos das poucas c 1 tnl foi n forp, ·rirludc;; e poder dnrruellas !um i-· 
SClflprc Ineruorarcis palaua;; de Su:1s )lagcstatlc ; nosas pala nas do mr.s1110 augusto se11hor- Como 
Imperial:- Como t;Jllll'l! 111?/Jtrlulodos, rli!Jaaopoco i,; )laralmo, do Bra:i/, fi•:o! :\loslrci tarnbcm as 
que_fi•:o-slll'gir para o 13razilnma época ditosa, ljue I ponrlcro~as razücs por IJUC o;. mcnr::1o rios dias 22 
o ldwrtou da tutclla de Portngal, c o collocou a rlc .Tanc1ro, c J de Dezelllbro, as r1uacs escuso de 
pa•· das nações Urres. i repelir. 

~~oi_ o dia i ~lc Selêl~lill'O rruc viu o augusto / O dia~:; de )larço 6 arrucllc, cm •JUC se jurou, c 
?rl!lClpC, rruc n1nda_ ~ntao o _era, al(:ar o hrnrlo da i pelo seu JUran~enlo .. c tlecretnç:io lleou ma1·cado e 
Jnlle:JeJHlenci,: _no stt1o de I!J1rnng-a. c_ sohre a:> a!- I cunhado o co91go _santo, ?m que nos conslit_uimos; 
tura> da l'aultcea; o qual fOJrepercutJdo por todo/ por tanto, nao SCJnlllos mr;ratos, nP.m rna1s mes
a I!J'azil com cnlhusiasmo incri I' C!. i quiuhos, do que o foram as Ct)rtcs de Portugal, pois 

O •lia 1: de Outubro reune cm si dous mo tiros os · estas nlé marcaram o dia 4 de .Tull!o, cm que o Sr. 
mais sagratlos, c dignos do publico rcgosijo, quacs D . .To:io VI. >altou cm Lisboa no regresso rlcsla ca
são 0 nascimento de s. )I. r. , c a sua gloriosa , pila!, c jurou as bases da consti tuir;:io portugueza. 
ncclarnar:1o. Finalmente, 0 dia 1.o de Dezembro O dia Lo de Dezembro foi o d:t coroar.;1o doso-
foi o dn. sua solcmnc coroaçfio. hcrano: n:i.o póclc llcar c'u1 csrruccimCI;to, por ser 

um dia de glorin p:\1':1 nós. 
Epocas tüo notawi.~ não porlcm ficar no csqnc- A cxlinct.1 ;tsscmhléa dccl:trou de fcst.:t nacional 

cimento: ainda que com o decurso do lt!Jnpo el!e- 1- d · o c m 7 c Selem bro, c com razão, por ser um dia 
:rneur depois a esmo,·eccr estas fesliridarlcs, com 
t d 

. . . remarc:wcl. 
u o ]ama1s scr;io IIHliiTcrcnlcs aos conten;pom· ,. 

ncos, c por isso volo, ou rrue na lei se mnrqur.rn _"':'? r:nro, c cscnso, os rnoliYo:>, porque tudo 
lodos estes dias, ou que ent:io scj:t suppJ•imidn.j c.,t.~ J.1 d1to. Se as ~õ,·tes de Po1·tn:ml (torno a re
porrruc o dia 12 de Outubro ja sem clla é de fesli~ . P~lll') mar~nram tlws de grande gala, e de festi-
vidade nacional. Yttlade nac10nal lodos aquellcs singulares cha-

• , . . . . . . marlos da sua regeneração pelos faclos.ncllcs acon-
0 ;, 11 • '-~sco:-;DJ: DE.:'iAZAHETII:- Sr. PI'CStdc_nlc, tecidos, porrrue não leremos nús a franqueza de 

IJ~ando fi~ o Jl:OJC~lo, em que ma.rc:t_va os fcst1Y~s marcar igualmente os dias da nossa rr.gene1·açiio? 
di~s, •Jn_e se_ t_o1 na~ aw wemoravc1s a nação braz1- Vemos que ainda depois rlcllas serem dcmbadas, 
lena, nao so InseJ·~ nelle este grande di~ 12 tle Ou- o Senhor D .. loiio VI. decretou que ficaria sempre 
luhro, porem o~Lio_s, que acamara Pntao coartou, em1ncmoria o dia cm que entrou na citladc do Rio 
c c? mo_ n~sta 3 . .'' cl!;cu~s;'lo, vejo Lratar·se desses ' de Janeiro, capital do Brazil, o dia 13 de ~!aio; c em 
me~mo~ dms, pr,ts rJUC o I ilustre senador, CJUC acaba I togar do dia !1 de Julho 0 rlia a cm fJUe eh c:; ou n 
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Portugal de yoJI.a elo Bmzil; c cnl<io 11<·,,, r.ü:n mui- ! se nfio o dia i2 ele OnluiJro, c a p:·incipúl clr.ssas 
l.o :uaiorcs :noliros, liavc:uos ele declarar sómcnle ! razües foi que lodos os dias de grande conlcnla-
o clia 12 ele Oulul.Jr·o? ! rncnlo pam o Ilmzil se achavam reunidos neste, 

Sr. prcsitlcnl.c, scni esquecido o dia !3 ele I cm rruc J:ayia nas.:ido nnosso inclvlo lieroe. ·· 
~!aio~ c~·n que o lmpcraclOl' acccitou a dr.fcza do A este :u·gumenl.o, Sr. Jll'csidcn.lc, responderei 
.l:r::zJI, wdepenilcnlcuiCnlc da IJU.tlidadc ele sol1C· i rruc, contendo os clitTc:·cntcs dias assignalados 
J'auo, lilulo cru e clle :ncs:uo proclama de hon:·a, c no p:·ojcclo erue otre:·eei, tão parlicularcs, c tão dis
ile glo:·ia,cou:o se,.,) das suas p:tlavraS-tflte com linclos oiJjedos cnlrc si, n:io 1! possível reunir 
ufiwi!lacceill'i- CüiilO j:L disse de outra \'CZ? Dias lodos debaixo de n111 sú poulo de vista po:· mem 
lfto nota vais, 'lUC trouxera ui a nossa felicidade, llce;iio, com a tio pos//i111iuio dos ro:uanos, tJUC, 
não podem fica:· em esqueci:uenlo. pnr nrolivos politicas fazia persuadir que os sol-

Eu novamente rcqtwiro que se mencionem na dados mmanos cn ptivos na guerra 11<io pcrd iam o;; 
lei, c rnuito rnais agora que sou ar1oiado pelo i!-,' direitos ele cidad:io, afim de os lerem sempre 
lustre senador, que me prcccden, c insto que V. pi'O:npl.os, visln eruco" romanos eram por extremo 
Ex. _non::rcnlc o!Terce;a o qne lenho dilo :i s:1hia /: zclnsos desses foros c di:·~ilo.,, 
cons:clcra.e;ao desta ea1:1:1ra. Nós niTo dc\'Crnos acl:nitlir lacs fic~ües. 

O Sn. \'rsr.ox:m ug BAlliLICENA: -Sr. prcsi-/ O cclciJJ'C jurisconsulto Pascoal Josó de ~Icllo diz 
ilcnlc, as r:rzücs :rue acalm:nos de ouvir, s;io as I que .clla .cnt:·e nós 11<io .te:Huso. Ora, pergunto eu, 
mesmas '!UC se protluzirarn na snr:nncln. discusiio; , o IIISlor:ador c.lo Braz:l, quantlo memorar estes 
assim, é ncccss:trio rruc cu t:imhc:ll toJ'Ilc r.. dizer o ! dias, lr:ttar:i ele lodos elc!Jaixo rle um só? F:tllará 
:nesmo e1ue ent:io. · / sómentc do t~ia !.2 de Ouluhr?? X:\o f:tr;i mcnç:io 

Ningncm eluviela que são tliasmui uotavcis lodos 1 dos outros_ Jgual:nent.c glo:·wsos, bQm co:no de 
arrucllesquc se nca.!Jarn ele refc:·ir; porém sendo mui ; todas as w·cumslnnc:as, c far.los ncll~s a conte

·numerosos, Yiriam a. perder o interesse, que lhes I cidos ~ Logo, eo:no se poder·:io reunir tantos factos 
consagramos: por· este motivo, assentou-se que só · nola1·eis cm um só dia? 
fosse ccle!Jrac!o com festividade nacional o dia :12 Os porluguczes. de quem nós raziamos parte, ntú 
de Outubro, porque no nascimento do Imperador, mcmo:·a.vanr os dias erue tinham ganhado !Jatalhas, 
c na sua feliz accla.mar::io. além da coincldencia do co:no foi a d'Aiju!Jarrota, c das linhas d'EI\•as: ce
Jacto do dcscohri:nent~ c!·aAmcrica, se reune tudo 1 ~eliravn.m o dia i~ de ~laio, _nremornl'i!l por· muitos 
quanto lia cJc.glorioso cm nossos fastos. 'actos, 11uaes o a e haver Sido coroada nelle a se-

Tendo dado a Jrora, llwu a ma teria addiatla, e 0 nhora minlra D. :llaria 1.; o de ser o do nascimento 
S:·. presidente de>iguou para ordem do dia a do Sr. D. Joüo VI, de gloriosa mc:norin, a.quelle 
continuar.rro d:t mes111a ma teria; ele pois a do acto cu1 que 000 ho~JCns destropmm um exercito os
de navegação, c se l:ouve1• tempo, 0 projecto de panhol ele ~na:s de :10.00~ ho111cns, por ser, Jlna.l
lci sol.Jrc a cxccue·.üo da senlenr.a de pena de morte. mcnle, o tlia em qnc Darrctto se coroou de glorra 

· · na As ia : c nós então h a 1·emos de :·cun ir tantos 
.Lcvanlon-se a scs,;<io às duas horas. dias celebres, e nota veis, em um só 1 '!'autos glo· 

riosos acontecimentos c:n um súmenlc? Tantas 
cousas singulares em só uma? N:io Srs., nós n:io 

I 
devemos reunir todos esses dias cm um só, porque 

i'RES!IJEXCL\ JlO sn. \'ISCOXIlE DE SAX'l'O·.DIAI\O, O historiador ha de fazer de Cada Ulll dc!lc:; par li-

/ 

cnlat· menr.ão. 

SetS!o;ÜO de l,.. de .Julho de 182G. 

O Sr. pr2sidcnl.c declarou a!Jcrla a scss:io :is O segundo fundamento do :llustr·c senador fot 
horas do coslnnw; e, lida a acia da anlccedcn lc, 1 cru e os argumentos cmlll quasi Lodos os mesmos, 
foi approvada. · que já se haviam produ~ido nas discussúcs ante-

Como nfio l!on,·e crncm llzcssc propostas,· pas- cetlenlcs. 
sou-se :i ordem do dia, cuja primeira parle era a 1\';io podia islo deixar de ser assim; porque, 
conlinuar,ao da 3." discuss<io do projecto de lei, ·sendo a malcr·ia singclla., c daqucllas que se n:1o · 
pam determinar os dias tlc festividade nacional. acham tr·atadas em gmndcs volumes, poucas idéas 
o Sn. Yrsco~ug og :-;AzAHETll :-Sr. prcsiilcnlc, novas ad:ni tua; mas, ainda assiur, produzi novos 

cu tinha de pedir a palavra na sessão ele anlr.s de argumentos, c llz a·compar·ação co111 a nação por· 
hontcm, o que não llz por haver dado então a hora tuguez:t, dizendo que esta csl:tbcleccu de grande 
c llcar acldiada a discussão. gala, c de fcslivirlaclc nacional lodos os seus dias 

O illusl:·c senador, que cnlüo fallou por ui limo, mcmoraYcis, como são o de 213 de Janei~o, 13 e 26 
apontou algumas razües, pelas quacs era de parecer dr. Fcyerci:·o, 13 de ~!aio, 4 de Julho, 24 de Agosto, 
rruc nüo se dCI'ia declarar de l'cslividadc nacional, !il ele Outubro, c outros muitos de qnc agora me 
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não rccort!o: r a n,;•cmlJ!én constituinte o de i de ! bcrmos que rcsolll~:io, ou p~!'litlo podcssemos 
Selew!.•ro. c i2 tle Outubro; •o nus IHlremos t!c >·~r j' loutar elll l:io 111elindro;:t cri;;c. 
t::o nwqui11hn,:, ,.~11e ~u 1~os limil~mos n e,: te ui- !'aJ'ecen o nnico ,Jer:cnlc, c seguro pal'a dcsrinr 
t11no :' Acho que !1<111 pode ISSO com·1r. • os d.;,;~,:tJ·,~s que nns amcaç~Ya m. reco!'l'crmos no 

,\ tercei r:t razüo que ponde r ou o i II ustrc senador, 1 I1n pemtlor, cn tão princi pc reg r u to:-, c representando
foi •]UC a nmllip!iddad,, de tantos dia;; de fes- I !!te cm tJuatlro Ji~! L) c,t,ldo '"Jl:io das cous~.s, c a,; 
!iriilncle nnci:mal ir~ ob,:~mcccr n gl•win ilaquel!•o ! C'Oll50tf1JCnr.ias qne. incriln\·•'l:n•:ui•:, hnri::un tk 
gran;Jc dia. I ,:pguir-se, ,:upplic:;r-lh•: eurtt totla a iuslancin que 

Perpmlnrci cu se •'Ste ,: o unico dia p!il'a nüs n:lo fosse para Pul'lugnl. 
gr~ntl•', o tlllko para nós g-!o1·ioso ~ lb 11111a raz:ío A;:;iru ;c J.•l·~licou: a t::lln~ra tksln c~pil:il, corn :t 
politica cm apoio cl•'>in,: di\·ersas fc.<lirid~rlr.;, •' ti rrunl S•J iucorpol"<:t: gr~uilc nurner•) olu citlntl:los 
pnrn rrn~ nos,ns fi!J:o>. •J nctns e, geralmente fnl- resp.;itnreis. tliri;:in-se :w par;o c ali i aJ'rcsenlou 
!ando, a;: futurnsgera~Ctcs,ourindonssall'as,nndo respcito'n aSna :.Ja;;cstntle Iu1perinl as r.:prescn· 
emlJ:I!!tlcir.11::cntos, c· mais tlo::nonsll',1rü<'·' rlc rego- la~üc:; tiO po1·o, pclu org:ill do ,;•·n pre;itl•:nl·~, Jüsé 
>ijo proprin;; tle semelhante;; dias, se lclllhrcm <ln;; c: emente l'crcim, qnc JICSS:! occn;i:lü fez scn·iços 
g!orio,os f~elos, tJUC nellcs ;;e pn>Sal·am, c iliga1n: impo1·tanlcs a p1·o1 iJ,-, Brazil: c tfllaln~o f,,i, Sr:;,, 
est.; é o dia em rruiJ o çrrnndc lrupcrador Pedro I, a subila 1nctnll!orp!w~c, tJII•' o!Js•:i'\'alu<J>, apenas 
nasccn; é o ,lin cm tJllC nasceu o inllllortal ít:ndn· Surr :.Jagcstade rmpcti:tl. soilou cl:Js !a!Jius aqu,'ll:t 
rlor d·1 i111p0rio, r cm rfth~ foi acc!.1nwdo: rste ,:• mcmor.wcl pala\'J\1-Fito- t!:1 qual r:.>tarn.rn pen-
o r! ia cm que' pronuneion que fica,·~ no Brnzi!: dente;; lotlo:< o;; no>so;: destinos~ r~· dcs:tJ dia que 
este c o dia. cm qnc fouJos con>tiluido;;: é c;te :;c rlcriram toJo,; o; grandesl":n·s, de crue lioje go-
~qu•'ilc rm que ellc declarou >~r nos•o t!ef,·nsor za::IC>S, c :JUC ns tropas p.:.rlug-uez.JS tcnla:·a:n, llJns 
perpeluo: csle o cm que ;;e Ct>!'oon, c ;;~p-rou: tleJ,alue, fru,tar naquclla úcc:a,i:ic•, cmpregantlo 
e;;t.; o mesmn cm qnc proclnmou n no.<.s~ indcpc:l· par.1 isso tod!Js os ê·>forço.:;. 
dc_ncia; ck. 1: poilel::lo c;;cnpar :i ;:rnlidfLO hrnzi- Dia, pois, t:i·• çrlorio;o, dia d·: la111nnh:1. impor-
I' r• c!la- ·Je '· · "IOrl·<:l" r'Coi··Jar"'' o t.J" ·, ~· '' 11

·' ~ <L- " J '',.L>· . tancin. em su~:>tOIIóCtfll!~ncia.', n:!o dcre de rnancira 
S~. J111'CSJ~!ent:, ''u

1 
t_n1 11'n~l ~ _1 ch~mml· a c0 ~1_51 dc- algu1n:1 Jlcnr scrullado c1n ingntu csrruccimento. 

raça o r e \. Ex .. c c o 1 ll> 1a, o >Cnnc o, jlOb qnr. 
Apoz 2ste dia, apparet·~ on!ro, i de :;,'[cmliro, r.m 

que :lua )J:!çe;;tadc l!np~:'ial, procla:uou a inde
pcndentin do llrazii; 11nalmentc, o 12 ,Je Outubro, 

n:!(• potJc.~n d·~ixnr tl·~ ~Pr· .l11:1l'''~do~ o~ din.~ n 111~ .T:1. 
;;cir.:., 2:; t1e :ILll'tO. 13 ii·: :.taio em tJUü Sua M:lp-C>la· 
de Imperial, rrcc!,;u o titulo de dcfen:;or perpetuo 
c 111-0111 ,;ttcu ,c, JlO!' ellc defender a nnç:io aiilda â anniwrs~rio do Sl:ll nnsciHiCllW, e gto1·iu:;a ar:cla
Ctl.</a du St'l! )Ji'OJii'iO Silil!JIIe: o dia i de SêlCI!l!Jl'O, maç~o. Esl.:s li'CS r! ias tiC\'Cill lflllrcnr epocas do 
!2 1!,, Ot:lllhro, L c 2 d·' ncz,,mJ;ro silo todos de nrnzil, tor!L<s o;; ma i< :;:io conscrJnenci:ls dcllcs. 
if!ual memoria. E' wrilade que sr. disse que eram O Sn. FEHXAXDES i'IXIIE'HO:- ?i~o tentlü assis-
de ~randc gala; mas nós nilo dcremos confundir tido, pelas pemücs do meu rninistcrio, à 2.• Llis-
dias de grant!e gala eom tlia,; de fcslr~ de toda a ctw:io deste projecto. com inl'xp/ie:m'i pe;:ar wju 
na~ão. ter p~>sado fJUC unican1e11tt: ft;:<Se de fc>li\·icJade 

Os tlia., dn f!:tla ;:i o dillcrcittes tlns rlias de f•:sti- nacional o dirr 12 uc de Outuhro: hc.j •. ·, porém, r1ue 
Yirlade nadnnal : estes p.:rpetuam os factos da pela ultima Ycz rcviYc a quest;i.:.. levanto a \'OZ, 
nat:lo, ;~o arl papetuam uatioilis 11leitl0i'ün11 , os lnf:_o _JJürquc prcsuw:t attraliir o senado à minha 
outro,:, n:io: po1·1anto, concluo que importa no , opull:io, nws Jl.11".11'CS~f,·nr-!!Jr. po1· meio ria con· 
brio, rleWI'O. e ;iloria da na~fio brazilcil'a que r.sle;; [ ~ss~o franca rio;; meus senlirnrnto,:, ou ria nota de 
dias >•'jnm perpetuamente festejados. , Inconsequente, ou ela taxa ri•• llliC ligeira com-

O sn. \"Jscoxn~: DE I:mo~;mt;PE:- Quando assisti J ~ncmorac:io 1_1zc1nos do nosso ~ranrle J,cm, ela 110,,;n. 
n uma nnica d iscuss~ü tlt'Sla lei, pugnei pelo dia g IJndcpenrlcncJa, JlOI'ifUC pouco n•:<S custou arlqniril-n. 
de .Janri1·n. c n:'lo p.;nsci que a lei fo;;;c 1·c;;1unü!a ao/' Ent1:emos "!n ann!~·;0, Que f'•'C0r:!ar;ücs rlesperta 
só dia 12 de Outubro, pois j:i eslá dcclamdo que . cm nos o tl!a !2 ele OuluJ,ro ? O nascimento do 
e de fcstiridade nacion.1!. / augusto heróc, que representa na f!rande peça da 

O rlia IJ r! c Janeiro, Sr. Jll'csidente, ,) realmente nossa emancipn~;io polilicn, ~~ acclama~:io de nosso 
m_nito memol'a\'el pelos J'esullat!os n que ellc ser-[ Imperador conslitt~cionnl: ma,: quando cllc \'O!Yer 
Ylll como de base. I a lcn·a (e t~r~c sep!) JlO!'IJilC ú mortal, no Yin-

Quanrlo recebemos o clt'Crelo rias curtes de Por- 1 douro n f•'>ll\'ldadc ria nceia;nac;~o nos t1·a1·:i a pena~ 
tu~al, de 28 de Sctcmb1·o de 1821, ficamos como I um_n.idéa isolada, toda indcpcncll·ntc de netos nn
fcnt!os de um raio, nhsorto;;, c attonitos, wndo , tcrJoJ·cs. 
immin•'nlcs ,J,~sgTnr.as incaknbYei::: .. c :>r.m sa- : E' por isso, Sr. pl'e>irlcnt.,, •JliC :nc pronuncio 
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eom toll:t5 as minhns forç:tspol' olllrosllous (liíls; Escur'ccc-seolliaL°!lú De1.ernhl'o, (jmndo nuS
pelo de iJ de .lnl1ciJ'o, c pelo de i llo SelclIlh/'o. ~abemOStJlIC aigl1ns Il1onal'clias se conlclllavam só

O (ll'imeil'o r10slcs (lias foi a nlll'Or:l do segulldo, com a nccl:1.I'nar;;"iO, o qlle Ó mui dh'c/'so rio ncto da
ü-Fico-nclle pl'onullciarlo (se ú licilo cornpnJ'nr cOl'Oaç:10, I]UC 011\'01\'0 ogn~I'ndo da uner';io ~
consa5 rI i"inns com as hnmanas) pal'ecc1l o-/ilti- . E~CUl'occ-se o rl in:!il de ~1:l.J'~o, em qll~ nos cons-
do Elerno. Iltullnos por ulJla lei, (Jlle fil'fllOU o I!O~SO pacto

Um Yislumhre {lc raziio, nm choqne 01ectrico social, por essa lei fundamental 110 impcrio ~ O
tocou a //lcnle de lorlos, quclJl'olHe o rncnnlo din. 13 de ~In.io, 101'110 n. l'epr.lil', SI', pl'csidcnlc,
das clJrlei: de Lii:hoa; e eu que assisti aflui a(\s CO//l jnsta rilz;io dc\'c 51)1' lIIelllOt'cldo : hasb ser
(eitos dl~sse riia, fui ainda teslemunhar n.1~ur.llc i1quellc em que () Impel'ado/' se declarou defensor
con:z"csso 05 r.mh~I'ar.os, em ~uc o in"oJreu aflllclln pel'pctuo do irnpl'I'j., ; :I lIlIctle crJl flue Lomou sobre
inespel'llIla J'osoluç;io, nITo se atre\'ellllo o mesmo si a <le[ez~ elo Bl':lzil, indepelidenlcmcnle da. flua-
eon::rregso n. exigir o cumprimenlo dos scus <Ie- jidalle!lc soberano, c por' bso insisto em que está
~rctos. na. 1'.17.;10 dos ti ias mais nota \'eis. ~

Passando ao rlia i deSetemliro, foi esse o r!in cm O SII. HAfI:\O IH'. C:.nt::- Si', p"csillentc, a
"[ue nascemos, c nos tornürnoscm lIar.ITo; ('em. I JnilgeslOsa sirnplicidildede 1I11lilunicn. I'C5La /lac:o
quan to dUl'al' o imperio, o pr'irneiro sel'~ nos fastos nal ú propl'in. para eO/lCClI LI',u' a il Llenr;;io de lodo
do Drnzil. o CirJ:llWO lirazi:eiro fli1.I'a o gCI'n.1 jubilo, reln. J'ccor-

Scg-llc-se o dia 12 rie OutulJro: nello, como no d~~~? llos rculJidos SllCCI~SSOS dn. acr:lallla~':i.o, e do
baplislJl n, lom;Lmos um nome, adopl;Lmos o sys- n,I~l:Jlnenl~ do 1I0sso. anguslo Ilflpel':lI'.ii[',.1l0 dia i:!
tema de monal'chia constituciona.l .: c l1cm Ij'lle islo d~, OUl,~ll~JO, 1J1le, SIIlg'u.'i1.I'rnenlc, ceJl/lcldo .com .0
mesmo j:l prer.xisli~sc no cor:tçiio de lodoi: os 110ns Jc~C~IJ/~lIlcn,(.o lia :\lIlc/'lca, CI~I. qUI):t Pl'o\'ldcncl:t
brazilc)ir05, n;10 se achava ainda pl'onunciado, e IIlnnlfr:-Lou.1. JIl:lJlillll,d.1do Lall g.l':tn(k pill'lc do
podel'ia 11ln'itl:1I'-sc se o tilulo l1arl0 no rlia 13 de IIlllndo, c deu cXJstcncl:t a um llcl'uc, que destinou
~Iaio cm. rie um defensor do reino. como D. Jofio r, :t SCr' o fllnd~dol' de um novo ímpcl'io conslitucic-
em POl' lu 1::.1 I, ou protecLor dc: uma rernblicn. 11[\.1 n~ 1.11'11.1.11, _
como C1'0 fl1\vel em Tnglalcl'ra, ou de um slildhon~ A lllsloJ'Ji1. nólo tem faelo {Htl'n Ilelo ; Yl'rosimil-
dor, como os principes d'Orange na Hollandn, lI1ent?, csle eX~m[lIOSel'á prolicuo :ws mais cstildos

,.,". . .' _ arnCI'Icanos, alem tlc aUe o aeLo da acr:lamar.:io I:r.m
i,aO prOllii7.!r~.1 úLlLi':tS 1"~l.i.Ies, por~ue já mni bem o cnr.1cleJ' da collladu ~lo }lo/:o. " .

tr,alOU (la .rna I~/ Iil o. I1l?U lIJ~lSll'? collcgn, q.no . m.c Se eda do, com wn ia, cornparnr o lJue é 11 UIl1i1.1l0
~lecedcu. ~SSIlI~, 11~lto'mt: t1~~c:unel~le a InSl~t1r com; o fIue Ó Cxolllplal' lia. sagrada CSC1'íplura.,
l.n:.flue. n,es,c~ l,l e~ dl~; SO.enCOllam lo ~os.oc; n~~sos pór!e-sc COIII verdade rjizl'I' rle quem já foi o pl'in-
m~:>f.er.lo~ pO!ltlCO:<, rhono~. de serem fe~tc.l:lflo~ em cipe do BraziJ, e so lem mostl'ac1o ser um prodigio
to~lo o Im~el'J? com ilS rn.1.lOrcs dernonslra~,ücs pu· pol i lieo, o que no coa i"O c\':tn "'clico c;e cl issc do
11\1Cil5 (lo JUhIIO. ." "..-. ~ . pC'rcm'sor do nosso sal\-:tdor-Z'ilngucl1l nasceu

M:inrlnrel,..se prer.lso fuI'. UIl1:t emenda: o se maior (lue JOiio Baptisla. Asua. cxislcllcia foi a
passar o :ll'tlgo I:al flunJ csl:l. Jimilildo, do~rle já origem da nossa forluna,
pre\'inoqnc nn.scs~iioseguintcaprC'sent.1.l'ci dccln- Se ~chou\"esserll de mnlliplic.11' osrliasdefcsla
ra~iio rIo \"oto, para ser inserida na aela. nacional por lodos os aconlccimetltos nolareis,

O Sn. Vrsco:o;nr. DF. N.\Z,IIIETH :-AI::rnma C0115n. não cOl1\'inha prclcl'il', (l1~1JI d05 quej:i indiquei
lenho conscf,"uido, porque j:i. ,'cjo mni:; dous diilS nn :!.n d;scuss~o, o em qUC',COlll seus augustos pais,
dcclarnflos. aportou li Bahia. . .

r;:' pouco: não rorlemos rleixal' em sjJen~io os ElIr. podia dizer com o ~nUg-o /rCI'ÓC r?mal~OI
oul:ros rl ins que MIei. Se nós já csli rcssemos h:\ f1.U3.lldO se fl'as~a5son a~ C'ln lme,ut: oPpo?to 11 Jbll~,
secnlM r.onstilnidoi:, niio pugn.1ria. tanlo : mas nós ~til~no /1". ~t(I'IC(l~ p01'oJ~l mU.IlIPII~ilr\so.ro: m.O,ll~
pl'incípía mos :l~orn., Ira tanJOs de 11 ma mOllllrchia '\ o~ plall51\ CIS as fes~a:> naClOnae., e d ~ mmul1 O
nova, tle urll no\'o imperio: é agora que nos cons. Cí=plcnrlor d.a. qn~ a 11'1 cOI~~.~~~'n c~mo Ptl1H;j~al.
tituimos, e é impossi\'cl 'Tua as geJ'nçüe~ futmas S~nl <1uvld~ S.IO nolabr!I~:>JllIaS a.~ cpoca:s, que
nos n50 cunhem ,le ingmt.os, IJUC nua digam: O n:~lgn~lou o 11Ill.stl'l~ aula/' rIo p~('I.1cclO; mas eu
Dra7.i\ n~sif)1 Ililgon :Iqnclle granrle impel':tdor, n:lOSCI aal'te r]O IgunJa,r' cousas dCSlguacs.
ClljClS di:\:\ forill1l uI11a sllccessi":l serie de faclos L.l0 Osenado: sem disw'pn.ndn, j:í, !,rnvísrríamentc,
mcmorn"eis? Com l'a7.:lo diriio CllilS flue fomos votou pela celell]'n~:io de uma nllica fesla nacional
mcsqn in !los em dcixnr de marcaI' ri ins, que <leriam no r1 in i2 de Onlullro. A 11 istOl'ia. fa r;i n rlcv:da com
seI' nssi~nnlndos com dislinclos c indelereis :ca1'3.- Illemol'aç.io das nl,1is ópocas: a llccis~o do senado
(',lel',~s fla no:,:-[\. (!'l':l titl:io. nflo exclue os mos, e c~Lyl(1s rln rÔI'!c. nos dias de

A. :~2 T. m,
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f.'1','jlhl~ go\I.1. (' j1'~lpll'lla g;\I:l.. ifn'~ jii e~Et(I lixos) l~ I' .\inda ne:ilHlll1:l na(':10 adaplou ,e~lc rndllodoJ o
que :;l~ poJcm all~JIl~ill:l1' (lO!' oall'os tantos ~ue- ! llual, pOI' J;;SO mesmo, Ui\I\1 lllUlll) JlI~lre a 1~51~

1:;'~~S.J5. i ca rn ara,
O SIlo YI~(:O:,\J)E rJ1~ C,\Il:\\'EI.I..\~: - Eu jú fallei I O dia 1~ de Outubro rêune em si ludo iluanlo

sobrc a lIi~ll;['ia~ c o.llue di~se L' lju01là0 5::' I'lIdialll i tr~.~10S d~.. mais [)ot:m~l: L: o di~ do nasci,lI\er~t~, e
JillJitar ~u a C~~': dia lüdl)~ (17; iJn'~ ll'~"0111 ser de i acdal\\ar••lo d,IIJuelle, rlue proclamou a lndcpt.:n
f'~5li\'il.laJe n:lci,)[):lI, e n:io 'lue llúllrc~se lIiuitos: i dencia nos calnpos de Ypil'anga; que Iilll;rloll, e
íJuc se Inal'casscm as éIloca5 ('nlre nús IlJnis !ll~ld~ll (I i.llipct'io; c po~' conscqucnein rcune as
~Iol'iosas. [irlnl~lpa75 epoc:ls do Brazll: ,
- Tod:\s a~ 1l:iI;UOS f1l'atiL::ilJi isto IliCS!IiO: ludas . A glo!'Ja do Imperador ,c, n gJol'l~ LIa n~11;,10,_ c
(ItlCl'c/il ck'rni1..1l' sewellwlltc-s ~püC:lS; c dI,) que i ttnLl.o ~ camal'a tomado Ja esla dellbcra~ao: liao
ml)Jo~ Fazendo qu,} taes Llias sejam de grandcIde50J:1.J'la flue retrocedesse.
fcsti vid:>.tle nacional. OSn. YrSI~Oxr)!" DE IsII.\.\llll:Pt :-Eu rllio posso

Disse o i!lllSlt'0 senador (Iue :i hi.;lol'Í:l fará a deix.ar) segundo llJinhas id~as, de considerar o
dcvida cO:illliell:;)rai:üo dell,}s; mas cu pergunto dia!l de Janeiro como fundamento tie lodos os
sc 11c1a !listaria 5l faz It\.lO, (!l1:l11JI) cllog:ir o a:llli- llcns,qucnos têm rcsultado:todosos outl'usílíns !irlO

versaria dc um Llcsb:ls dias, a naç10 se s,msilJilise, conscqucnt:in. deste, scm,cornludCl~p['etcnde!' j:ilnnis
c enlllusi;lsr~lc, como s:ndo de fcs~i\"idade ~ De I dimin.uil' oexplcJl?or ,do dia i2 de Ou~uJJI'o.
certo que nao., por'lue naO lIa um obJcclo que lhc I O (ha 0 de JaneIro e o que vcrdadt~lr:irnenle deu
desp'~rte a melJiOl'ia dcste J!:l., Hem dos factosncllc It0l1:1 a g,['a~Jeza ao Braz,iI, qU:lI~?O o sobcran?..
acontecidos. cnl:l0 prmclpe I'egentc, dlSSl:l - ]·tCO. - Esle dia

Pergunlo m:lis: a nação lotla complie-se dc 110- é lodo do soberano, bem como o dia i de Selelllbro;
metis qnll 1~1I1 a llistol'in ~ ~,lo: a rll:liOr p:irle da a 12 de Outubro ó do povo: c havemos de cscure
nal'ão con5ta de homens, 'fue !i:io fo!he:l.Ili tirros, cer n(fllelles dous dins, e só fazer lI1emoravcl o
un~ porque lhes falta_o tClllpO, oulros porque nào t,'reeiro ~ :\aquelles dous primcÍI'I)s di~lS, os factos
~abetn ler. S~0 lodus do sobel'lno, c factos muitos heroicos:

05 antigos, p:ll'a elCI'niz:1I'Clll estes di:1S, levan- não havemos de deixaI-os cm esquecimento para
lavam Inonllnj(~J1tos, e nt& (os gl'aYa\"nm cm hron- só darmos celebridade a um dia: em que clle não
ze~ para n~10 Si; CSIJ llê~ereln; nó~ n~10 f~zen1os o . lc·,·c j ngcrcnci~.

mesmo tão frequenles ~'ezcs, porqne (ernos a im-/ Isto mesmo qUê nos fazemos n. rcspeito dos ho
p:"CI~S:t1 C~:I: .ql1e"S~IPi~I~I~.l.os~sses ,1ll0~1lIlicn~t~S:,e lJ~ens, J,ratica CI igreja a respeito dO.5que pOI'SLJ:\s
C;);)CS bronzt.:s, lJia~ t.: ll"L:l.:~~aflO qUe haja a fe~l"l- \'lrtlldes a engrandeceram: celebra n. sun. memorja
ll~~C !iacíoll,:II, 1~?l'q\l~.,)O:po\'~, ?~n ge~~a!,.~~ão lê aIp:trn qu!' essa virludes permancçam em lCl~
lJ1;)torw, CO,,10 Ja ~l:l~_, ,ll1~s \t.: ~ ,ft.:s,tL\ Illnde, e bl'ançn, e até desperLem imitadores.
cnt;10 pergunta ao lIistnlldo na bls~or"l o motivo n 1 d' ~ \ I fi '
(]~l1a .. ecstelb'oex.plica. ~lIan o ao I~,.em qU,e ~.,,~~1. . ~ou n.o ~razll

, l' l~ J O l . "t' . 'd paI mandado dt: ::leu paI, II 01 ande, SlIrJ. lila;) nadaDls;c que no ela :. C 11 urro c~ LiO reSUllil os 1 • ~) I , .. ,

d ' , 1," f"cla- do Dr"z'j o"' l ~ (\;111 com Os factos quc (,eram prmclplo) e an-to os O:l gl alle I,:> ..;) " I, P l:l que a t,; d ) t' • •... t' . , ,
ellc é o do descobrilllenlo (]'America: rl'spoado . a/~lcl1 o a liOS:líl /:.\/S enel,' polltlca: porL'ln to,

, . , IIISlstO Clil que se marquem os que tenuo apontado
(In~:pol' isso mesmo, derc ser, 50, por SI so~cllin lsad? e C'}llSWUern as tres gral1d~s épocas do Drazil. >

E yerdadc que nossos \'lI1'Jouros nao experl-
mentarão nestes di:1S 05 mcsmos senlimentos, que OSn. Y1SCO;liDE DF. :;.\ZAR~:TII: - Sr. presidente>
núS agora cxperimentamos; entt'ct:mlo, s~mpre se cu illsistiJ) e pugno pelos mais dias.
conserrará a teil) ])I'nn,:a delles. O dia 13 de ~Jaio não póde deixar de ser dll fesLa

Os portuguczcs que 11:10 linm li. historia, sabiam nncional: o Imperador por elle n:lose nccJamou
que o día Ja acclallln l;:10 d'E1-neí D. 10,10 IV crn simplesmente defensor, nem protcctor; não tomou
para elles de grallde glo:in" por ser aqucl!e em que um liL\110 Lemporario, mas declarou-se, Silll, dcfcn
~c resgataram do cnpllretr,O cle IIespan.h:l: por- SOl' perpctuo, I)ue quer dizcr pam sempre} em
tanlo, ínsto para que os dias Qde 1anelro, 25 de (juanta o ilrazil e clle ex.isllrem ; p'll' tan to, não
)larço, i3 de ~lnioJ i de Selcmbro, e !2 de Outubro pódc deixar de ser memora.\'cl esle dia hcm ~orno
sej:l!rl incluidos no projccta. aquelle, em que achando· se nos call1pas de Ypi-

O S1\. VISCO:"OE DE )1.\RlcA: - Um dos ilIustres I'anga,apcnas rodeado de a.lguns poucos hl'azileil'os,)
senadores tem :m~citado muilas ídéas noras, mas com espírito invicto, e gigantesco, no Ilual Jl,io
daqui não se segue que não se adople a feliz lem- se pó(~ igualar óde ou tI'O algum monal'ch:l, nem
)lrança Ull se csl:lhelecel' sú de festa nacional o dia ml~smo o de Alexandre Magno, proclamou a)nde-
12'dê Olllnlll'o. pcndencin.



Sessuo em 17 de ·Jullio.

,.

127

Ir:"!" de escurecer-se um dia destes ~ Um dia el1\ subdilo das .insurrcccionnrias curtes; ea sua reso-·
que \'illl~s ri. maior nC~flo pl'aticn.da por :uluelle luçflo nfio era detlniUva, porque a elTectuou ade
gunio sublime, pOl' aquello anjo tutelar do llrazil ~ termin~çtLo de seu augusto pai,' dirigiildo-lhe a,.
Eu estou em que eslo gIOl'iOSD dia tell1 igual di- rcprescnt:\r.:io do povo Iluminen~e. '. ...

,reilo á nossa memoria. Que 11 iI'iio as gel'a~Oes fu- O mcri,lo do di lo dia c :1c1o foi, especialmente...
turas ~ Que fOmos uns ingra.tos, N:1o, n:io f:lç:1.I1l0S do corpo municipal, e n~o do enltlo p·rc3idente,
tal: \'ejalllus nn lt.:s com gosto o terno fiI!lo per- cujo serviço elogiou um' dos iH ustres scnatlores,.
guntar a seu pai: Qne dins são estes ~ e o pai cn- pois na impressa falla l que no mesmo acto fe~ ao
tel'nccido respondel'-ll1e: .Ai I s:'io os dias em que s~u principe regenlcl disse que os eSCl'l]ltOl'eS do
acon teceram os fac los mais nol:""eis da nação em ,]li') tillham lançado l'cneno nas ol'dcns elas cc1rtcs.
que nos acl.lamos constituídos. Aprende, meu fi- Q.Iallfo ao dia :l3 de !llaio, ntlo posso ~eixar· de
lho, e \"8 ql1:ln to pôde o valor, e o bl'io. dos nossos lllernOriLl' tIue a refCl'ida camal'a olrel'cecu uio só',
antepassados, tendo :í sua frenle um ;:r:ln~c 1110- o tilulo d~ defensor perpetuo, mas tambem o de
l1arclHI.. Nflo se esqueça a memol'.ia do inel~·to Pe- p;,oleclOl> Aquellc principe, de allo ente!ldimcnto,
ciro L, n110 peraçam nossos esforços.JI logo rapelliu o titulo de pl'oleclor, que íla\'ia sido

Qu'nulo' ao dia 2~ de M,LJ'ço, é [lIuHo lnemol'a\'el l tomado por Cromwcl em ingtaLeJ'ra~ é Donaparlc
como já disse, porque neste dia ti"emas :t consti- lia França, que se arrogou a liignidade de prolcctor
tuiçao, que hnjc nos rege, c se .firmou o nosso da ·collfecllJração do lllwlo. /'
pacto ·:,ocia!: (]esprezarclllo5 nós, pois, es1e dia ~ Todos os eSG-riptol'es de direito; publico a uma

Odia LO de Dezcmlu'o, da coroação d·. Imperador, roz sustentam (IUe o Utulo de dcr~nsor do estado
nlío é menos consi deravel, que o,:; outros, o rad icado na au toridad ~ suprcm~ do l)aiz, eé o

Bonaparle, para maior respeito, e memoria des- primeiro direito, e dever do seu oméio.
S~ dia, e pam maior solernnidade do aclo, quiz Osenado, e o PO\'O rcconl.lecer:u~' que na pessoa
ató ser coroado pelo papa, que para isso foi pessoal- do principe regente, c lagar tcMnlc dé seu au
meule á França. gus~o pai, estava radicado u Icgililll? poder supre-

Quauto ao que disse o meu digno, e sabia mes- mo para lbes dar a sua ·defcns1o perpetua, que
1re, cujas Iuzes re~pcitol como devo, cilando 9 an tos só era provisoria. ' ,
exemplo de S, João Baptista, nllo approvo a parida- AqueJle mngnanilllo beroe nnnuiu ao voto pu
de; porque, se no seu nascimenlol pois, ilJtel' natos blico,.c aceitou o Ululo honorifico, bem que já
mulicruln llullus major Joanrw Baptista, esl10 reco- virtualmente opossuisse.
pilados todos os grandes casoS da sua vida, ent,10 Dem, comludo, podia dizer como Alexandre"
porque c~l:1o tambem recojJilados em" um SÓ·'05 quando D:u'io Ille olTerlou a metade do seu reino
dias de Jesus Cbristo ~ Nós festejamos o seu'nas- da Persi.l: sua tlari.
cimento; a sua circumcisno, a sua paix:'to, etc, I Quanto ao dia 7 de Selernbl'o, faço a devida.

Eu nil.o fallaria nista, para n:1o confundir o justiça no:; valorosos paulistas, hem como em
sagrado· com, o prMano, se Mo· me visse obrigado muilo sua bonra fez o iIluslre senador presidente
a responder ao meu referido cli~no meslre: assim, da provincia de S. Paulo; IJlas do relatorio que

, concluo protestando' pelo meu voto, para que fez da proclamação da indepenllcncial manifesla-se
sejam de festa nacioll<!.l todos os dias que lenllo que oacto não foi de proprio motu. Equem ignora o
indicado. quan to custou por negocia~õcs aplainar as difii

O Sr. Darão de Congonhas, narrando ns circu m- .culdades poli licas para ter-se ofeliz ·resultado do
. sLancias do dia. em que S.M. 1.- declarou a inde-. reconllecimenlodoimperio?

pendenr.in nos campos ~e Ypirangn, sus"tentou que Foi dilo por um ilJustrc senadol' que a· maior
devia ser de festividade nacional. parte do povo não le, nem é capaz de ler:l historia

O Sn, 'DARÃ.O 1)E CAVRu':-Sr. presidente, reco- da Ilação, P:Jr:l. se lembrar das referidas épocas,
nheço que 05 illusLres senadoresl que me precede- nota \'eis ; porém que se recordará sempre 'de·ver,
ram, opInaram por mais festas h:\cionaes, pelos e lJU vir as fesLas nhcionaes, '_
dignos motivos de lou\'or do heroel que é o nosso Digo que n consti lu içi'io tem destinado a inslruc-'
numo lutelar, c com muita eloqucncia, que nunca çáo publica. a todo o povo, c 0:10 é impossivel que
seria, sobeja, produzIram as razúés de suas opi~ a das primeiras letras chegue a todas as classes.
niões, . ~ão se pr~cisa que os individuas tClllIam livros i1~

Quanto ao dia 9 de Janeirol certamente esplen-' {olio da histor·ia nacional. Os faclos r)rincipaes,. e·
dido pelo acto do senado da cnmara desta côrle espccialmenLO das recommendadas, c l'ccommen
em ir ao paço pedir ao senhor D. Pedro, enl:io davcis opocas, se podem 10do3 os dias ler na. cal'
principe regente, que ficasse no BrnziJl n:1o posso tilha religiosa, e civil. Em fim, todas alias são
deixar de rcOcctir quo nessa opor.a era ainda subordinadas, ainda que pela associação de idoas.
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sollerano ftémou a prosperidade da nr1~ão, jurando
a consliluiçllo, que tdo lib~ralmente olTercceu, c
com tanta cordialid:l.de foi aceita.

O Sll. YISCOSDE DE CAR,\,VELI.AS:- Levanto-me
para f.;lS)lOnUl'r ao noilre senador que disse que o
dia 9 de Janeiro. Il~O foi tão bem :lpreciado nas
[II'o\"incias, como nesta côrte.

llergunto eu, lodo o Dra.zil deseja.va, ou nllo, que
se consel'\':lSse aqui o Senllor D. PCtlI'O, ainda
enlão pl'jncipc regente ~ Desejava,' porquê no co
1':lÇ~O dos brazildiJ'os todos estava cscripta a. indc
Jl~Jencia (Apoiarios), c elle~ conheciam que sem :l.

presença daquelle heroe, nno a. podiam consr,gLlir.
O13l'é1zil ha"ia chegado :i sua viril idnde, ao ponto

de se emancipar, conhcci:l·s~ com forças l':tra sub·
sislir por isso lllesrno, e·nllo podia outra "ez cur
var·se·a um 'goremo que lhe t1cava a duas mil
Jeguas de dislancia I sujeitar·se a ir I'CCOTl'er a elle
nos SilUS negocios com gra\'issimos incommouos,
e despezas; e de quem só recebia ordens aterra"
doras.

Todos os brazileiros descjav:l.ln queLral' estc8
laços, que estorvavam a sU,a felicidaue; ~ S~ eHes
nlio expressaram logo a sua vontade, (oi por que
nào queriam obrar como uma facção, m'as ir a
passo, e com a prudencia, e'madureza propria de
um ohjccto de t:lnta gravidade.

Qunnlo ao dia 12 de Outuilro, não ó necess:lrio
que enlre. no projccto, pois sempre foi costume
fcslejar-~e o nascimenlo do soberano.

O SlI. VISCO~DE DE XAZAnETII:- nequeiro que
se incluam no projecto os dias!) de Janeiro, 515 de
~Iar~o, 13 de ~Iaio, 7 ua Selembro, i2 de Outubro,
~ 1, o de De7.p.mhro. ~:'io digo rnaist e mais, porque
:l maior parte dos i1lustres l;enadores, que fallnrarn .
sobre a Inateri:l, têm concorJndo.

OSn. ConGl~s:- Cuido qne não (uLlJom comp/'e.
.hClld illo por um dQs nohres' senadores, que aC:lbou
de falla/' ; porquc em minha 'úpini{IÕ n:'lo quiz mais
do que sustentar que o dia 7 de Setembro é o que
UCIl origem :i nn~:io brazileira.

OSIl. Y[SCO~mE DE nAlIDACI~~A:- Aopinilio mais
sl'~lljda, se~undo me parece, tem sido assenlar as
fC,slas nacionaes nos dias O,Ie Janeiro, 7 de Sctem

'bro, c 12 lle 011 tuhro.
O'd ia 9 de Janeiro, merece attenç:lo,., por seI'

all\lcllc el11 que Sua ~ragcstade Imperial ficou no
Urazi.l, pois se Sua ~rascst:l.de Jmperial nllo hou vesse
tomado essa deliberaçlto, na~a haveria acontecido;
mas, pelo mesmo argumento l se Sua ~fage5tade
Irnpcl'ial não viesse ao Drazil, e Mo tivesse nascido
,Lal1lIJem n:lo 'gnzal'iamos desses b,1/:S.

. O llia 7 rle Selcmhro' é, sem duvida, notavel,
1101' ser o ua JlOS5a. indep(mdencia; porém essa
illllepcnflcncin podia subsistir debíli~o de outra.

reunidàs lia fes(a naciollal de 12 da Outubro, que
sera a nossa grande olympiada.
,,' O Sn. '\rISCOSD~: DE I~Jl,(~nUI'E:- Qlmnllu lIotei
o facto praticado pela c:unara. desta. capital, e
f:l1Jci IlO juíz ue fór:t t1elln, não foi pal'a au\'ogar
:L sua c:lUsa , Inas para llIostrar que a call1al'a na·
quclle' :lcta, sendo eJlc o seu presidenle, se Linha
t:onduzido cor:l muila circums(leClião.

O Sll •. 1l0IlGI~S: -O argumento que se l>l'nunziu
contra este pJ'ojeclo, para. que se tliminui·se o nu
mero ~I~s festas n:H:ionaes, lJue l~eJ!c,"êllllllarca.

I das, pC,J'ISSO' que d:t su:r multiplicidade lia de
necessariamenle lJascer a fnlta de plausilJilidade,
é, qU:lnto··a.llIilll, argumenlo que n:1o Lem replica;
porque, ni'lo'!lr. ~lIe/'elHl0 conrundi/' fll~tas nadonaes
com 05 dias 'de gala n:t cürte, ql1an Lo menur C6r o
numcro daqúcllns, lIlaior será o cnthllsiasmo para
:l. sua celebl':l~1tó; Ilois que nlio é matcl'i:l dc duvida
IluC a ral'id:Hlc da cousa prouuz o aCCI'CSCilllO do
seu valor. :

p:irtinuo àeslri principio, e graduando Il mereci
mento dos Ji:ls ~LJ)()nl:idos no pl'Ojccto pelos seus
motivos, c suas:,consequcneias, entendo que o dia
9de J:l11r.iro é dê inferior prcl~mincnci~ ao dia 7de
Se tem bro. '

Qual é o IIJoli \'0. nllegallo no dia 9'de J:1neiro?
]o:' a. dccl:u'aç:10 expressa de S. ~J. r. quc/'cr ficar
no ]Jr::zil, e sern dllvida esl.e passo foi o que prn·
parou a nossa l~rn:l nei pa~:lo; frias este motivo, nflo
foi' t:10 conhecldo, e lão bem comprebendido em,
lodo o Bmzil, cb,mo o havia sido no [lia Ile Janeiro,

. morlllcmen,le nas províncias do. norte, eutre ás
quacs Iln.via al~umas em quc tudo o que não era
arriaudi r :l. sl1jei~..io :i maí palria porlui:'ucza, nl\o
em permiltido pi'ilnundar-sc. E qual é o motivo
do dia 7 ne Selemllro? E' a. declarnçli.o manifesta
da nossa. em:lI1cipar:lo c independencia, enunciada
nas margens,do Ypirall~a por aquellc 1Ile~mO prin·
cipe, que lorna\'a o 91)(ll'O:;0 enl:ar~o de CI'C:'l.I' Ullla

na~:'ío; que se colllprllmettia ~o:) perigos, de que'
depois nos VÍllIO$ :1J1l cnç:lll os ; e,em uma palana,
é o dia em que, aql1elle g/'ilo da indcpendcnci:l,
senuo ouvido desde o Prnla al.í o ~\ ma7.únas, foi
repel.il!.o por lodos IIS brazi lei ros, cu mcxccllç:1o,ue
UlIl 011 olll:'O degenerado •.

Um alllcric:lllO do norlt:', em qualquer parte que
esl~ja, haile 110 dia 4- (le Julho U:ll copo de \'inho
ao janlar par'a np'plalldir o anni\,crSfl/'io da dccla
ra~~Q de sua indrpcndl'ncin.

TOd?s os mais dias festivos da :lcl'l:lmaçl1o de
. Sun '~Ja~eslarlJ~ Impl~rial,e da sua coroa~:10, s~o con.
sequcncins 110 dia i (le SeLemhro, com ollloli\'o llo
qual nãQ é minha inlcnç:1o c1c'pri 111 i r, ou desdourar
a gloria dns oul ros dia~, mas siln dar:t este maior
cathl'gori:J, a:,silll como :l Il:uia lamhem se fO$s~
lllllt1r do prl)ji!clo, <lO din :l:, de Março,'('m que o
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I OSn. VISCO~DE DE: CAnA.VELLAS:- Sr. presiden te,
eu tambem nlIo posso concordar de maneirn
nenhuma com a disposiç;to rio artigo pel:ls mesmas
razões que lellllO ou"ido li. seu autor ou quando res
pond!!u ao ilIustre senador que acaba de fallar.

Eu olho pam o 11m deste projecto, c qual é elle ?
Aliviar 05 nossos navios. dos encargos, aqueeslllo
sujeitos, e libertal'rno·nos da depenuencia, om que
nos achamos, de navios estran:;~iros: pOl'tanto,
se nós temos com intuito'aliviado os navios até de
imposições que esl110 estabelecidas, pelas quaes
muito pugnou esta camar:l, atlenJendo ao 'pre~

juizo da fazenda publica, como ó que vamos agora
onerar estes navios e com uma quan lia t:10 grande,
como a quo o illuslre autor estabelece 'I '

Se onavio fosse de iDO tonelladas, nno era muito;
mas) supposto hoje se n:lo construam tão gra.ndes)
corno' antigamenle, que carregoll \·am LOOO caixa.s de
assuc~r, comtudo já. aquelle imposto é n:Lo pouco
o~eroso para oque exceder de 200 toneladas.

Diz o i!lustro senador que o dono paga um:!. v~z
sórncnte: nssim é, mas todas'~'ls vezes \Iuc. o navio
se traspassa li. oulro, tem o'comprador de pagar:
ora, Isto empcce acirculaç:io deste fundo. .

E' de uma hO:t economia politica nunca pôr obs
tacuIos :i. clrculaç:io dos fundos do commercio:'
p6c1o acontecer que o navio na lI1ão de Pedro nlIo
possa n:l'vegar por lhe [aliarem capH:\Cs par:& iS:io,
é, por tanto, utit ii navegaç:'io que tal navio passe

, °r. HI. '

E~E::'iDA.

qualquer fórma. debaixo da !órrna de um go"ernoencar~o novo debaixo de. qualquer titulo que seja,
dcspotico: assim, a nossa grande fortuna consiste porque nlio somos autorizados.
em ella ser debaixo de .um governo constitucional) OSEI.' VISCO~OP. DE P.ARANAGU.{:-P3rece-mà que.
o qual se l~ndam.entou no dia:l.2 de Outubro. isto não tem o caracter de tributo, ou imposto

Esle é, pOIS, odia em que se deye fn~er a nossn 1I0VO) para que haja de ler a Iniciativa na cnmnra
grande resla nacional; e sendo eu unisono com os' dos deputados.
outros illustres senadores, que têm mostrado a.,cc- Quanto a dizer-se que iDO rs. flor tonelada é
lebrldade'dos outros dip,s, sustento. que todos se muito, nisso nfio questiono: scjàm 4.0 r5., ou oque
devem resumir neste, c passar o projecto qual se quizerem, com tanto que se pague algum emolu-
acba_ mento por este trabalho. ,
Dando~se 'a materia por discutidn, passou-se:l.. Isto s6 .Lcon tecerá quando se fizer ~ registro, ou

votação. o neHa se venceu que além do dia !2 de este se reformar: presenlemente, em cada viagem
Outubro fossem declarados de festa nacional em pllga o navio 6-í0 I'§. em algumas partes, e 320 c~
todo oimperio os dIas 9 de Janeiro, 7de. Setembro, outras, além da certidão que lhes cusla outro~
e 25 de 3I:1rço. MO rs. . .
. Propondo afinal se a ,cnrnara sanccio?a.va o pro- OSIl. C.\n:mrno DE C.A~fpo~:-Nllo m'~ convencem
'J~cto com as alteraçOes, e emendas, dec1tl1u-~e que as razOes, que tenho ouvido ao illustre autor do
sim. . " . projecto, e, cada vez 'me I conflrmo./ mais, pelo seu
~assou-se a contmuar a discussão do pro~ecto de proprio discurso, em 'que C isto uin tributo novo.

lei sobre a cons trucçâO, e liavcgaçll.o e abflu-seO' '}'
debate pelo nrt. 4. do til. 2. . . NLlo imp~~ta qlle os n:1:ios pela Iúatri~~la p3g~S-

OSr. Darrozo ofTercceu a este artigo a seguInte sem, ou deixassem de pnbar o que·se diZ. o arlIgo
qner que llagLlem urna tal quanU:i 1101' loncl:tda:
este pagamento não existin; po'rtanto, como a
constitui<~lI.o é muito clara nesta parte, não posso
acceder. '

E!lrE~DA.

( Ao art. ~.o no prInclpio~- Proponbo que de
pois da palavra - matricllla.- se acrescente-
do navio, OI' embarcação. .

Assim lambem proponho a slJpprcsslIo da ultima
parte deste artigo, em que se estabelece a impo
slÇllo de cem reis por tonelada, e que em seu logal'
se substitua:- Por esta matricula so' pagará, o
emolumento que está. estabelecido' pelo reglrncntl,)
dos salarios, Salva a redacç~o.-Visconde de lll/lam-'
!lupe. li

Foi tambem apoiada.
OSn, CAn~F.lnO Dt CA:\H'OS:- Eu estou persua

dido do 'lue nltopMo ter logar nem o resto do
artigo, nem c'l. emenda. do Sr. Darrozo. .

Isto ó um novo imposto sobro n. navegnç!l'o, o
por consequencia privativa n sua in iciaUva. da cn
mara dos r.Icpul:ldos. N:io devemos impor-lho um

A. 33

( Salva a redacçlIo. .:.... Proponho que o emolu
inento do registro Mo seja pago em raz:'\o das to~
neladas, ma':) sim segundo as tres dilTercntes clnsses
de livros, de que trata. o :lrt. 2. 0, e quo o pro
ducto sejn appllcado para. as des'pezas do t:stado.

Acommiss:lo enearregada,de fazer a tabelJa que
3rbitre a quantidadc-- Bal·ro::O.lI
. Foi apoiada) depois do i1lustre' senador haver

expendldo as suas razOes, que se n1lo alcançaram
distinctamente.

OSr_ Visconde de InhamllUpe olTel'ccou tambem
depois de breve discurso esta
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preciso novo passaporte, copia-se o que ja existe'
como se se procedesse a tal re~istro.
. Tudo quan to pólle embaraçai' a livre circula~l1o '

dos fundos, cassaz pernicioso, é um mal que todos
os economistas reproyam~ oque devemos desviar,
quan to nos fM possivel.

Estamos no caso da ci:a, em que quem quer
com prar uma grande Iazenda, logo calcula COIll
aquella despeza, a quat talvez empeça que o pro
prietario venda bem; e se vende, fica muito one~
mdo o comprador, e não pódo tirar o lucro equi
valente ao dinheiro que' empatou. O mesmo
succed~ com o navio: uma vez que se ache sobre
ca.rre"gado com este pagamento) é um obstaculo
que pri V:l a compra de um ou Lro maior,e que,longc
de fomentar, e animar a nossa' navegação, como
tem por fim estes projecto,$erve de lhe PUI' tro
peços.
.O Sn. BAllROZO:- Eu fundei a. minba emenda

na letra do artigo onde se .diz que a quantia paga
será PUI'a as despezas da estaçllo, onde se fizer o
regis tro ; por estas despezas C11 tend oa compra de
livros, etc.: ouço agora. que llssa quantia é de emo
lumentos para os officiaes. Isto é causa muito dilIe
rente, c creio que não Lem logar. .

O Sn. -VISCO~DE DE MARICÁ: - ESL.'\ imposição
é muito maiol', do 'que .se tem ponderado.

Ha muitos navios, como são quasi Lodos os da
praça .do 'Porto, que ~êm mui~os donos: ora, se
houver de se pagar ossa m:ltricula todas as vezes
que' qu:~lqucr dos ~nLeressados traspassar a sua.
parLe, pouco será. o dinheiro só para. isso: por.
tanto, semelhante pagamento ~ i.nadmisiYel.

O 50. VISCOXDE DI! IXHA~IDl]PE :- ( Não se alcall~
çou seu discurso de maneira intelligivcl, com
tutIo pa.rece haver sustentado que a disposi~ão

.do arligo não se póde .considerar como um im~
posto, )

OSIlo CAJl~Ii:IRO DE CA~POS:- Levanlo-me para
impugnar o ilIustre senador que disse qua não .
era imposto, senão o que alJectava. todos os ci-
dad:los em geral. .

Eu estou em que tudo quanLo aJIcctar a in~
dustria, ou commercio, ou mesmo qualquer clas
ses de individuos é imposto.

Penso que ninguem me negar:t que a. dccima
dos prodios urbanos é um imposto~ no em tanto
aquelle que não tom uma casa, não paga.

Sustento, .pois, a minha. opinião; e insto em
que é um imposto de ~O ou 80 réis sobre catIa
tonelada do navio;. quo o não .podemos crear
por ser da privativa atlibuiçlio da camara dos
depu tados, e por consequencla uma usurpaçtl.o ma
nifesta, quo Llhe fizemos ..

para mi'lo de Paulo, na. (IUal possa com inaior acti
vidade: g;rar,por ter os capitaes precisos para isso.

Ora, ditlcultando nós esta tmnsacçllo,' vamos
inutilisar o tios capilaes, o 110 navio, e o da.
carga, que naturalmente oseu pl'oprietario empre
gará em cousa, que lhe nêlo seja tào pensionada de
dcspezas, porquo, a Iallai' com franqueza, esLa 1110
t~ ti10 pequena, que devamos deixaI·a' passar sem
aquella l'el1eX:lo, que é ncccssiiria.

Em materias de commercio, olha·se muiLb no
capital que se emprega, para. se pod~r tirar o lucro
que cQrresponda. ao tempo, e risco.

Eu, empregando o meu capital om um naYlo, o
, vendo qUI} tleUe n:iO me resuItn um interesse igual'

áquellc, <l'ue poderia obter em outro qU:llquer
negocio, retiro o. meu cahedal do nn"lo, e vou
para esse negocio; flortanto. isto sempre vai 'em-
pecer mais ou menos nas \'endas. .

Além disso, (Ià.r:l.quc é este novo registro, se do
passaporte do 11(1vio já consLa. de quem elle é, e as
toneladas ({ue teÇ1 ? . Quando o navio passa a ouLro
dono põe-se uma. v.erba no mesmo passaporte, ose
é nccessario copia-se, e é escusado nas ,pendas
tornar·se n. pagar' esle imposto.

Alem de ludo isto, vem n. idúa de que tal dis
pOS~Ção firma um· imposto, oque I!i\0 nos pertence
estabelecor; m:t5 eu nrto me inclino muito para
ess.t opini~o: apezar disso não posso accommotIar
me a que passe o artigo pelas oulras razões que
expendi.

aSn. VISCOXDE DE rAnAX,lGci:- Julga o iIlus
tre senador Ilue este novo regisLro ó desnecessario,
pOl'que do respectivo passaporLe consla quem seja
o dono, e llumero das tonelladas que nem barcação
tem, elc.elc, ~esle cnso L:l.Inbem ó desnccessario o
primeiro: e ]J:\stnriÍ.'só o passaporte. Todavia, eu
Mo o entendo. assim. A. reforma do registro, nas
circumsLn.ncias ind icadas na lei; é conforme ao que
praticam as prlncipaes nações lIlaritimas.

E' verdade que os seu.s p:lssaporlcs são muito mais
singelos, (lsis apenas declaram o nome do capitll.o,o
do navio, o numero de pessoas de lripolaÇãO, o o
porto do seu destino; mas eu queria que eUas se
passassem á. vista l.1os registros,o que fossem uma
copia destes, pa.ra se servirem reciprocamen te
como de prova, ou rnWlcaç[o. Creio que nislo não
pódc 1Ia,'e1' inconveniente ou cmllarnço algum,
sendo aquellcs lavrados na secretaria de estado, e
estes na intendencia: pelo contrario, acbo que é
muilo ulil para evitar fraudes.

OSn. VISCO:'iD1~ DE C.mAVELT,AS :- Ndo me posso
convencer da necessidade de,se fa?er novo registro.

Ou o passaporle, quo tem o navio, ó exacLo, ou
não, Se é exacLo, quando o na.vio passa. a Pedro ou
a Paulo, jn eslá. declarada a sua lotação; e se é
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oSn. DORGES:- Entramos em uma questão~ ca:usa extraol'clinal'ia. ou de tormenta, anm de
que a meu ver era desnccessD.I'ia. poder segui!' 00 seu destino: segunda, a decIa-

O clue dIz o titulo, ou preambulo deste pro- raçiio, que o mestre deve fazer. logo 'que chegar
jecto.7 (~eu. ) Por ,conscquencia, se nós q,ue- Iao porto, e perante quem: terceira, a ccrtid.lo, .
,remos allvlar. a navegaçlIo, e promover a con- que deve apresen tal', dada por alguma autoridade,
strucção; se com esse intento já aqui passou que lIa estado em (Iue sahiu .. mas para irmos de
se II~O pagasse ciza da primeira venda, apezal' conformidade com o que já se vencou no art.
de que esta revertia em favor do thesouro, 2u• lit. L o, que a declaraçflo seja perante o in
como queremos agora sobreccaregal-a com uma tendente da m'adnlla, e n:l sua {alta perante 11

despeza assaz exorbitante ~ (NILO se alcançou juiz d'allandeg-a, e na falta deste a. camara do
bem °resto do discurso.) .: logar, re(IUeiro que esla seja igualmente dada

O SR. VISCO~DE DE CAnAVEI.LAS: _ Sr. pre- peran,te o inlel~dente, e d~pois per~nle as outras
sidente, a questão tem sido olhada por diJTerentes n,utorldadcs: P?IS ({ue nalnlendenc13" 1Ia todos os
modos, o a sua decisão dcpfmdc unicamente de 11'":0

0
5 necess:trlos, c me~mo po~que Ja n~ ar~. 3. 1

'

tlxarmos o verdadeiro sentido das palavras do §. /. se declara que haja no lIvro da matricula
artigo. E exigir, esta quantia que se pretende, nno uma ~olu~nna em abel'to para as de~,lilraçúes cx-
tem anatureza da decima, nom d3. ciza: eu, quan- h'a~rdln:ll'!as, etc. . t'
do aqui {allei' na ciz~, foi unlcamente para mostrar Pode f~zer-se esta ta~bem alu, vamos assi Dl
que aquelle onus cmpecia á circulaçito dos fundos, concordes com o que j,l tem pass do.
e erll, porconsequencia, opposto ao interesse da 50- O Sn. VISCOXDE, DE 'P.UIAXÃGU,t ;- N.to puz ill-
cied3.de; mas' ainda mes'mo que o quase exige Itendencia da marinha, porque a embarcao:'lo,
fosse uma imposiçãO, estou persuadido de que, 3.penns chega, dá entrada na alfantfega, ~nde eleve
rigorosamente, não é da n1J.tureza. daqucllas, que apresentar °seu registro para se conbecer da su~
a constituição manda tenham principio na ca- originalidade, o por consequencia, alli se presta
mam dos deputados. Essas são as que se poem o Juramento: onda nflo bouver alfandegal seja na
para as despezlls geraes do estado. Por tanto, camara do lugar.
por c'ste lado, nlIo tenho .duvida 'no arLigo; te-. OSIl. VISCO:'olDJ:: DE IXIUllDl1PE :- Sr. presiden te, é

\ nIlo-a, sim, pelas outras razões, quo já. expendi, cel'talllente mui boa esta. prJYidencia. afim de
e 5[0 produzir isto um obstaculo li circuialjllo que nfio mandem ,livre de arbítrio concertar as em
dos fun'dos, c· mesmo á acUvidadc e :l.ugmenlo barcaçlies em paizcs estrangeiros; mas encontro
da marinha;. alguns inconvenientes na disposiçno do artigo,

O Sr. Visconde de Paranaguã sustentou ainda N~io acl10 IllUitO accornodado aqueJle excedente
o artigo com varias razoes, nas quaes respondeu de 4,WOO rs; por tonelada l sabendo nós que em
tambem á qbjecçiio proposta. pelo Sr. Visconde de muitos paizes, onde ha falta de construclores
~1,lricá; e dando-se a materia por discutida, pro- e de malel'ial, póde o concerto, ainda que não'
po? o Sr. presidente 3. primeira parte do artigo muito grande, ficar por mais do valor do casco
até as palavras-,on consi{Jnatario ,:""", e foi ap- todo; c pôde t:lmbem succeder que custo mais

. provad:l. . - daquella qu:mtia, em razão de ditrcrença do
Propoz depois a parte final do mesmo .arligoo, cambio, e de outros muitos motivos quo podem

e como não passasse, consultou, a camara. per- oecorrer.
guntando se devia pagar-se alguma COUS3. pala' Tambem me niio parece que se adopte o N
p1atricul3.'" Decidiu-se que nada se devia pagar ramen to do capitãOI o~ mestre para provar que
'além dos emolumentos taxados por lei em favor a embarr.ação fUra aSSIm reparada; antes acho

, dos olTiciaes, que llzerem o registro. ' mais conforme que elle, apenas chegar a,) porto
Leu o Sr. secretario o art. tio, oqual foi ap. faça ~om .toda a .omcialidade uma vistoria; e quan-

provado sem debate. do VIer, unmedmtarnente apresente o termo della
. no juiz da alfandiga ou ao inlendente da marinha ;

Passou-se ao art. GO, sobre o qual ponderou mas inclino.me a que seja ao primeiro.
O SR. VISCONDE DE N.AZAnETH :-Sr. presidente, Esta medida. ê de absoluta necessidade por

neste artigo exigem-se, tres causas: primeira causa dos seguros.
que a ombarcaçllo brazileira, que nzer obras em O Sn. VISCONDE DE 1fAZARETU :-Sr. 'presidente,
paiz estrangeiro,e. que esta exceda a 48000 réis dovendo o mestre deste navio, logo que chegar,
por tonelada da sua l.otaçno.. para continuar a apresentar-se a uma. autoridade para verificar
ser brazileira, c gosar como tal de todos os pri- 3. legalidade da obra, e da despeza, acho muito
vilegios, que solbas tem concedido, deverá jus- conforme que o faça perante o intendente da
tincar em como foi obrigada a fazcl-a por uma marinha.
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,
~ão posso convir em que essa. :mtorid:ule seja o

juiz d3. all:mcleg:l, salvo aquelles lagares" onde, uf[o,
tiver intendente, pois este ó quem lhe fez a ma~
tricula, que está. ao (neto de todo o negocio, c
da lórma por que o navio sabiu do porto, quem
!lade passar-lhe a cerÚd:'lo, quo se ex.ige para
conlinunr a gosar dos competenles prl vilcgios etc.

Assim, vamos de con1romidndc cnm o que se
tem vencido, e por isso prefiro estn autoridade
como mais propri:l., sendo as outl'as subsidiarias.

OSn. YISCOXDE DE PÀu~AGu"l :- Quiz antes fun
dar a prova de que trata, no juramento, do que
nesses', termos, que os capit~es fazem como e
quando' querem.

Chamam o piloto, lavram um termo, dizem aos
mais ql1e oassignem, e eis-ahi o cnso provado.

Sendo a proposta por meio do juramento, ntlo
, duvido de lJue algumas vezes se abuze, mas ntIo
sera tanto como por, meio de taes termos, em
que se vai mais seguro por serem nlais as
pessoas assignrLdas nelles, do quo com o ju~
rnmento de uro só, quo sendo 1also, póde ser de
denunciado, e ,punido,

Preferi tarnbrm o juiz da alfandega para em sua
presença ser dado o juramenLo, nilo só porque o

• I

na VIO quan<.l~icbp.ga, dá Jogo en lra.da nn alfandega
como por ser quasi sempre li m ma glslrado, o
,que nâo é o', lntend~ntc. O registro com que
'se arS'urnentn~ é um ncto muto'diverso.

I
, O Sn. YIsa,o~DE DE CARAYEL1.A,S:- Levanto-me
para dizer duns palavras, npoiando um dos ilJustrcs
senndorcs que, precEldeu emqnanlo pratende que
:t jUsliflc:lçrio dada polos capit:tes seja antos por
meio de documenfos, 'o niio -de jurnmenlo. E'
neeessario, SI', presidente, quo vámos destl1lindo
esta facilidade que hn em exigir, c prestar ju-
ramento. '

O juramento é um acto do muilo respei~o; o
para que olle produz:!. o eITcito, ,quo (rcsejamos,
con\'orn que mui raras \"Elzes se exiga:

Está inl.rocluzido enlre nós· que, por qualquer
questão entre vizinhos, se tome jul':lll1ento : é
preciso desterrarmos este pessimo costume, do
conlrario ha de vir tempo em que o juramenlo
nada villha. Sej3m, }'lois, essas justific:tçües por
\'in de documentos.

O SR. DARÃO DF: C.\vnú :- Yolo pelo nrligoô. o,

porque pela ordenação li". i,O m. ;';2. :lOOUvidor
da aI (andcga pertence conhecer de avúias, re.
paras, e cursos dos navios.

O intendente da maJlinl1:t só tem auloridade
administrativa, mns o ontro n tem contenciosa.
N:lo convém alterar o eslylo do jurnmcnlo do
capitão sobre a verdnde dos fnetos lia ayal'ias,

'e necessIdade do reparo do navio em paiz es
trangeiro. '
. É' triste que haja il1dilrerença1 em' ind,ividuos
lll~moraes" á santidade do juramento, quando se
oppOe o interesse; mas, ainda assim, isso MO é •
geral: no corpo do povo sempre se reputou esse
vinculo sagrado.
'I~ de esperar que a nossa constituição influa.

110 progresso da moral publica, além de que,
conforme os geraes estylas, e rogulamen tos ll1a
ritimos, todo o capitft.o, ou mestro de navio, e
embarcaçfio, dentro de 2~ horas da sua chegada
ao 'p0.rlo, deve dar en trada na :i.lfaridega, ou casa.
de 'arl'ccad:lçilo, e lazer o que se diz seu con
sulado, declarando as avarias, e os nOlaveis suc~
cessas da viagem, ratiOcando os termos de mar
com justificaçllo por depoimentos juradOS da
equipagem.
, OSR. VIS~O~DE DÉ P.AnA~.A.Gü.-i.:-para irmos tam
bem de conlormidade com o mais, proponho que
essa multa, q~e aqui está applicada para a ma
rinha de guerra, seja para as' despezas do estado.

OSn. BOnGES:- O artigo até ao presente tem
sido bem discutido,e n. quest:Lo rcduz:'se a s.'lber
se acaso basta o juramento do me:itre sobre o
motivo qne teve para. fazer essas despezas ou se
é melbar que se exijam documentos.

. A mais forte' opiniâo, que apparcceu, é que
se devem exigir documentos, e esta me parece
a melhor, porque 50 estes se podem falsifIcar,
tamlJem se pode jurar (also. .
, Dando-so a materia por discutida., foi posto o
artigo :l. votação, e appl'ovado,' substituindo-se ás
pala"ras - da mal'illlta dc gucl'l'a -est'outras - do
estado.

JIavendo -dado a hora1 oSr. presidente d·esi
gno,U para ordem do dia a discuss:1o dos projectos
de lei sobre a execução da. selltenç:r da pena
de morte; os ordenados' dos omciaes 'da secre
laria, e dos outros empregados do senado,' e
sobre o rcdactor do Diario e tachigraphos.
Lcv:tntou~5C a sess.ll:o ás horas do co!'tumc.

-
SeRl4iio de 18 de .Julho de 1826.

l'nESIDI~~CrA DO sn. ~U.IlQUEZ DE s. 10ÃO DA PALMA.

Aberla a seSSl!!l, leu:se a acta da·antecede'nto, •
a lJU aI foi approvada. '
,~ Sr. secretarln, Darl[o de Yalença, leu as se

~111h tes declaraç.ões de voto, que foram apresenta
d.1.s,para se ):Inçarem na aetn"

, DECLARAÇÕES DE VOTO.

Il' ne~ucirD que na: :leta n:t 'SCSSltO de JlOnfcm
rcspcclln á del1bcraçllo tomada, qtie nlio foss~
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. T. lU.

1l1l0JECl'O DE LEI.

a cOllllllissáo julga CIUf':\ o objecto nlIo.é da com.
petcncia d~ sCI1:ldo: pe~o, portanto, a V. Ex.
queiL'n. dac In 1':11' Isto~ do contrario :ipparecel':10
aqui irJl/llensos parcceresJ que atrazar.1o a marcha
dos negoclos. ' ' . .

OSu, BAIIÃO Df. CONGONIIAS:- Jss~ me parece
muito conCorlllO, mas pcr.o Ullla ueJilJcl'ar.fLo dó
senado pn.l'a. que fique el~ ~egl'a, do co~tl'ario
todos os dias tercmos J1lUllança, 110}'CIlIC um Sr.
se,cl:et:U'io interpreta. de ullIa tórlua, outro intel'
pl'cla di"ersn.mente; ó se esta commiss!losó tem a.
seu cargo ;remc tter os l'eqncrimcn l03. de ou tms
coml11issü~s, então é nulla. .

O·Sn, RODnzaUES DE CAnVALlIo:-ES5:l del:isãü
ja cst.l dada, e por isso é que fallei,

IC A :tsscmbléa ~eral legislativa decrela : Quanlo a dizel' tIue a. com missão I nulI:t; não
, 1 If d . t' ú assim. . ' ~Em nttenMo á boa adnllllís rar..,o a JUs Iça,

e bem dos poros
J

flci o governo 'autol'izado'para A comlllíss:l0 exerce maior aut I'idade rClIlcl
erigir as vill:ls, que forem necessarias, c c/'car lendo o:' req~er1m,entr1s logo ás co rUl1issües com-

,os juizes IetradoE, onde con\'ier em "ez dos ordi- pelenles, sem VII' procurar a apprO\'n~,;lo da
narios~ Pn~o 'do senado, 18 de Julho de i826, ca/:l,ara. , ., I

S.o da indel1elldcllcia, c do i/ll[lcrio.- Viscollcie de I ~ta lIla~chíl. c lIal':~ nao "Ir o ·parecer a eslar
.N~aretlt. " .' aqUl lres dlilS, c depOIS tcr de. it· novamen te a ou-

, b lra colllmisSfto para d:il' o seu "'Otll. E' verdadeFICOU so re a mesa. . . 1 Ir • I .: ,_ ,_ qne JS o n,~o VH/ In n01'egllnento, Jn:ts assentou.se
~ Sn. n.~nAo DF; COXCO~H.\S:- A comml~:i10 de nisto na 2,11 discuss!1o. Corno eu o redigi, eslou

petições tom de dar o seu parecer sobro dnersos ,mais certo nesta. malaria.
requerimentos i assim pJ'incipiarei por esle dos ' ..' , •
taelligrapllos João Cael:mo à'Almeida, C) Viclorino O SI~',.llOIlG.~:l.:-Quando se, creou. esm commlssa~
Ribeiro, em que pedem que, sendo t:lo di\"orsas ~e pet,I~~UCS, disse se qUilOS CJalll o~ seus en~:lrgos,
as decisões uo sena.do a seu 'l'cspeilo se lhes lequello que se peça. a aela, e eutao se "era o que

• J r. "d dIa dere razer.declare a fórma tlo seu pagamento, :llllll e
saberem se devem, ou mio continuar com' os seus OSI', Darão d~ Valcnça leu a neta.
trabalhos. O SR. PnESWI~xm:-pt)r conscquellcia, os tI'cs

Depois de tCl' liào o referido 113recor, pa~:\on n primeiros p:l.I'ccc!,es yão pam as commissúes,. a que
ler outros: sendo um sohre rNIuel'imento cll1S [Jerlencell1~ e o ullilllo tica sobre a mesa os dias

J

continuos da C:I.I11a1':\, que pedem ausm~nto de que o regimento dotcl'miua,
ol'dcnado:.oulro do po~leil'O (la secrel3.~'ia 110. OSIt. IIOIJIlIGUES J)F. CAllVALlJo:-Aqui csl.i :l

senado, em lJue pede ser Igualado em Y~nclll1en (o rcdacçilo do uacl'elo sobre as test:ls n:l.cionacs (Leu.)
ao porteiro d~ cam:na do mesmo senado; c fin,ll- . O SIt. VtSCO~Dl:: Df. CAIIAvr::r.us:- Cessar:i, em
menle o sc!;umte que? ~:io t: nos di:ts ~

I'ARECEll. OSIt, HOlll1lGül;:S DE CAII'·,Ar.rrO:- Est:i cmbaixo
K Os gULlrd:ts ela. porla, e g'rl.lcrias requerem que pa\':\ não se I'eflctir tantas '/ezes a palavra di(Js.

por este senado se lhes cxpc~.'1.m seus diplomas. OSIl. VIsco:\D1:: DI;: CAIlAvm.J,AS:- Eu Mo me
A commiss:l0 é de parecer que de ....em requerer conten lo COJll essa redu.cçiio. Ce.~sará o despacho

.ao poder executivo. Ca.Ill:l.ra do sen:ldo, em !8 ele dos' tl'ibulIacg por esla festividade, solemnidndc
Julho de 182G.-IJa,.ão de COl/gol/lias do Cml/l1o.-IJ. ou outra flualquer pala.na que diga O' mesmo •.
X/mo Eugcnio tie Lossio eScilbit,;- João BlJall!Jelisla O SIl. llol>luGuros m: c.:,\nVALlIo:- Para isso é
de Faria LO~Cll9. 11 que se lu' a I'edacç[w.

O Sn. nODIlIGt;gS DE C.\nv.\LHo:- Quando se O SII. Visr.o:-WE D~: CA1:AVELT•.\S:-F: ~\l 11.10:
Ltratou de creal' esla comll1issÚj) cle pctiçücs~ creio l' 1.1. ae leI oa.

que logo so lhe mal'COU o modo de dar o;; seus •
parecel'cs, que ú ui5lrlhuillllo os ncg-ocios a lodas O5n. nODlltfil!~S 1l1~ C.\nVAT.llo:- AflUi r~lt:L a
as oulras COUllll issües ~ por consc(!uencia, estes paI:l.na. mesmos. CC:;5al'j, nos III1JS010S; é como
Jl:lreccres mio elevem vir·;i mes:!., se IJ~O rIlIando , eslaVa no projccto.

A. 3~

dia. festivo nacional o dia 13 de ~Jaio, se declare
que fui de voto conlrario. Sala do senadoJ tS de

. Julllo de U!26.- Lourenço 11odri!llle,~ de Andrade,
Francisco CtJl'lIei/'o de Campos. •
. 11 Requeiro que se declare na :leta, que propuz~
e fui de voto que os dias gloriosos de ia de MaioJ

e i. o de Dezem1.lI'o Coss~m Igunlmell te decretados
de !cstivida.de Ilncional. Paço do stluado, i8 de
Julho de :l82G,~ Viscondc de Na~(l,I'cllt. - Visconde
·de Caravetlas.- riSC01lClc.de ..ll·aca!y.- Mal'(Jlte:: dc
S. Jot'io da Palma. li

O SR. Visconue de Naz:lreth pediu ':\. pala\"l'a
pal'a ler o seguinte .
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oSI\. PnF.sInE~TE:- Pergunto ao senado se ài
por di:icU tida a /I1ateria ~
Decidiu-50 que sim.
OSIt. PnESIDExTE:- Se approra que a. rcdae~ão

desla lei passe qual está?
Não passou.

\
O Sn. PnJ~SIDENTE:- Se passa com a emenda,

que propoz o Sr. Visconde de Carayellas?
O SIl. VISCO:\'DE J)I~ C.~IlA\'ELUS:- Eu não l)ro

puz nenhuma: emendn, notei só que se decla
rasse.••
. O Sn. PnEsroENTE:-Isso mesmorepu10 cu uma
emcn~a.

O Sr. pl'csidente repetiu a proposla, e foi deci
dida amrmati,'amente, ficando o projccto appro
vado nestes termos.

PIlOJECTO Dl~ LEI.

( A assembléa geral Ige.islativ:L decreta:
Art. LO Ser;io de festividade nacional em toclo

o imperio os di2.s nove de Janoiro, "inte c cinco
de ~arço, sete de Setembro, e doze de Outubro.

Art. 2. o Cessará MS mesmos dias os despacllos
dos tribunacs, e 'se farilo todas as demonstrações
publicas proprja.~~ de semelhantes festividades.

Pn~.o elo senado, !8 de Julho de i826.- ~'[a1'fJlIe:;
de S. João ela Palma, vice-pl'esidente.- João
Antonio Rolll'i!Jlles'CaI'lJa/lto, i.o secretario.- Bm'tio
de Va/BIl~a, 2: 0 secretario. » /

. Passou-se á primeira parte da ordem do dia,kuc
ern a 3.~ discu~são do profeeto de icl sobre a
execução das senlençasde pena. de morte.

O SIl. YISCO:"DE DE !\A7.AImTlI:- Supposto que
ac~o este projeclo muito luminoso, com tudo
julgo necessaria a seguinte

li Proponho que :la i. o art. deste projecto, ás
paJavras- sem que - nté ao fim, se substituam
as seguintes: ,~'em que 1J1"imeil'amcn/e suba á prc
sen~(I. do Impe1'adoj·, c '"CCeb,l sI/a i711pC1'ial resolu
ção, pCI'doando. e moderando a pel/a, 'Ia con{ol'nzi
·dade do al·t. ~O!, ~. 8• .da COllStitlli~tio do imperio.

Ao art. 3. Proponho que em lugar da palavra
eque - se diga - pal'lI que -: e que a palavra
sentenra seja no plural sClltellr-as, para que sejam
todas presentes ao mesmo augusto senhor com.
pleno conbecimcnto das~ razões, e supplicas do
rôu, o dos fundamentos das mesmas sentenças.
Visconda de Na:arellt. u

Foi apoiado.•
O Sn. BAnÃO DE ALCA~T.A.nA.:- Levanto-me Sr.

presidente, ainda para. (aliar sobre este prOj;cto'
'nlIo para sustentar a minha. opinHio, porque m~

•

falta a eloquencia necessarin, mas p~ra que so
expr<:sse por lermos proprios: direi, por' con
sequencia, quanto .ao al't. L o, que Mo posso
convir na. emenda, .por que ~ manCil, o não
comprehende todos os casos, para que a sellten~a
vii á presença do Imperador.

Ella n(Io sobe á presença. do imper:l.Dte, só p~r:l.

que este possa perdoar, ou minorar a. pena, mas
ainda para um terceiro caso, para demorar a
execuçào; e ainda para um quarto, que é, quando
elle, á vista da peliçitCl de graça, m:l.Dda, ou
julga, que. ó prcciso rever a sentença, que clla
é susceptivel de reforma, ou que'o pl~ocesso en·
cerra e,'1'o.

Depois disto.. direi tambem que a emenda. é
indecorosa, por(lue, dizendo-se quo a sentença
vn.i 1 presença do Imperador para elle perdoar,
ou minorar a pena, de certa maneirn se lhe
ensina o que deve fazer: por tanto, não póde SOl'

adoptado. _
Disse um iIlustre senador, na occasi1io do se

gundo debate, que não· SG devia adoptar :lo pala~
vra sallcciollal', porlluo ella fazia de certo modo
duvidoso o julgado, dando a entender que nito
podia p:lssar sem a appro\"nçf[o e que o poder
executivo era superior ao judiciario, e a con
siderava, por consequencia., anti-constitucional.

J'\S diiTerentos accepções em quo 50 tem tomado
essa palavra, silo as que dão motivo a esLls
duvidas.

Sem entrar na. ethimologia da palavra, o que
pouco' importa., oseu verdadeiro sentido é {irmal
cal/firmar' etc. Os jurisconsuJtqs, antiS'nmcnte,
estav~m persuadidos de que não devia haver lei
sem ll'cS parles, Ilypothesc, decreto, e sancçlió, c
esta ultima linha a naturr.za. de significar, esta- .
beleccr, llrmar; mas não insisto, c, para. tirar
a amphibologia. que se encontra, vou propOl' uma
emenda, que Julgo decor(lsa. Quanto a dizer-se
a sonten~.a no singular, ou sentenças no plural, é
indiITerente. .

:&.'IE:'iDA.

«Art•. i. o Em lugar das palavras - pa)'a perdoaI'
Olt moderaI' etc. - se devem pôr as seguintes:- c
baixe sua imperial dete'l'milla~ão. - Art. 2. o sup
primido.-IJarão de Alcantara. )

O SR. DAnnozo: - Sr. presidcn te, tenho que
apresentar a seguinte•.

ElfE:'õDA..

« Proponbo que o art. j.o llquc só at6. à, pa..
lavra - Imperadol' - supprimindo..so o demais.
Barl'o;;o. II

E' necessario prever tudo (continuou o illustre
orador): pódo muito bem ser que o r6u nlio lenha

'." .
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o ~Il. PnESIDE~'1'E:- Pergunto :lO senado se dà
por discu tida a /Ilal~ria Cf

Decidiu-se que sim.
OSII. PnESIDExTE:- Se approra que a. rcdnc~ão

desla lei passe qual está?
N'ão passou.

\
O Sn. PnEsIDBNTE:- Se passa com a emanda,

que propoz o Sr. Visconde de C:m.\'ellas?
O SIl. VISCO:\"DE m~ C.\IIA\'ELUS:- Eu não !)ro

puz nenhuma: emenda, notei só que se decla
rasse.••
, O Su. PnEsrnENTE:-Isso mesmorepu10 cu urna
emenda.

O Sr. pl'esidente repetiu a proposla, e foi deci
dida affirmati\'amente, ficando o projcclo appro
vado nestes termos.

JlIlOJECrO DI~ LEI.

c A assembléa geral Igeislativa decreta:
Art. LO Ser;10 de festividade nacional em todo

o imperio os di~s nove de Janoiro, vinte e cinco
de ~Jar~o, sete de Selembro, e doze de Oulu))I'o.

Art. 2.° Cessará MS mesmos dias os despachos
dos tribunaes, e 'se far<lo lodas as demonstrações
publicas proprias~ de semelb:l1ltes festividades.

Pa~,Q elo senado, i8 de Julho de i82G.- ~'[m''llle:;
de S, Joào c/a Palma, vice-presidente,- Joào
Antonio Rocll'i!JIlI!s'Cal'va/ho, i.°secl'elario.- Batcio
de Vall/llça, 2:° secrelario. • /
, Passou-se á primeira parte da ordem do dia,kuc
era a 3,:1 discu~são do profeeto de iel sobre a
execução das scnlençasde pena de morte.

O Sn. VISCOXOE DE ~A7.AllETlI:- Supposto que
acbo esle projeclo muito luminoso, com tudo
julgo necessaria a seguinle

II Proponho que no i. o art. deste projccto, ás
palavras - sem qlla - nté ao fim, se substituam
ns seguintes: sem 'lua primei/'amcnle suba á '[Ire
$cn~(I. do lmpemdoi'~' c 1·ecebi/. sua impf!7'ial resolu
ção, pal'doando, c moderando a pClla, na con{ol'nli
·dade do al't. ~O!~ ~. 8• .da COllstitlli~âo do imperío.

Ao art. 3. Proponho que em lugar da palavra
c que - se diga - pal'll que -: c que a palavra
Sf!7ltan~a seja no plural SClltellr-asJ para que sejam
todas presentes ao mesmo augusto senhor com.
pleno conhecimento das'· razões, c supplicas do
r6u, c dos fundamentos das mesmas sentenças.
Visconda de Na:aretll. 11

Foi apoiado.•
O SR. BARÃO DE ALCAl'iTARA:- Levanto-me Sr.

presidente, ainda para fallar sobre este prOj;ClO'
•nllo para sustentar a minha. opinJ11o, porque rn~

•

[alta a eloquencia necessaria, mas para que so
expr~sse por termos proprios: direi, por' coo
sequcncia, qU:llllo.ao :1I't. LO, que n110 posso
convir na. emenda, .por que é manca, a nito
comprehende todos os casos, para quo n sentenon
vlÍ fi presença do Imperador,

EUa n110 sobe il presença do impernnte, só para
que esle pomo perdoar, ou minorar a pena, m:l5
ainda para. um terceiro caso, para demorar a
execuçào; e ainda para um quarto, que é, quando
elle, á vista da pelição de graça, manda, ou
julga, que. ó preciso rever a sente_nç:l, que clJa
lJ susceptivel de reforma, ou que o pl'ocesso en
cerra C/'1'O,

Depois disto.. direi tambem que a emenda. é
indecorosa, porqucJ dizendo-se crue :l sentença
vai á presença i10 Impcrador para elle perdoar,
ou minorar a penaJ de certa maneira se lhe
ensina o que deve fazer: por tanto, não póde ser
adaptado. .

Disse um iIlustre senador, na occasiiIo do se
gundo debate, que não SG devia adaptar a pal:l~
vra sallCCiOIlQ.l', porlIue ella fazia de certo modo
duvidoso o julgado, dando a entender que não
podia passar sem a appro\·aç:to o que o poder
executivo era. superior ao judiciarIo, e a. con
siderava, {lor consequencia, anli-consti tucional.

J\S dilTerentes accepções em que se tem tomado
essa palavra, s110 as que dão motivo a estas
duvidas,

Sem enlrar na eLhimologia da palavra, o que
pouco' importa, oseu verdadeiro sentido é fll'lnal'
cOl/firmar' etc. Os jurisconsultqs, nntisarncnlc,
eslavam persuadidos de que niIo devia haver lei
sem lI'es parles, llypotlJese, decrelo, e sancç11ó, c
esla ultima linba a. na tu rr.za.. de significar, esta- '
belecer, firmar; mas nlIo insisto, c. para tirar
a amphilJologia que se encontra, vou propOl' uma.
emenda, que Julgo decorclsa. Quanto adizer-se
a sen lença no singular ~ ou sentenças no plural~ é
indiíTcrente. .

:&ME~DÁ.

I[ Art. ,i, o Em lugar das palavras -para'[lardoal'
Clt modera" etc. - se devem pôr as scguintes:- c
baixa Slla imperial dcte'l'milla~ão. - Art. 2. o sup
primido.-lJal'ão de Alcantara. )

O SR. DAnnOzO: - Sr. presidcn te, tenho que
apresentar a seguinte•.

EME~DA..

.. Proponbo que o art. i.o fique só ató, à. pa-,
lavra -lmpcradol'- supprimindo-so o demais.
Barl'o;o. »

E' neeessario !lreVer tudo (continuou o ilIustre
orador ): póde muito bem ser que o reu n110 tenha

"" ,



,136 Sessuo em 18 de Junho.

p:tln,vra :uUlc~iio tem diversas signinc:l~ues: gcral~
mente quer llizel' ol'den:lI'~ dttermi nal'~ l'aUOc:l.I',
estalJelccer alguma causa" appro\':lI', cOl1sagl'n.r,
.etc. i e em sentido p:1.I'liculur, c rcstricto, Si~llifica
a snllcllão da lei, que~ por cxcellnncia, compete
privati\'amen te ao sobcl'ano; bem que esla signl
Jlcar.ão entende-se ordiJl~riLlmcllté elllre\ar.:lo Ú lei. .
gel'al, que o soberano firma, e sallcdon~ para a. sua
execl1~;10, e obscl'Y:lncia, c não a resoluções que
dizem respeito a casos parliculal'cs, como o de que
se tl'ata.

Acrescentou o mesmo nobre scnador (lue além
rleslas duas qualidades rle perdolu', e mo~el'nr :I.

pena, lem mais outras o sobernno, como a poder
demol'ar \processo, ou man~al-tll'eYcl'. 4'

Sim, o I. perador ród~-o fazer pelo seu aHo
poder, uma :\'CZ cOfi\'encido da justiça do .1'éu ;
porém esta fa lldade, em tal caso, 6 mais proprin
do poder exec Lico, do que do poder moderaào]',
No caso da lei uma faculdalle só propria do poder
moderador, e lOS Outl'OS Ó uma STaça muito ~s
recial, qual a tld, mandar re\'cr o leito, ou demorar
o proces;o, o l]l,lC é d i verso, ,lorno :l dizcr, do
presenle caso, 'erh que so trata tão sómcn le do
moclo de fazcl' sui)il' n senlença li augusta presen~a
do Imperador ~'rcceber a sua sancç;lo, imperial,
perdoll.nuo, ou inodcrando a pena imposta ai) r611
por senLença. na fól'ma da consliluiç:l0 til. ü,o
cnpit, LO art. :lO:l. ~ 8,11, .

• Conclue o illustre senador que tanto póilc ser
,~l!lItCIIÇll no singular, como SClIll!lIçaS 110 plurnl, na
fórma da minha indicada emenda.

Direi que nesle negocio é nccessaria toda a
clareza., pois trata-se de maleria mui delicada,
qual a vida. de um 110mem, e ás vezes o enunciado
de uma só senlença não bast.a pilra o vcrd3deiro
juizo do processo, fa7.el1do~se, por isso, l1eccss~lI:io
que venham tambem as senten~as, que se profe)'i
ram sobre os pl'irneiros embargos, c os segundos
chamadosdc rllslituição, pois nada se deve omHtir
em cousa tão fa\"orecida; além de que o reln.tor,

• \"endo na lei-scnlen~a-, muito bem pódc mandar
a. primeira, edesculpar-se de não m:mdar as oulras,
porque não vniexpresso; o flue seria lalvez mui
damnoso ao reu i portanto, parece-me que a minha
emenda ejusta, c decorosa.

aSno DAnÃo DE]C.\ynu':- A consliluição no
capo &:.0 repelidas vezos applica o lermo sallc~ào
á autorlzaç:lo, flue oIm perador f:lz das leis propos
tas pelas camaras, Em senlido classico se cnt~nde
pela autoridade da lei :assirn disse Jloracio: '. '

In 110S molipsos lc!/crn sallcim1ts in ilJlllI1n.
llJas cessa toda. a dn\'id,~ sobre a propriedade

desse termo a respeito de conOrmnção da. senlença
de jui~JS crilTlinae~, visto .que o iIluslrn sen~dor,

autor do projeclo, pela sua candurn;declal'ou que
não insisLia eln questlo de nome: porém, como
indicou nov:l. especic com additamento do artigo
em discussão, para que a sen tença suba :l. imperial
presença, não s~ afim do exercicio da prel'ogatiya,
do poder moderadol', em perdoar, ou moderar:l.
pena~ mas tambem para sobrecstar"sl} nacxecu..
~l'io~ se considerar-se conveniente, penso que
Iamhem o deve ser para o oulro eITeito de poderem

,os condemnados I'econer ao, mesmo Imperador,
requerendo revista da. sententa, implorando a
illlpel'ial justiça pal'a demonstl'a~ão de sua inno
ccncia coutra o julgado. O laMo de criminoso de
pena. ulLillla é terrivel: li hom no me é lxilrimonio
de summo pl'eço, '

A cOllslituil~ão no til .. S das garanlias, nrt. 30~
da :l lodo o cidadão o.direito de poder apprcsentar ,
por escl'ipto 30 poder legislador, e ao executivo
suas reclamações, queixas, e pelições: taes l'ecla.- '
m:! çues, cqu eixas preSllpüem infl'llcçues de direitos,
e violação de justiça pellls auloridades consti
tuidas; e sendo generalissimn. a~uclla. clausula,
n1lo distinguindo causa ci\'i!, ou c~iminal, parece
nccessal'ià 3. 'consefluencia, e ate por maioridade
de razão, flue o illdulLo se eslenda:lo caso de pena
de perda de vida.

Falla·se muito em g'ilrantia de direito de pro
pl'iedade; e 'lU!) mais valiosa, e inestimavel
prop~iedade lia, que ll. vida ~ Quantos innocentes
t~m sidojusLi~ados, mostrando~se asua innoccncia
depois dn falaI execuçáo" lendo em vão sido res
tituída a sua memori:l, quando o mal é irrepa
rayel? Quem' estã livre .de ser viclima da ca
lumniá ~

, Até agora tem infel izmenle predominado n regra.
de que é necessario que logo se punam os delictos,
com o menor possível inten'allo entrc: o crimo, '0

o cn.stigo, afim do exemplo ao povo,
Isso tem sido causa do iniquas sentenr,:J.s, E'

beto certo que, logo que se commello ;,g.UIll
granuc allcntado, se a suspeita. l'ecnlle sobre,
alguma pessoa, rcpelindo~~e, sem exame, de bocca.
em hocca, il. imIHllaç;lo, o misera\'el é cOlldemnado
pelo vulgo.

!'iO":!' doutrina tem sido Illodernamenlc procla~
mnda. pelos e'nthusiasLas seclarios do celebre
Dccarii\, que cah'iu nos extl'emcis tle negar, em todo
C:lSO, a justiça da pena de morte, e cle requerer a
maior brevidade nas condemnar.ües de outras
penas; .o que não dá tempo à n;anifeslação da
verdade.

filais conhecimenlo linha dos direitos do homem
o poctalJu\'ennl, quando ainda pllra o supplicio do
escravo, clamou '1ue nnnc:t era assaz lon'sa a
dcmom sobre a morte de qualquer individuo.

N/lIlfJlUlIlt de mor/c ,holllinis clt1le/alio c,~t lOlloa.
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E' causa espantosa. 'lua t50 pouco valor se tenha.
dado á vida dos homens, que, concedendo-se,
:'Linda na aetunl jurispl'u!lp,nela, odireito ele rcvista
das senten~as cm certos casos, nos processos cívcis,
·sc denegasse nos proce:NOs criminaes, excepto por
graça. espeeiali5sillla. do summo irllpCl'anLC. No
s~rslcm:L constituciollal, Mo devem os cidadãos ser
de condir,i10 inferior, para, ao menos, depois dó
condemnados á morte. requererem lal grar,a.

A constiluir,úo nos arts. :l.ô3 e !Oi detcrminou a
crea.I,;:10 de um suprcmo tribunal de justiO:l, que
tenha o direito de concedel' reviSl:l. nas causas
(sem distinguir.civeis, ou criminaes) pela maneira
que a. lei determinar•
. Em quanto nilose cria esso tribunal, competindo,

.. pai' ora, no uescmba.l·go do paoo a. concessão das
revistas, parecia. ter logar jil dcc1:ll':tl'-se na lei
prollostaaconces5:io do j'eCUr50 aoIlIlpel'llllor, como.

, chefe do poder executivo, pOl' qnalquCÍ' condem
nado li mOlte, fazendo reclamação, e llucixa con tra

. :t. son tonça l para elle determinaI' a revista 11:l. dila
mesa, visto seI', a. vida um deposito que o creadol'
concedeu a toda a pessoa, e se aelre exlmurir todo
o possivel recurso para prcsemll-a.

OSn. VISCOXDE DE CAllAVEI.L.\s:-Sr. presidente,
torno:lo instar em tIlle ° soberano nãO s.1I1r.ciona.
sentonr.as.. .

Não confundamos o poder legislativo, com o
poder judicionario, nem esLe com o moderador, ou
o executivo. Tambell1 néio é isto caso -àe rcvista,
como j:i. disse: o rõu est,l convencido da crimina.
lidade, onno vai queixar-sc de que lhe fl7.eram
-injustiça, mas i III I)(Orar a com paix:1o, e a clem en
cia do soberano, oll'erecendo li sua ai ta considera
ção, para múrecel-a, circunlstancias a que não
podia altender ojuiz, como havei' presta.do servi·

'oos impol'tantes, ter uma familia numerosa, e
ou tras.

Agora, se nos casos crimillacs tleve haver
rcvisln, ó questão dilTeronte da que se trata nesta
lei; e pertence isso ao codigo, quando se fIzer.

.,

O Sn, RODnrGUES DE C.\IIV.AT.HO :- OiIIustre ~e

nadorpreveniu.me no que cu linha que c~por; com
tudo sempre düei alguma causa.

Quanto á palavr:l. sancção,eu tambem a não
posso admitlir: não!lc lhe pórIe dar hoje o mesmo

.sentido que se lhe dava alltes da nossa consli·
mioão, .

Ad~nillir tamlicm agora dehaixo da resoluçãO,
Qllc lla ele da.r oImperador, ocaso de revista, pare-
cC'me quo não tem lagar. .

Revisla é uma colisa do justiça, e o caso de quo
se'traLa nqui edcgraçn. De mais, a pralica eslnl)c
lecilla cl1uc nestas sentenças mio ha esse recurso,
como, pois, ha"emos de designar uma causa, que

3"A. ti

não existe? Vemos pela. constituição que se ha,do
crear um tribunal supremo eom essa attribuiçnol

mas ainda n~o estamos nesse pon to, e quando
mesmo esti\'csscrnos) seria isso objecto de outrn
lei, e não· desta. que versa sobre matel'ia de mui
di /To I'ente natureza .•••

( Xão se colheu oresto do discurso. )
O SR. DAIIÃO DE CAynú:- 'renho ouvido dizer

scmpl'e que se dere seguir a letra da lei, e j:i
aqui se citou que lOdo o cidadt'to tem direito de
pOdOI' aprescnl;Lr a sua queixa; e em que melhol'
occasião se póde isso verificar, do que nest:l ~

Vem a. sentença. ao chefe do poder executiyo:
se a parte pede perdão, e se julga no caso ele ome·
recer, o imperante perdoa: se eHa reclama justiça,
manda rometter isso ao tl'ibunal de l'c\"jsta. Quan
tas vielas Se não têm perdido,por !~I. deste inter·
vali o? Quantas sonten~as injustas ão terão pas
sado POI' [aHa desse lribunall que. Inda não temos?

O Sn. RODlllGUES DE C.AUYALnO: - Eu respei to, e
sempre res(leit:lrei muito o il1uslre scn~dor, que
acaba de fal/:u', mas porece-mc'que não percebeu
b~m·o que eu disse.

Eu quero o mesmo que a constituição deter
mina: acho muito justos os seus principias: já dei
sentcnoas com ns Jilgrimas nos OIIIOS: mas fazia o
meu deveI'.• cumprinílo o que :1 lei mandava.

Oque eu digo óque nào se tmta aqui dc conceder
o recurso de ro\'istll.; trata-se de uma gl':lCa.

So mo dissessem quo para esse recurso se devia
fazer uma tei, allianlar-me·bia eu imrneàialamente
a propur que. fosse mesmo amanhã; porém nesta
lei, não pódc is:;o ter logar,.

Dando-se alll:Jteria POI' discutida, oSI' presidente
a propoz á. volação ; ecomo nITo fosso approvado o
Ill'ojecto Lal qual estava redigIdo, foi enlão pro
cedenl10 :i proposição das diversas emendas, con
sultando sobre cada um:l. dcllas °volo da camata,
e desl.e modo YCiu a pprovar·se o art. to redigido
nos seguintes termos:

') Art. I. (l Asen tença proferida em qualquer parte
do imperio, quc irnpuzer pena de morto, lliio serão
execulada. sem que, primeirarnenLe,:se dê parte :lO

Imperador para poder perdoar, ou modcr:tr a pena,
conforme ·0· arL: :1.01. §,8 da consliluiçãO do
imperio .
. Oarl. 2. (l passou conio estava no projccto; c o
art. 3, o approvou-se na fórma da· emenda do Sr. I

Visconde de Carayallas, substituinl1o·sc, porem, ás
paliwrasa SCl1tcl1~a pOl' .cÓpilt- as seguinles as

SCII.tcll~aspOl' cápin.- .
Proponllo em ullimo lagar oSr. presidenle se a

camara sanccionava o projccto com as aIterar,ues,
o emendas, nssim sc venceu.

T. m.
•
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P:ls~ou·se .1 segunua parte da ordem do düt, que
era a 2.:1 discussilo do projccto de lei sourc os om·
ciacs da 'secretaria, c mais c~pregados do senado

OSn. DOnGES:- Principiarei pelo L o art.
Qu:mdo \'eiu á 2. 11 discussão esta projccto, veiu

o official-Ill:liol' com oordenado, c Il eil.lnnl'ajulgou
que o 'pagamento do' trabalho da aeta devia ser
dlstincto desse oràenado, e que, por isso, SCl devia
pagai' como gratificaçãO, e não confun'dir urna com
a outra causa: podendo, com tudo, o orucial-maior,
ou oulro qualquer omeial, a quem se encarregasse:l.
acta, ficai' percebendo o ordenado do logal', e a
gralillcação da redacçilo da. acl.:l..

Vencido isto assim, chamarei a considerar.ão 'da
~alllara sobre oinconvenien te desta decislIo: rell'que,
quando se der o encargo de tal redacção no officinl
maior, não fica. por i~so dispensado da regencia da
secretaria, nem desonerado da responsabilidade
que por isso lem; e quando se dei' em outro offi
cinl qualquer, vem este a ficar com osó encargo de
eSCI'(l\'ar a aeta; e percebendo o ordenado de
SDO~DOO, corno omcial, porlJuc a lei lIJ'o não

,tira, c 600~OOO, pelo trabalho da ncta, lucra
deste modo !: á:OOI~OOO, com que, aliás, fica de
melJlOr condioão, do que o official-maior, tendo
ao mesmo tempo menos que fa.zer. Para remediar
CSlO incom'eniente proponho a scguinta

'EMENDA.

ri: Ao~, Lo do art. :l,O A gralificaçãoda redacção
_da ncta será de oilo[;entos mil réis, com declaraçllo,
por6rn, que, quando se yerificar no official-maior,
conservarli este o seu ordenado, por isso que fica.
com a regencia, e responsabilidade da secrelarill,
e quandc se der a outro omcial, perderá esle o
ordenado, e por isso que fica de todo desonerado do
serviço da secretaria..-José I{Jllacio BOI'UCS, ,
Foi apoiada.

O' SI', Visconde de CaravclJas impugnou a emen
da do iIIustre senador com varias fundamenlos,
aos quaes respo ndeu

O SR. BOnGES:- Se cu fallei fóra da ordem, por
que apresentei uma emenda, o nobre senador tam·
bem falloU fóra da ordem, porque sustentou "uma
emenda, ·que já tinha sido desprezada na 2. n dis·
cussão: porém enlendo que nem eu, nem elle
estamos fóra da ordem, como diz.

Para que vem o projeclo á esta discussão ~ Para
.• se emendar, e chamar de 'novo á consideração da

. camara aos inconvenientes que apparccem : c lem:
brarci agora mais que o oficial não póde gozar
Ordenado de um emprego que Mo exercq.

Soo emprego de redigir aaCla:é de maior attcn
ç10, quo o de ser simples omcial de s(!creuria,'
cmende:sB o nrllgo, mas não se Il1e dê como sra-

Utlca~lIo elo trabalho q~e aqui faz, o ordenado de
um logal' que nãO pl'cenclle; por consequencia,
sou 'de opinião que se lhe augmente o ordenado,
mas que nno se lhe dum dous. .

Tendo dallo a hora, addiou-se il discussãO, c o
Sr'. prc,sidcn le destinou para ordem do dia :t
continuação da materin addiada, c osprojcctos de .
lei sobre o redactor do Diario e tachigrapllos, c
sobre a navegação e construcr;lio.

Levantou-se a s(!ssilo ás duas horas.

SC8Hiio de 19 de .Julho de 18~6..

llllESlDl::NCI.l DO SIl, YISCO:'iDE DE SA~To·A~rAno.

A bcrLa a sessão, oSI'. 2. o secretario leu:t acta
da antecedente, e foi approvada, .

Leu depois o Sr. LO secretario o seguinte

OI~FIcrQ.

~ lllm. c· EXm. 81'.- Por ordem da carnal'a
dos dcplltados, pass'o :ts máos de V. Ex. inclusa:l.
resolução da ditn camara tomada sobre o projecto
de regi menta dos conselhos sernes àe pr~vincia,
enviado pelo senado, a1Jrn de que seja apresentada
por Y. Ex. no mesmo senado com o pl'ojecto
ol'ib"inal. Deus Guarde a y. Ex. l)aoo da camnra
dos deputados, em li de Juiho de i826-José Ricardo
ela Costa .1fJuiar de' Ancil'ada- Sr. João Antonio
·nodriguesrle'Car-valho. ))

Ficou sobre a. mesa.
O Sn, VISCO:\,DE DE IxnA~TIIu[1E :- Sr. presidente,

tenho que fazer uma indicaçilo.
Quando se finalisa a discussão de algum proiecto,

pergunla Y. EX. á camara, se ella o sancciona.
Nilo me parece propria a expl'cssiLo, posto quc seja.

delerminada no reglmenlo. ApnJa.vra sancção está
com cspecialid:lde adoptada para significar a appro,
va.çilo que o soberano dá:1 lei; por ccinsequencia
julgo que oSr. presid'cnle dcve dizer: pergunto li
camara so approvll, ou não oprojeclo, &c. Eu man
do a

IXDICAÇl0.

(C Proponho que, quando se l1naJisar a 3.:1 dis·
cu ssão, se pergun te :i camara se approv,a, ou não o
projeclo para pnsmr como lei, sem se usar da ex
pressão de dar a. sua sancç:lo, que sómenl.c Ú reser- I

vadíi ao Imperador no art. ti7 da Constitui\,ão,
.obsarvando..se provisorinm~nte es~p. methodo até
a deliberaçlio definitiva deste objeclo quando deI·
la se tratar no regimento inlerno.- Visconde dI!
IIlJlllmbnpc. J , '

Foi apoiada, e depnis de breve discussão venccu
se que no competente artigo do regimento' interno
se substi tuisse overbo approval' - a - sallcciollar e
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EMJ::XDAS.

«Proponha que a gr:l.tificação pela. redileç:to da
neta seja de 200l>000, e que o ordenado do om·
ciaI-maior seja. ,de i:600S0DO, iO cie JuJl.lO de" i8:!6
- ViSCOlldc llc Brzrbacclla. J

OSn. Visconde de Inhambupe sustenlon a emen·
da, ponderando que muitos officiaes como os da
secretaria de estado dos negociss estrangeiros
tinha.m grande traballlo, e responsabilida~e, ecom
tudo não venciam 800~OOO : que o mesmo acon·
tecia na. s'ecretaria de estndo.dos negocios da jus·
tiça: flnalmenle que:! ;,tratillcaç:Io de 200S0DO peja
rcdacçt!.o da aeta, arol mui sufficicnte.

OSn. BonGEs:- São da muito peio, e mui plau
sivcis as ra7.Ões, que acaba de expender o nobre
senador; mas o argumento dos officiacs da secre
ltria dos negocias eslrangeiros julgo que Mo
quadra bom ao caso, porque taes logares melIloram
ou peoram conforme a marcha dos tempos.

"lia tempo em que aBes sl\.olucrativos, e ha tem·
po em que deixam de o ser.

A secretaria de estado dos negocias da mnrinlla,
crue passa bojo por uma das bOas, ja foi má : .a
da jusliça queixa-se de que é dirninUlo o seu ren
dimento, a do imperio do mesmo modo, a dos
negocios estrangeiros, que agora se lamenta, 1Ia de
vir a ser melhor: mas nós estamos n.qul lratando
de empregados, que não tÓm emolumentos, c con·

que se olJser\'o desde ja o melhodo) indicado na tam 'unicamenle com o seu ordenado. Por esta
emenda., razno, chamo á consideração da cantal'lI.' que é pre-

Passando-se:L ordem (]o dia) abl'iu-se a discus· Ci50 olhar para a quantia de taos ordenados, pois
silo pelo .projccto de lei sobre os ordenados dos que só elIes concorrelll para a deCente subsistencin
omci~es dn 5ccretnria.,e mais empm~ados do se· do empregado, e tanlo llaSl3. para que se não de
nado, que ficrtra nddiadn com uma emenda ào duzam argum~nlos tirados da comparação com
Sr. Borges. empregos, cujo lu::l'o depende da maior ou menor'
. O SI\. Vxsco:,;nc DE B,\Tm},CE~.\": - Já. ponderou concorrcncia de dependencias, mercês, e graças do
um nobro' senador, oSr. DOI'Ses, quo, passanclo it I governo, como sl\o os logares das secratarias de
lei, qual está, ficaria o omcial-maioJ', quando' Mo estado. •
redigisse a "acta, de peor condiçllo, do que ooficial . OSr. Carneiro de Campos, tallando tambem ~
que tomnsse esse tral):llho; porque nquello vinha favor da emenüa, passou a propor mais as se
a ter ~:200f~OOO do ordenado unicamente, e este gnintes
800$000 de ordenado, apezar de nada f:lzer na. I
Socl'claria, oGOO~OOO, da redacçllo que. rnontáva a
!:&OO,~OOO eera um anomalia, f( Ao art.!. o Oomeial da secretaria q,ue auxiliar

Parece-me que isso se podia ))em conciliar .com a rcdll.c~~o da neta, vence~á iOOf~000 de grati-
alguma alteração na divist!.o do ordenado, c gra- fic:U;!lo. I
tiaca~:1o d:J. nela, sendo o oficial-maior o rodactOl' Ao art. 7. o Os continuos do senado vencerão
da aeta, 'Vem ":l.lllr, da mnneira que se a.cha vencida annua,lmente 4i.iOl;OOO. P:I~O do senado, 10 de Julho
a matcria, 'i;8000l~OOO rs., esUpulemos, pois o 01'- de iS2ü- Cal'lIeil'O dc Campos. »
denado em t(jOOOI)OO,~ rs., desta maneira. clle fica Foram apoiadas, E\ depois de bl'evc discussãO,
com omesmo que te 111 , c lju:mdo a ~ratillcn.ç:l.o da. juJ~ando-se toda a materia ~umcientemente dis·
re~ac~áo passe a, outro .olllcinl, 'ficará. este com cutldn, consultou o Sr. presIdente o voto da. ca-
i:0005000, c\'ilando-se deslo modo aquclla ano. mar~, propond~ :. . .
mnlia. Eu olTcrcco a minh:l. L Se o oI1JClal·m:uor terJa o ordenado "de

. i:GOO,$OOO ? - Yenceu·se que sim.
E~EXDA. 2. o Se :l gratificação pela redàcção da. :lcta seria

de 200,)000 'f- Venceu-se do mesmo modo.
Por esta fórma, achando·se prejudicada a emenda

do 5r. Borges; passou a propor o addHamcnto do .
Sr..Carneiro de Ca.mpos, que em ambas as suas
partes foi approvado.

Prop'ondo depois 3S emendas verbacs, que u
nham apparccido no debate, uma para se igual:lr o
ordenado do por leiro da secretaria ao do porteiro
do senado) eoutra para que se desse ao porteiro da
secretaria uma "graUficação: ambas loram regei-
tadas. "

Perguntando, ultimamen!e, oSr. presidcntá se a
camara approvava oprojeclo para. passar como lei
com as emendas, c alterações, assim se venceu.
Procedendo~se :i 3. p discusstlO sobre o projecto de

lei relativo ao redactor do Dial'io, e taebigrapJlosJ

nfio houve quem ínllasse sobre :lo sua materia, e
roi approv:ldo com as formUlas, que prescreve o
regimento.

Passou-se a segunda parte da ordem do dia, con·
tinuando a diseUSS!lO sobre out. 2.o do acto de na
vegação, e foi approvado sem debate o ar1. 7.0

"Leu então o51'. B:\I'ilo do Valença oart. 8. o

OSR. VISCO~DE DE ISIIA.:\IDUPE:- Cada. um tem a
sua· devoção particular, e póde multo bem acon_
tecer que, pnssando a. ernbarcaçlio dc um dono a
outro, esto queira mudar·lhe n. invocnçlio, o que
eHe j1L n1[o poderá. fazer, se o arligo passar.
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Isto ó coarcttlr, de alguma maneira, ao dono a li
berdade da sua. propricd:lde, assim quizera que,
todas as vezes que o navio mudar de dono; possa
este mudar-lhe ta.m1Jem, o nome, precedendo,
porém, todas as cautelas, e declaraçúes, pn.ra que
se conheça que, com eJTeito, o navio eo mesmo.
Eis aqui a minha'

E~IE"'D ..\".

11 AO art. 8. 0 Excepto quando mullal' p:'ll'a novo
proprietario, que poder;\. aUerar no registro, dando
:lO nuvio uma outra invocaç:to, postas :lS' verhas
necessarias onde competir. Salva a· redac~ão.
l'iscOIule cle lu/uLlIllmpa .ll

OSn, 'RoRGES:- Cuido que isto é só parn quando
mu'dar de dono: quando se faz novo regislro, póde
ser com o nome novo, e com' todas as mais aI tc
rao~es, com já cstá decidido.

O Sn. CAU:-;EInO o"r. CA.:lIPOS: - O nobl'c senador
está equivocatlo: isso faz a materia do art- U, :10'
qual ainlla nã~ chegamos (J~el1): se passar aqui a
necessidade dO\llome do navio, já. não tem remeeJio
senão continua~r o registro com o mesmo. EStíls
mudan~,,1.s podem occasionar muitas equivocações,
e enganos, e para os evitaI', :mLes quizera que se

. sacrificasse essa pequeno gosto do eompmdor.

O SII. VISCO:-;DE DE PAn.\XAGUÃ:-Sr. presidente
o iIlustre senador ponderou já. o que ell linha que
dizer. Todas as naQões têm adoptado nos seus netos
de navegação, que as embarcaÇÕes n:io nllúlcm os
nomes, que aprincipio tomam, do contrario nunca
se poder:í.saber nada com exactidão.

Eu não· sei que utilidade resulte ao comprndor
de qualquer cmlJarcao:l.o d~ mudar-lhe onome que
clIa. tinha. "
.Quanto as mais dcclaraoúcs, ha no registro a

eolumna 7.'i1 para se avcrbarem.

OSn. D.~nÃo DE VAJ.l~XÇA leu a emenda do Sr.
Visconde de Inhambupe, a flual fo~ apoiada.

Como ninguem mais fallasse sobl'c n. IlIateria. foi
PQsla :1. votaOão, c approvatIo oarligo qual se acha
va no projecto.
Passou~seao art. !)~O sobre o qual ponderou
O SR. CAn:llEIRO D1~ CA~JPos:-Eu acho esta pro·

vidcncia mui,to justa: iJlla cdestinada a fazer co
l~heccr a individualida'rle ()o navio; mas fIui7.ern.
que se accresccntnss(l no mesmo logal' a declarao:io
do numero das toneladas.

Com isto Caeili tam-se t:l.Jn bem as operações com
merciaes; porque, qu,'lndo se precisaI' de um navio
para esta ou aquclla expedição. vai-se ver, e logo,
sem mais infonnaçúes; se conhece a sua lotaçno.
Eu o1Tcrc~o a minha •

Immw.-\..

a. Rcqueiro que se 11inle tambem na popa do
navio o numero das toneladas da 'sua arqueação.
19 de Julho de 1826.- Carneiro de Campos. ~ . ,

O Su. YIsco~nE DE PAll.\~AGU.\:- Convenho no
addil~mcnto, que o illustl'e senador pl'opõe.

Leu o SI' secretario a emenda do SI'. Carneiro de
Campos, e foi apoiada.

O Sn. DOnr.ES:- E' necess:l.I'io que :l. respeito
desta "multa que aqui estâ designada pal'a, a ma..
rinha. de guerl'a, siga-se o mesmo que II respeito
dns que se tem tr.ttado em outros artigos.

O Sn. VISCOXDIC DE P.~nANAGu.i:- Isto p~rlcnc'e
á redacç:to.

Como não houvesse mais quem pedisse n palavra,•o Sr. pl'Csitlentc oJTereceu :l." materia :l. Yotnçllo, e
foi apPI'ovado oartigo com o additamento~

Passou-se ao art. tO sobre o qual l'el1elíu o Sr.
Visconde de P:lI'anaguá sei' pl'eciso corrigir a sua.
l'cdncçàO; c como ninguolll mai s falJassa, foi posto
o artigo :i. votaçilo, e approvac1o, salva a mesma
redncção.
. r~ntrou em discussão ~ arl. il e pedindo n pa
lavra, disse.
. O Sn. VISCO:-;DE DE I:-;lI.UIDUllE: -'NãO sei por

que se não hào de pagar emolumentos: n:10 lia
razão nenhuma para isso. ;'\ão havendo algum

.emolumento, podem os officiaes não ser promptos
em fa.zer as verbas, e declarações, de. que trata o
artigo.

O Sn. V'rsCO:-;OE DE PARA,XAGU.Á: - ~:'io eslabeleci
emolumento algum por esle' Lrabalho, porql1e em
primeiro lugar entendi que JIca,,:ull pagos, quando
se pagava o registro: em segundo, logar, .porque
isto são pequenas (leclaraçücs, que pouco trabalho
dão .

O Sn. C.\nXElnO TJE CA~IPOS:- Acho que se de
vem pagar as \'erbas que se pus,el'em no rcgisLl'o
geml. Quem tmb"alha quer ser Jla~o.

Nas I'çpal'lioões, oneJe Mo lla emolumenLos,
nunca o serviço anda corrente, como naqucllas (}l!c
os têm, portanto t) benencio é mesmo' pam o
expedienle, e para e\'ita.rmos contestações, o nobre
senador, aulor do projeclo, que cstabelc~.a aquillo
que cde lei, ou de costume.

Proposto II al'tigo á volaç.io, por não haver mais
quem fa.l1asse, venceu-se com a declarnção de que
pelas "erbns postas no li \'1'0 do registro, de que
faz menção, so pagassem nos officiaes os compe
tenles emolumentos, segundo o rC"imenlo dos. o
salarios_

Foram lidos, e succcssivIl.lncnte nppro\'ndos os
arts. 12 e :13, e passando-se no art. 1.1, disse: .

OSIt. DOJHiES:- Eu ar.ho o artigo confuso.
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Supponhamos que o navio vni em vingam daqui
para algum porto da Europa, o mestre no mar n40
sabe o que fizeram os donos no Rio de laneiro,
como, pois, !l11· d~ fazer tacs decl:u'açOes If Dlr-se-ba
que'os donos escrcver40 ao mestre para' isso I mas
póde acontecer que,' qu:tndo ,a carta. .chegar, já. o

. navio esteja de volta: part'anto, assentava. em que
se fizessem essas declarações na, voltn do navia.

aSn. VíSCO~DE DE PÃRA'NAGl1A':- Póde t:l.lnbem
a.contecer fa~er-se :l venda mesmo no mar.
'a Sn. VISCO~DE DE CAIIAVELL.\s:- Eu tinha en

tendido o ar'tigo da mesma maneira que ooutro
ilJustre senador, o Sr. Borges; porém, como o no
bre autor do projecto acaba de explicar, nM tenho
que dizer; cumprindo-me só renecUr que a venda
no alto 'mar muf lilifficilmente acontecerá.
'. .

OSK,'VrscoNDE DE DAnDACENA:- Os artigos ante
cedentes previnem os dois 'casos do navio ser ven
dido em terra; agora faltava previnir o outro
caso, quando fos5e vendido em viagem, e deste é
que. trata o arLigo actual, que é muito claro j po
dendo ctrectpar-se esta tr:lnSaCção indo o dono
dentro, ou havendo dado para isso procuração ao
capitão, etc.

O,SR. VISCOXDE'D1i: CAnAvELLAS: - Parece-me que
a letra, e sentido do arLigo põde entender-se sendo
~venda feita pelos don'os em terra, esl.D.ndo o navio
em viagem, ou mcsm"o sendo feIta no mar. pelos
mesmos donos, ou seus procuradores. Nisto n1l.0 Ila
difficuldade alguma.

Depois de mais alg~mas breves reOexúas foi pro
posto oartigo á votação, eapprovl1do,

Entrou em discussão oart. Jõ, c pedin90 a pala ~
, vra, disse
. OSR. VISCO:'1DE DE C;\nAVELLAS: - Eu concordo
em que se ponha uma' pena, porque sem eUa 'fica
ria a lei sem sancçl\o ;. faltaria aquillo que é neces
sarjo para a sua e1Tectivldade: mas é ao mesmo
tempo nccessario que ~ pena seja proporcionada.

Todas as vezes que' a penà excede o delictol de~
gencI'a em lyr:mnia. .A regra. para se calcular se
uma peM é, ,ou não proporcionada, é pOr-se outra
pena menor,' e ver se ella. obriga o homem a não
pCI1Jetrar o,crime : se esta pena menor o cobibe, ó
bastante.

Eu n40 duvido que a pena designada no artigo
seja proporcionada para9.dolJo, ou caixa da emna.r·'
caç.10, mas, para, o capi ~o, ou mestre parece·mo
excessiva, porquo, Mo só se pódo dizer que esta
omiSSãO seja deUe. "

'Demais, pódo ser quo o capitão, ou mestro nlIo
tenba meios de pagar uma pena ·laJ, (l nesse caso
será naccssaria, uma ex.pllcaçlIo, reduzindo-sa a·
pona 11 prisãO. Eu assento que a .pena de 600~OOO 6.

A. 36

suficiente para o capitno, ou mestre, pelo que dei
xo dito. Eu mando a minba

EYENDA..

(I Apen~' no C3pitfiO ou~mestre seja de aoo~ooo.:-
Visconde de Caravcllas. a -.

O SR. VISCONDE DE PAnANAGUA':- Eu n110 sou
jurisconsulto, m~s par~ce·me que as pçnas devem
ser proporcionada.s aos damuos, qUlnausariam os
crimes.

OSR. VISCONDE DE 1~I1AmlUPE: - Muitas s[o as
circunstancias, a que se deve 0111ar1 quando se
trata. de applical' pcnns :lOS crimes: qualidade do
cl'iminoso, gráus do delicto, etc., etc, Todos os
publicistas cscrupulisam muito nesta materia, e
têm sempre nella o maior cuidado. Aum nego-

"Diante Mo fará ~ifferença pagar I.t multa, éntre
tanto o cri me commette-se; e um mjsera.\'el, que
não lem por onde pague, naturalmente lla de

.abster-se: portan to, acbava que .1008000 era pena
sufficientc para um meslre de embarcação. Eu
mando a minb:t

E~IEND.l.

l( Ao 3rt. W. Proponho que II pena. imposta neste
artigo pela transgressllo dos arts, !O, H, !2, !3 e H
seja da ,quantia de QOOQOOO •.- Visconde de Inll~m
bupe • •.

a Sr. Barão de Valcnça leu as. emendas, e for.1.m
successivamentc apoiadas. .

aSR, VISCONDE DR P.UlANAGUA':- Sr. presidente
eu n110 acbo nestas emendas guardada a justa pro
porção. Este crime ê muito 'mais grave, do que o
do art. 9.°, no emtanto pretende·so impõr a mes
ma pena....,(Não se alcançou o.resto.)

OSn. DAnnoso: - Eu sustento a pcca1 que está
no artigo. pois que se acha em harmonl:J., e iglial
dade com oque já aqui passou a respeito dos passa
portes.

Aquellc que n!Io entregar o passaporle é multado
na perda. de 1:2008000, por consequencia tambem
deve passar csla. Dizar~se que o capit1to, ou mestre
não terá com que pagarl isso nllO obsta.

EUe tem do prestar fiança d(l 1:~:WOnOOO na com
potenta secr2laria d'cstado á on trega do passaporte;
preflte tambem outra sobre este objccto. :

'Dando-se a maloria por discutida, foi. post& á vo
tação, e approvado o artigo ,conforme se achava no
projccto, ficando por,conscquencia prejudicadas as
emendas.

Leu o Sr. secre1ario o art. 16, sobre o qual ..
dissa . .
, OSn. VISr.O~DI': DE PAnA~AGUA':- Sr, presillen-~
te1 tendo pensado com mais vagar sobro este arU·
"ltl, vi que ella precisava de outra" redncção, pOl'

- T. m.
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II E' severamente prohibido a todn. e qualquer peso
soa, seja quem f01', debaixo da' mesma pen:l. decla·
rada no artigo preceden te, e além disso na de tres
annos de prisão, o vender, dar, traspassar, reter,
ou esconder a certidfiO do registro de qualquer
navio, para. cujo uso só poderá servir, pois quo
deverá fazer della a ·competente. entrega par:!. ser
restituída ao mesmo navio, ou para não ter outro
:ligum uso (existindo) no casO de se ter olIe perdido
ou de haver sido capturado,·queimado, ou desman
chado, ou condemnado por causa de comm~rcio
iIIicilo, ou penhorado, e vendido em execuçao de
sentença, ou de ter perdido por qualquer motivo
os priviiegios de navio brazileiro.»
N~o havendo quem falIasse, o Sr. presidente

propOz se a camara convinha na subslituiç:to, c
approvava a sua materia. Yenceu-se lIue sim.

Leu o Sr. secretario o art. i1.
O Sn. DAR10 D~ C.n-RU': -Este artigo está con·

fuso.
ElIe vem a ser inutil na segunda parte, e incons

titucional na primeira. Navio de propriednde es
trangeira nunca se incorporou na marinha nacio
nal, c portanto' é escusado dizer-se que nno seja
admittido a registro; mas determinar-se em geral
que navio estrangeiro não entre em registro, po
dendo álias ser de propriedade nacional, ainda que
nllo seja construido no Drazil, mas adquirido por
titulo legi limo de qualquer estrangeiro, é probibir
se aos cidadllos brazileiros o livre commercio de
navios contra a conslituição, que no til. 8.° das
garan tias declarou no art. 2&. - c Nenhum genero
de trabalho, de cultura, industria, ou comme7'cio
pôde ser prohlbido, uma vez que nlio se opponha
aos costumes publicos, á segurança, o saudc .dos
cidadãos.D

Nllo se póde dizer que a compm de navios ostran
geiros se opponha aos costumes publicas, segurança
c saude dos cidadãos.

Se ó livre vender aos estrangeiros os navios de
construcção nacional, com que justiça se prohibirá
a reciprocidade aos nacionaes de comprarem na
vIos de éonstrucçllo estrangeira?
. Nenbum nacional comprarll navio estrangeiro,
se n110 fazendo·lhe conta pela baratoza, e pela im
media ta vantagem dos fretes, e pela facilidade da
importação o exportaçllo ; o que não póde deixar
do ser mui vantajoso aos productorcs e carrega·
dores do Drazil.

fsso o o1Tereço da maneira em que de no'vo ó con· Com isso se· animará. a :lgricultura c marinllll
'celJi. mercante, e recrcscorllo os capitaes do paiz, com

Amateria é 11 mesma, porém :lo redacçllo é outra. que se possam depois construIr tambem nclle mui
Eu oleio.. - to mais navios) do que pelo expedIente da prolli

biç:'to de compra de navias estrangeiros.
Oobjccto essencial é que cresça quanto antes o

numero de navios de propriedade llacional, e·que
todos tenham o seu registro, em que 50 certillquo .
essa propriedade nacional lanto na paz, como na
guerra.

Alista geral fará omanifesto do estado dn nossa
marinha mercnnte: a dilTerença consistirá em que
só os navios de construcção nacional terão os privi
legtos, e favores conceúidos no neto do navegaçllo, e
os do construcção estrangeir:l nM, posto que sejam
de propriedndG nacional baila flde. •

Essa. dilTercmça servirá de estimu lo para se cons
truirem m:.vios no Brazil, se as vantagens forem
quasi ao par á da conveniencia de immediata com
pra aos estrangeiros.,

Até agora os nossos navios' eram respeitados
pelos beIligerantes 00 mar sem a apresentaç.'!o do
registo, só pelo passaporte, em que se declarava,
segundo o antigo estilo, que em o navio nfio tinh:!.
parte estrangeiro algum: muito mais agora será
respeitado pelo certificado elo registo, em que se .
denota o neto d:!. propriedàde nacional, o da sua
incorporaÇão.t marinha do imperia, que ó o que
importa ás polencias saber) afim de não se encobrir
'a propriedade do inimigo, nem terem as vantagens
concedidas por tratados.

Além disto, os navios são polas ordenanças de
marinbll. respeitados por bens moveis) e portanto
ocommcrcio da sun compra. entra na regra geral
da carta regia de abertura dos portos, c liberdade
de commercio concedida a todos os generos, f:l
zendas, e mercadorias, excepto ~os de estancas da
coroa~

Esta excepção firmou a regra em contrario da
liberdade de todas as mais couzas, que estão em
commercio da sociedade civil. Esta carta. foi a an
chora da salvação. Pelo seu beneficio, a renda do
estado, e a riqueza. nacional foram rapidas, e pro
gressivas, e com ellas podemos fazer face a tantas
difficuldades.

Esta carta não está derrogada, antes virtua.l·
mente confirmada pelo citado artigo da consti
tuição.

Honra para sempre será do quem a. organisou por
incorporar nclla essa liberal dlsposiç1Io, como uma
das garantias do cidadão lJrazileiro. Só podefá ser •
revogada conf.orma o art. i76, em outra legis...
latura; oque a meu ver será desgraça nacional,
c não será justo, nem politico.

OSn. Vrsco~DE DE PARANAGUÁ: - Já passou o
art. 7.°, que marca qual navio de construcçl1o es·

....

I"
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trnngeira póde ser nacional, e registrado j liaven
do·se nesse artigo em vist.'\ n(Lo facilitar a compra
de tnes navios, a qual viria nllo só a pôr obstaculos
ao :lugmcnto da nos!=a construcçiio, porem ainda a
destruir ti. que já existisse i por conscquencia, os
argumentos do iIlustre senador nllo procedem.

Sem este artigo, o :lcto da navegação serJa nullo
em seus e1l'eHos, e oBrazilllcaria cternamente ca
racendo da. deCeza. naval, que tão nacessaria se lhe
faz. .

E' singular que oillustre senador contrarie oar·
tigo, fundado em que eIle tcm con tra si o alvitrá
da abertura dos portos do Drazil, e franqueza do
commercio, sem se lembrar que,' qU:lOdo assim
losse, nós estamos aqui para reformar o que na
antiga I.egislaçllo tem caducado com o decurso dos
tempos, e mudanças dascircumstancias,ou se acha
mal estabelecido; e ntio para a ·sustentarmos in
distinct.1.mente em todos os seus pontos.

Tambem nãO· tem appIíéação para este lugar oar·
tigo 2~, do tit. 8. o da constituição sobre as ga.
rantias.

AquclIe artigo refere-se, visivelmente, ao tra
bll.l~o, cullura, industria, ou com mercio interno,
porque só deste é que se· pódo tratar em uma
constituição: ocommercio externo, ou com nações.
estrangeiras é ohjceto de tratados, e não de consti~
tuiÇâo.

Alêm disto, o projecto não probibc que os bra
zileiros)comprcm quantos navios estrangeiros qui
zerem, e vendam li. estrangeiros oS'navios naeio
naes; prohibe sim. que em um e outro caso !.aos
navios gozem das mesmas vantagens que os que
são de construcçllo, e propriedado brazilcira;·

Esta. medida é t:io Hei ta, tão conforme com todos
os princípios de direito, como a admiSSão de todas
as fazendas estrangeiras, e export:l.~ão dos pro~
duetos nacionaes,median te as imposições que uns e
outros s~o obrigados 11. .pagar, reguladas sobre a
concorrencia, qualidade, e precisão que temos
dellcs,· c sohro o estado das nossas relações com
merciaes com as mais naçOes.

O Sn. DARnoso : - Sr. presiden te, nlto me posso
accommodll.r com os· principios que eSlabeleceu o
nobre seMdor,o Sr, Barão de Cayrli, e receioso \'ou
expender a minh:l. opinião contra a de ~o digno
mestre.

Disse que o n:lvio é genero de commcrcio, e por
1550 deve ser franco, e não· sujeiro a systoma pro
I1ibilivo: julgo quu tal principio se não pódo adop
tar com a generalidade quo pretendo o illuslre se
nador, pois ha generos como os diamantes, oouro,
o páu brazil, eoutros que silo de commorcio, e com
tudo não s110 livres, calguns Jlavcrá que so julguo
qua nunc.\ odevam scr) c assim combata-sc o ar~
tigo com ou~ros fundamentos, mas nuncn peloprl-

mciroquo se quer deduzir do § 2& das garantias,
pois que do contrario nos poderemos envolver em
grandes embaraços.

OSn. BAltÃO DE Cunú: - N; objccções do iJ-·
lustre senador não tem validade, porque ocom
mercio do ouro em p6 ficou prohibido na carta
regia, corno de outros gcneros~e estanco da corôa
alli numerados.

Nada úe l'etrogradar para o caduco systema pro- .
hibilivo da liberdade do commercio. Temos os
olhos na frente para· ser a nossa vista prospectiva.
e n~o retrospectiva. Trocaremos os prolluctos de
nossa. tel'ra, e industria pelos prolluctos da tel'r:l e
inclustria de todos os paizes. .

Estou antol~:lOdo alli as ar~as do imperio do
Drazil, em que vejo -os emblemas das nossas ricas
producções.

Se a Europa continuar em civillsaçllo) c opulen
cia, eUa estar:i sempro em demanda dos preciosos
generos quo a na tureza. nos prodigalisou•

.Não ha razão par:l. recea.r que, tendo nós e'xubc
rantes carregamentos, Mo .cresça proporcional
mente ·0 numero de navios de propriedade, e de
::onstrucç4o brazileira.

Sr. presidente, peço licen~..l para enYiar 'á mesa
esta

« Requeiro que se supprima a primeira linha do
al't. 17.-Ncllllum nalJío cstrallgcil'o--por ser con.
trario 3.0 § 2-i das garantias) que faz livre a com
mercio do navio. »

Foi apoiada..
O Sr. Visconde de Paran:l.gul!.. con tin llOU a de

fender o arligo, fundando-se nos mesmos prin
cipios já expandidos i cseguindo-50.lhe oSr. Vis
conde de Caravellas, este se inclinou ás razúes. do
Sr. Barão de Cayrl~, mas não se coll1eu lJein oseu
discurso.

Tendo d:tdo a hora, designou o Sr. presidente
para ordem do dia. os projectos de lei J. o sobre a
divisno das secretarias d'eslado: 2. 0 sobre a ma
rinhagem; e se houver tempo) a continuaclIo da.
maleri:l. addiada.

Levantou·se a sessão.

Se88iío de ~O de .Julbo de 18~8.

PRESlDE:'iCIA DO SR. VISCO:'iDE DE SANTo•.\~r.Ano ..

Aberta a sessão, leu o8r. sccreLario a ncta. da.
antecedente) quo foi npprovadn.

O SR. OLlVEmA:- Sr. presidente, levanto-ma
para. requerer quo na acta se insira. o meu voto a.
respeito da le1 relativa aos tncbigrapbos) sendo
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presiden te para oceupar o asscn to da presidencla j

e tendo este satisfeito, pediu logo a palavra., .
OSIl, VISCONDE DE SA~To-A.MAno:-SI:. pr~stdente,

as garantias que a constituição estabeleceu ao éI
dad:io nrasileiro seriam inuteis, se acaso a mesma
constituição não pozcsse guardas e fiscaes para eon-
serval"as e man tel-3s. .

Estas lTuardas s1l.0 as eamaras, ás quaes está in-, I)

cumbida. não só a. rlHponsabilidade dos cqlprega-
dos publicas, para que Mo infrinjam essas garan
tias, mas tambem fazer as leis que determlnem os
casos, em que ellas se devem verificar,.

Esta camara já. cmittiu uma lei muito util para.
garantir o direito da propriedade, tomada esta em
certo sentido; porém é tambem propriedade do
cidadãQ o poder empregar todas as suas for~as, c
talen tos naquillo que lhe não 6 prohibido, como se
vê na ConstituiÇ1l.o, § 24 do artigo que trata das
garantias.

Todos nós sabemos quê poucos são aio,da entre
nós os ramos de industria ; com tudo ba um que se
tem procurado Ilromover, qu·al é a mineração. A
de ouro acha·se excessivamente vexad:l., e ao mes
mo tempo que pelos balanços do thesouro se vêm
reduzidos a nada os direitos que deUas se deviam
perceber j no la-se, por outra parta, um contrabando
conslderave!. Para obviar estes males, e promover
igualmente a mineraçl[o dos outros metaes, é,que
vou offerecer uma lei, que espero haja a camara,de
tomar em partic,ular consideração, attenta a im
porLancia do objecto do que olIa. trata.

Pelo :l.o e 2. oartigos desta lei póde todo o cidadãO
minerar livremente ouro, prata, ierro, e todo~ os
metaes em qualquer provincia do imperio, sendo
o terreno seu; sendo, porém, o terreno publico, ou
de particulares, cnrece para isso, no primeiro caso,
da licença lIa. competente autóridade, eno segundo

, da licença do respectivo proprictario. (Leu os
artigos.) -
Por~m nll0 basta sómente dar esta faculdade ao

cidadão j é neccssario segurar o proiUJ,cto, do seu,
trabalho, e desonerai-o dos grandes' encargos que
sobre elles pezam, Ataxa 6 um dos obstaeulos da
mineração, e muito Odioso, pela sua oxorbitancia.
Até agora se pagavam 20 % do direito a que
que chn.mav~m o Quinto: este imposto, recabindo
sobre o producto do traballJo primeiro, é exces
s!\'o, assim proponho no art. 3. 0 que sómente, .
pague lO 0/0, e talvez a experiencin ainda yenba
a, mostrar que é muito. (Leu o artigo). )mpor
Lando animar a descoberta. de mlnas~ cumprJa'
'estabelecer para Isso algumas regalias, que ser- •.

, vissem como de estimulo, e por, isso proponbo no
art. &. ° a isenção dos direitos por 10 annos, a
conlar da primeira apuraç1l.o depois de descoberta
ti. mina (L"eu ,o artigo).

e~ conlrario a que se considerassom como assala·
riados temporarios. Eu mando li. minha

JJECLA.R.A.ÇÃO DE VOTO.

« Requeiro que se insira na acta que fui do voto
eon traria a que passasse a. lei dos orilonados dos
tacbigraphos,considorados elles como assalarIa·
dos temporarios. Paço do senado, 20 de JulhO,de
1826.- L11i:: Jos~ de OlllJeira.lI

aSR. VISCONDE DE B.l..RDACE:iA :-Sr. presidente
peço a V. Ex. que mande ler a lei, que honlem
passou, na qual parece·me que nlio existe essa de
claraçãO de que' 'os· tachigraphos.. são considerados
assalariados temporarios.

aSr, secretario satisfez :uequisição do ilIuslrc
senador.

a Sr(. VISCOXDE DE B,ll\DACEXA :- Já, pois, se vô
que 'a determinação da camara foi nlIo seJlxar or
denado certo áquclles homens, mas que se ajus
tem d~ maneira que ij)r possivel.
a Sn. OLIVEInA.- Requeri que o meu voto se

insira naacta, e isto não sofTre contrariedade.
No debate da 2. Q discusslio da lei, '\'enceu-se que

êlles seriam justoi' por quatro mezes, findos os
gunes iria cada, um procurar a sua vida j. de
maneira que até os separaram da lei dos omeiaes
da casa: eu pugnei pelo contrario, e requeiro que
se insira o meu voto; porque o governo mandou
pa.ra. aqui estes tachigraphos, não como homens
que, findos os quatro mezes, fossem' despedidos,
mas como pessôil.s empregadas.

Ogoverno nlIo os mandou ensinar, não os esteve
alimentando para serem abandonados.
,aSR. PmmDExn :- Não lla dimculdade alguma

em,se inserir a declaração de voto, como oilIustre
senador requer. ,

a Sn, RODRIGUES DE CAnvALHo,;- Recebi agora.
este omcio do ministro, e secretario.de estado dos
negocias do imporia,

OIIFICIO.

11 Illm. 'e Exm. Sr. - Sua ~fagesladc o Impera
dor houve por.'bOfl1, altendendo ao que,lho repre
sení.'1.ram Marianno Joaquim de Souza e Joaquim
Bernardo de Abreu, fazer-Ibes mercll dos dous lu
gares de continuos da secrelaria da camara. dos
senadores, ultimamente creados. O que partict;.o
a V, Ex. lIara o levar ao conllccimenLo damesma
cn.mam. Deus guarde a V. Ex. Paço, em i!l de Julho
de i8~G.- José Felicillno Fernandes Pinlleiro. -Sr.
João' Antonio nodrigues, de Ca.rvalho,»

A camara ficou ,inteirada.
O. Sr. presidente declarou que para, poder usar

do. direito de propor, c discutir como qualquer dos
outl'OS membros,dacamara, convidava oSr. \'ice~
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souro recehel':L, lJOn lualmcn le,os direitos~ os c!unes,
como já. disse, est.10 reduzidos a nada, \'endo~sc
pelo balanço de i823 que apenas montamlll a.um
conto de réis, no de :lS2} aqllinllentos mil réi~, e ,
que no de iS2i.l nadn. hou"e, pai' quanto, apresen
tada esta lei em ~Jinas, nenhum cidad:1o se negar:L
:lo ir levar o seu ouro :i Cundiçilo, afim de o poder
exportar, sem dcfraudal' as rendas da nuçllo ; e fica,
l1nn.Jmentc, gll.l'antid:L esta cspecic d:t pl'opriedade
do cidadãO. Se estes não sITo os meios de conse·
guir'-so o desej:ldo resultado, vejo que os que uté
aqui estão em pratica tambem (J não ,conseguem.

Feita a lei, para clla ser completa, falta a parte
da pena. Pareceu-me que, nesta 'parte, nilo devia
seguir o systema al6 'agora adoplado, ue impor
grandes pennsa delictos pequenos.

Estou pelo pl'incipio de que n pena de"~ ser
proporcionada ao delicto. Quando a natureza do
deliclo é de ganho, deve tambem· ser de ganho a
pena.
P:ll'eceu~me qlleera tambem util uma que achoi

110' alvará do i. o de S~tembro de :1.808, qu~ declara
invalidas as transacr.Úes mercanlis, feitas com o
conlrabando do ouro' Clll pó, e pOl' isso adoptei~a
neste art. il (Leu o art.),

Quanto aO"12, parcceu-me que o bomem, em cujo
poder se ltcllar prata, ouro em pó, ou em folhetas,
ou em barras não marcadas, fic:l. 5uffiçientel11entc
puni(ll' com o pel'dimenlo dellas; com a penn do·
brada na rei nci dencin, porque tem com mel'lido
maiol' deliclo; epeja terceira. \·e7. com :um anno
de degredo para fóm da pl'ovincia, além "tla pena
dobrada, o

Ta 1é a lci que linha de apresentar ': s~ :t camar:!.
a julga digna. de ponderaç:lo, per:o seja dispensada
da UI discuss[O, e se mande já imprimir, lenl1o·se,
primeiramente, para a cnmar:l. ficar inteirada da.
ligação da materia para decidil'.
T~ndo oillustre senadorconcluido os~u·discurso

leu o Sr. secrelario o proj~cto ele lei, que úo se
guinle:
. «Art, :l. o Todo ociclnu,lo tem a faculcladc do
mineral' onro, prala, ferro e todos os metnes, em
qualquer das IlI'ovincias do Impel'io.

Art. 2. o Kos terrenos puhlicos, oexercicio desta
faculdade depende de licença da auloridade com
pelenle; c nos de parliculal'es, do consentimento
dos respcctiros propri~tarios.

Art. 3. o Odil'cilo de 20 por cenlo no ouro, chn.w
mado regularmenlc o quinto, fica reduzido alO
pai' cento.

Art •. ~,o Aprata, ferro e qualquCl'outl'o melaI,
sera livre de direitos por iO annos, a contar da pri·
meir:t apmação,' depois de abr:.r'a a mina.

Art. 5. o Todas as mnchinas, proprias para fll.ci~

litnl' os tralJnlhos' da mineração, 501':10 dadas nos
T. 1lI.

Uma. ~as disposições !lo :llvará U~ :1.3 de Maio de
1803, e que pal'eceu muito vantajosa, foi dar·se
livres de direitos em todas :\5 aHandegas :lOS miw
neiros ns macbinas, que IlHlI1dasscm vil' pal'a seu
uso, por lemlJO de :lO annos : esta mesma dispow
5iç:10, pois, adaptei na lei de que estou tl'atando~ e
é :t. que faz o objecto do art. 5,0 (Leu o al'ti~o) ..

Sendo toda a legisla1i:lo existente a respeito das
minas marcaI' ,o valor dos met:l.es, e pn.reccndQ isto
nào só nocivo no augmento deste ramo da indus.
tria, porém contl'ario ois Ral'antias do cidadão,
lembrou·se estabeleceI' no alt. G, o que eJles possam

o corl'er livremente em todo o imperio pelo seu
valor commercial, sendo o ouro, e prata em lJarra.
(Leu o artigo).

Comq a prat.'l e oouro em pó, ou em folhetas
fical'ia sujeiloa considera\'el fl'aude peln mistura

, de m~Lel'ias heterogeneas, cumpre probibir a sua
circulação, como efTecUvamente proponho no
art. 7. 0 '(Leu o artigo).

Tendo-se dito que todos os metaes em barra
tleviam entrar na cirCulaljão pelo valor que o
commercio lh~$ desse, c era preciso' delerminar
que o ouro, e a prata fosson) fundidos na casa da'
ll1oe~a.} contenteiwme com faz~r som~nte esta. indi.

o ca~1'io, qne é o objecto do pl'osente art. S.u', porque
julgo que as leis' actuacs estão bem determinadas
a esle respeito (Leu oartigo).

Quanto ao Ilezo das barras, pareceu·me ser
este o mais conveniente: se· se adaptasse um
maior, difficullaria o seu tI'oco; sa fosse m:lis
pequeno, tornnr~se·hiam como a moeda cunhada.

Como em necessa.rio que no giro das barras carla.
. um dos particulares, por cujas mãos fossem pas
sando, tivessC' c~rlcz:l. do seu pazo, e d~ que nno
cstava :ilterncla com' matCl'ias hctcrogel1cas a sua
qualiclade, sem pal'a isso carecer de pezos, llem
balança, I1cm do examinar os seus quilatcs, pare
ceu'm~ providencial' sobre isto da. maneira quo se
acha no art. !I, o, que passo :llol' (Leu oarligo).

As despezas que o mineiro paga nas casas de
fundição, e os direilos que se r~ccbern na. occasião
em que sahe a moeda .Cunclicla:são os dous granlles
obstaculos qu~ d'alli os desviam, e dão motivo ao
contrabando enormo, que existe: tire·se, por COl1~
sequencia, o onus do taes despezas, ns quaos sào da
natureza claquellas f]u~ a nação deve pngal'. .

E' inaudito que, 'pagando o mineiro os direi los,
pague ainda por cima as despcza.s, que se fazelll
flara o recelJimcnto desses mesmos dil'citos, Taes
despe7.:ls s1'io sempre a Ca.l'gO do lhesouro,publico e
não dos particulares. E', pois, esla a maleria do
art. 10. (Leu o artigo). Parece·me quc COlll est:ls
providcncias remediaremos os mn./es que actual.

,menle estamos experimentando ; lla;'·cr:i., uma
circulação gernl de rnet:t~s no commercio ; o the~

A, 37' o
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mineiros IivI'Cs de direitos de importaçáo em lodas i Se, pOl'ém, asobsel'\'a~ões do nobre senndor me
as alfandcg'a5 do impario, por tempo de dez annos, rccerem a attençrio do senado,.podOl'á ser rcmcttido
conbdos da pu!JJicaç~o desta lei. a úma commi~11o.para o redigir com as alterações,

Art. a. o oou 1'.0 em bal'l'a,.c da mesma sorte a que julgar convenientes, na intelligencia, poróm,
prata, o {erro, o lodos os outros metaes, corror110 de que eUe foi redigido conforme.a letra, e espirito
livramente em todo o imperio pelo seu valor com- da constituição, em vista da qunl cumpria que o
mercial. . • projecto arbitrasse o numero das secretarias do

- Ari. 7. 0 Fica prohibido o commercio, e circu:' estado.
laçfio de prata, e de ouro em pó, ou em folhetas. Entenderam os autores que era necessario que

ArL 8. o 'foda a prala, e ouro em pó, ou em fo- hou"es~e seis: cumpl'ia mais classificar os negocios
lhetas, seriÍ levado 1Is casas de moeda, ou de fun- pertencentes a cada uma dellas, e 11:10 podialll
di~:to, Ilara ser fundido em tantas barras, quanlas passar além, quero diur, não podiam exceder a
cada. um quizer; as da prala nào ter50 menor parte poli Lica, e continuar II occupal'·se da 'parte
peso de vin te ol'lavas, e as de OlUO de dez oitavas,,' economica, e muito menos dos meios de execur.ão.

Art. !l. Q ~~s b:I.I'ras seráo marcadas, nas pontas Dizer agol'a que se deveria logo dal' o rcgiménto
terllo as armas do imperio, e ,nas quatro faces, L U I de cada uma das secretarias de estado, e i1rdagal'
o seu peso, 2. 0 seu quilate, 3. 0 o anno em que Ios meios que se deviam pôr ~ disposi~ão do mini~

Jorn.m fundidas, e o ~. o o logal' das ca~as de moe- lro para o cumprimenlo destes devel'es, é repro
das, ou de fundição. duzir a. idca que já appareceu na 2,~ discussão, e

Art. ~O. TOlla a dcspeza ela fundição, e marcas que (oi que cada uma das secretarias devi:l:ter um
das dit"s barras, será feitn :i cusla do thesouro regimento particular. no que cu convenho' mas. 'pulllico. . Isto nunca pócIe fazer parte da presente lei.

Art. H. Serão nullos lodos os contraclos, e Os aulores pOdel'Ül.Ill t:ünbem aprcsenlar esle re-
transacçoe5 ::nercantis, em que intervier ouro, ou gimento,mas seria prudenle apresental·o com a lei?
11rala, probibida pela presen te lei. - S;10,porque- a camal'a poderia na discussão allerar

Art. 12. Toda a pessoa, e.!Jl cujo poder fôr ach:l· o numero das sccr.elal'ias de estado, ou a distribui.
da prata, ou ouro em pó, ou em folbetas, ou barras ÇflO dos negocios dctalllados a cnda um dollas; e
não marcadas, incorrera. 'na pena do perdimento dada esta altcraç1!o, Ocava. frustrado °trabalho doS
da prata, ou ouro assim acbado. Na.reincidencia regimentos, que nao podem vir, se n.10 depois de
esta pena será dobrada, e pela terceira vez será approvada a lei, segundo clla ficar depois ela sua
acrescentada c-om a de degredo por um anno para ultima. discuss[o.
fÓrn. da provincia. , Quanto á policia,'cuido que o illustre senador

Art. i3, Ficam rc\'ogadas todas as leis, que en- confundiu a policia administrativa com li. policia
contrarem as disposiçõas-da presente lei. judiciarias pois se não confundisse uma-com a ou-

Paço do senado, em 20 de Julho de i82G.-Vis- tra, não traria exemplos que, segundo me parece,
eoltde de Sal/to-Amaro. II não rrnadram a. questão presente.

Sendo apoiado o projeclo, e vencida a urgencia., OSr. Fernandes Pinheiro respondeu ao llluslr-e
,"oltOtl o Sr. Visconde de Santo- Amaro a tomar senador acclarandn os fundamenlos da sua du
conta da. presidcncia. . vida; porém ni~o se pOde fazer clara idáa do que

Passou-se á ordem do dia, que era a 3,~ dis- escreveu o tacllJgI·aph~. _
cusão do projecto de lei, que regula ú numero das, OSn. DonGl~s:- Não quero contrariar a imper-

. secretarias de estado e altribuir.ões dos ministros feição que o nobre senador acba na lei, no quo
respectivos, c delibe'r9u-se quo' para facilitar a fiz respe!lO á pO,licia, mns para .remediar esta, c
discussão, e Yota~ão, se procederia a ella sobre outrns -ImperfeIções que olla tIver, 6 que vem,
cada um dos arligos separadamenic, nito entrando assim como todas as mais leisJ á discuSS110 das.
nesse numero, o ~. o e o2. o que logo se houveram duas cama~as, porq~o, é á sua sabedoria que com-
}lor aPl1rovados. pete aperfeiçoar as ldcas dos autores, que as pro-

. Jectarem.
OSn. FEn:'iA:'iDES [>l~III~Ino:-(Xllo se conseguiu OS F' d p. l' d

o seu discurso.) . n. ,ernan as 10 1011'0 m:m ou :I. .mesa esta

O SR. BORGES :-Respondendo ao nobre senador EllEN'DA.

que acaba. de falIar, direi que o projecto em dis~ I Art. 3. o Ao ministro esecretario de estado dos
cusslto não é já dos nutores, mas sim da camnra, negocios do imperio pertence a execução c di
tanto porque é exigido na consLiluição, quanto recç1io geral ele administração civil do lnlerior:
porque foi aceito na sua primeira leitura, seguin- uma. lei rcgulnrmenlar marcará suas attr,ibuições,
do.se daqui que não póde ser desprezado in fi71lille. .c ti. maneira. de as fazer etTectivas.
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II Supprimindo tudo o inais do art. 3. o, salvo a
redac~tlo.-José Fclir:ial!o FCl'lIl1ndes Pinheiro .•

OSn- llarrozo otl'ercce lambem a seguinte

, E:lIE."iD"L.

.fI. Art. 3, o no § ~. o :lCrescentâr a. pnlnvrn - na
tllrallsaçcio.

No §'. S.° supprimir a palavra -lJem{eitorias-e
acrescentar-callaes, e sc)'!:idücs,

No §. 9. o Fazer alguma declaração que navega
~[o interior só se entende n dos rios do interior,
porque a dos portos c bahias deve' pertencei' :l. se
cretaria de marinha. Mais no mesmos artigo acres
centar-millcmçtio ,-Barroso••

Dando-se por discuti.da a matoria,. e appro
vando-s.e o artigo salvas as emendas, houve-se por
prejudicada a. do SII. Fernandes Pinheiro.

Propondo então o Sr. presidente se no ~ 4,a se
so acrescentaria a palavra-llaluralisar.,io- ven
ceu-se que sim; e que 110~. 8. 0 a paln.vra-liem
{eitol'ias- fosse supprimida, suhstituindo·so-lhe a
a palavrn-callacs.

Não se tendo approvâdo o additamento da pala
vra...:.servitl~s-nem a emenda rela tiva ao § 9. o,
passou-se a disculir oa.rt.~. o .

OSn. DAnnozo:-Neste artigo, temos unicamenté
algumn. mudança de palanas, e'p:lra isso orrereço
a. seguin te '

E~JEXDA.

Cl No § 3. o em 10l;'ar de~cOl1wlUtaç(jes elo de{Jl'ctlo
1Ilodcra~(jcs de penas-que não 10rem de militares
do exercito emarinha. No § 4, o a.crescentar-prc
i:cntiva.-Salva a redacçlto.-Darro.:o. t

O Sn. VISCOXDE DE C.All.AVELLAS:-PC~O a painvra
para combaler a emenda, que a.caba. dr. se olTere~
cer, e lambem oartigo:i. emenda, por querer tirar:
a palavrn- commuta~ão- e pOr -Inodel'ar-; é o
mesmo commutar a pena. que moderar a pena, por
quanlo nunca o soberano commula ,para ma.ior,
sempre é para menor, e por consequencia, nesta
parle, está o pa.ragra.pllo muilo bem:' oparagra
pilo, porque ndo acho bom que se, diga - pel'
diies, a commutarôcs de pmas- mas sim- pel'c1iies,
ou commutaçiics de pCJlaS-; e sobre islo nada mais
tenho que dizer. ' .

O Sn. VISCOXDE DE PAnAXAGu'\ : :-Eu concordo
com n.' declaração do nobre sennd 01', no emlanto,
em logar de dizer pel'dues.1 ou commutações de pc
nns, cu poria-pcl'diics c modcl'uçtio dcpenas.
~ OSn. RODnIG(;ES DE CAIl"'ALIIO:-Logo que se diz
commutaçito de ipcnas, já nâo Im duvIda que ó
minoraI-as: quanto agora a esta declaração a res
peito dos milital'es, acbo que so deve pôr, quando
se tratar desta classe.

O Su. YISCO~DE DE P,\RA!\AGU.i:- Não duvmo;
mas é melhor, que vamos -conforme ,com as ex
pressões da constituiç:1o, que diz modera.r, e não
commutar a.s penas. .

O511. VISCOXDE DE CAnAvELL.\.S:-Ponlltl-Se muito
embora.: ,isso nfio f:l.z di.rrcl'en~a.

OSu. DAnnozo:-A minIJa emenda diz mOllCI'QI',
e não minorai'.

Julgo tambem conveniente que se fa~a separa~ão
àos réus pertencentes ti. guel'!'a, c marinlla, esejam
pelas suas respectivas l'eparli~ões, as pelitúes de
graç~. '

OSn. VISCO~DEDE DAnDACEX.A:-NlIo sei a razão
por que o illuslre senador, que :lpresenlou a emen.
da, quer que se declare 111'eVclltiva.

Todas as nações civilizad3s tam dividido a poli.
cia em admi~istl'aLiva, c correcional; nesla está.
incluida a pl'eventlto que deve haver para se evitar
o delicto, por tanlo, n;10 acho razão sufficienle
para sr. adoptar esta emenda. '

. OSn. DA,lInozo:-Peço licença llara. rctirár a nli~
nha emenda nessa pal'Le. .

Julgando-se amatcria sufficientemenle discutida,
propoz o Sr. presidente, '
i.°Sea cnmara approvava oart. salvas as emen.

das ?-Dichliu-se que sim.
2. o Se no ~ 3. o se mudariam as pnlavras - C01Ii.

mutação de dCOl'edo-parn as scguintes-lIlodcra~ão
dc pcnas ~-Venceu-sc do mesmo modo.

3. o Se no §4. o se accresccnlaria oadjectivo-prc
t'elltit)a~-Não passou.

Leu o secretario oa.rt. 5, o e como nillB'Uem fal
Iasse sobre elIe paz-se li. votaçãó e foi approvado.

Passou-se ao art. 6.°, c pedindo a palavra para
fa.lIar sobre elle, disse -

OSr. BARnoso: - Requeiro que se insira no art.
que, qu'anlo ao perdão dos milHares, deve ser IJor
esta secrelaria.

Tenbo lamIlem alguma duvida sobre esle exclusi·
vamentc, que vem a respeito das fabricas. ,

Eu não sei q1.!e isto possa ler lugar, porque a
mesma da poLyora tanlo trabalba para o exercito
comO para a marinha., c para. o mesmo consumo do
llrnzil; assim, eD lI'o em duvida a quem clla fica
rá. pertencendo.

OSn. VISCO:'iIlE DE DAnDACEN'A:-~a 2. a, discus·
s[o expliquei mui positivamenle que todas as -[a-'
bricns que forem de dar I1ma renda ao estado,
pertencem a.o nlinistro da fazcnda~

Se n fabric:l de qu'c se trata, tivesse só paI
,"ora para a guerra c a marinha tivesse tambem a
sua fabricn, e'nUto pertenceria áqueIla reparti
r.:to· porem n1l.0 estão assim as causas, e, porlanto,., .
o ministro da guerra. deve fazer o orçamenlo ·da.
quantidade de que carece daqueUe genero, o da.

I:

,
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marinha apresenta tambem o seu,e a naç1to pue-n'o
:i sua disposlOão aliás nunca endireitaremos cousa
alguma.

O Sn. DOnGEs:-Eu 'não sei em que çondição está
esta'fabricn se se mantem dos seus lucros,ou se oes
tado faz cum eUa alguma despeza; nmn sei o mqLiyo
porque está deb~ixo da inspecono do ministro da
'guerra, pois ao principio tenho noticia que eHa se
estabeleceu por acNes lIe particulares,

OSn. VISCONIlB DE ~I.A.IUCA:- A fabrica da pol
,"ora fórma um dos ramos da renda pn,blica; ~
um estahelecimenLo que supposto estllja. debaixo
da inspecção do minist~'o da, guerra, comtudo nllo
só dá:l. p0,lvom l1~cessarin para o estado pOl'óm
vende gl'ande Jlor~ào aeHa; e se acaso se ap
pUcarem todos os meios ao seu melhor:unento,
ósusceplivcllIe grande augmento, , ,

OSI', VISC:OXDr. DE C,\llAV~LT ••\s:-Peço a palavra.
, Eu ouvi aqui a idóa uç que a peUç!io p:lra per
dfio, ou moderação da pena, fosse ]leIa repartição

,da m:lrinlla, e exercil~, segundo a classe a quo·
pertencesse o individuo; e creio que :l emenda
foi do Sr. Darrozo. .

NãO me parece isso cOllveniente, porquc, para
se dar o p{'rd:lo, não l: neccssario se attcnda á qua
lidade cspecial de ser militar: olha-se no pel'dão
merame~te para nquellcs moliros, que podem
mover a piedade, c cc,mmiserar.fio do soberano'. .'
por tanto, parece que deve isto ser privativo da
reparti~ão da justiça. na qual lia mais propor0õeS
para se ver G infol',mar a materia: por quanto,
ainda. que is10 vá ao conselho de estado, o ministro
ha de ser o rol:l tor,

Agol'tl, a respeito da fabrica. da pot,·ora, o motivo
por quo se conserva uchaixo da inspecção da re
parli~ãoda guerra, é ser o seu principal fim °pro
ver o exercito daqneIle genero; o que sobra, Yen
de·se então para fóra: portanto, eleve conservar
sob a sua inspee~áo, Ora, o §G.o t:ullbcm esta equi
\'oco, e parece-mo' que ficaria bom dizendo-se a
Yigilancia sobro a justiça dos crimes llropriarn~n
1e militares.

OSn. BARROSO:- Principiarei por onde aCabou
o illustre senador.

Diz alie: os crimes propriamenle milHares. Eu
illclino-me a isso; mas é necessal'io quo a lei o mar.

o qne,
. Em segundo losar diz que a pelição do réu para
perdão d,e"e ir lL presença do poder moderador pelll.

. ' 5ccret~rIa dos negocios da. justiça, por ser lll:lis
proprm.

, . Se esta é a raz1[o, nenhuma c rn;tis propria, do
que as ~c su~r~a e ma:inha para o!\ individuos que
nlCS est,LO sUJC1los, pOIS os seus minislros-sâo os
que mnis conhecimentos 1êm das clrcumstancias
desses réus: )101' tanto, sustelllo a mll1lia opinIão.

. .
OSn. YISCO:'i'Dl~DE PAn.A.riAGUA':-- O ilIustrG se-

nador que acabou de fallar, coincide, justamente.
com as minGas idéas, m:J.s cu acrescentaria mais
al:;u01a causa.. ,

A exprcss1lo cl'imcs ]1l'opl'ialllCI1 te militares, a meu'
"er, relere-se nfaltas que os militares comcttcm a
respeilo do serviço j mas ha OUtl'OS crimes que não
são militares, edevem pertencer aUi., .

Esta classe de homens merecem certas conside
raçOes especiacs: convem manLer nellll. em summo '
gráu o ponto de honra, e,ele hrio, sem o qunl'não
se arrisca a vida, Com cJTeHo, seria mui triste
com;a VCI' UI11 militai' que, sendo insultado, matou
o seu contendor em 11m desafio, li' responder de
uma. cadêa, c em um juizo onde se julgam os mais
vis ma lfcitores. .

O SIl, VISCOXDE DE C.o\.I\AVELLAS:- Toda a questão
versa sobre lIavoI' crimes da competencia militar,
os quaes n110 são propriam~nte militares.

Or:l, nós não sabemos aind:L como isso sml; se
esse [01'0 militar se ha 'de eslender á esta qualidade
de crimes: talvez que não, e que, quando se fizer
o' codigo.. todo o cI'ime commeltiuo por qualqlJer
indi \'iduo, :L exceJlção dos propriamente militares,
vá ao foro geral:' portanto, não julgo·que se de"a
bulir no al'Ugo.

O Sn. 'Vr5CO;\D1~ ,nE NAZAnETlI : - Levanto-me
unieamcn te para fazor uma pequena obser"a~ão,
apoiando o Sr. Visconde de CaraveIlas.

lIa crimes, em que omilHar não deve ser julgado
corno lal, e perde o foro; tües eram antigamente
todos aquclles que infamavam: hoje não existe a
in1:lmia, con~tudo o militar ainda perde oseu foro
nos crimes de alta traição, contrabando, e outros,
e nestes casos 6 sentenciado civilmente. Cumpro
atlcndol' :l. isto.

0511. BAIlROSO:- ~sl;l daua :J,' hora, assim re
SOl'VO para am:mh:l a minha emenda.

OSII. VrSCOXDE DE P.~nA:'iAGUA':- Como creio que'
sempre lla de 'havcr nm Ioro milHar, otTereço :l.

minha emenda deste modo.

E~rE:'i'lJA.
, ,

<Proponho que se diga: a lii{jilallcia sobl'c aclmilli,ç
traçlio da justiça nos crimes, 1!/lL 'lue ]leta lci {lo;;arcm
(lo (oro militar ctc, Viscolldc' dI! Paralla!Jllá».1I

Foi apoiada .
OSn. VISCO~DE DE IÜZAIIE'~II:-Eu-3ssigno igual

mente.
OSr. nodrigues de Carvalho participou li ca

mara haycr rccebiJo, e leu o·seguinte

OfFICI0.

, a IIlm,' C Exm. Sr.-naYCnpO n. camara. dos
depurados" depois da precis~ dlscussno, adoptado
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inteiramente o projecto de lei enviado pelo senado,
sobre:l. formula do reconhecimento do principe
impoi'ial, tem rosolvillo dirigil-o debaixo da fórma
de decreto, a Sua Magestado o Impemdol', pedindo
lhe n sua sanção, gunrdndas as solcmnidndes pre
scriptas pela consLituiçl1o e mo ordena que eu Ia(~a
esta partii:ipação a V. Ex. liam. que sejr, presonto
ao mesmo senado. '

Deus guarde a V. Ex. Paço d:! camara. dos de·
putados, em iO de Julho de 1820.- José llicUI'do da
Costa .-1{Jlllm· tl'Am/rada.-Sr. JOão Antonio ROUI'i·
gues de Cal'vaI ho.

Ficou a cam:!ra. inteirada."
Destinou o Sr. presidente para a ordem do dia a

continunr:fio da matel'i:!. addiada, e depois os pro.
jectos de lei sobre a marinhagem,.e sobre o ncto de
navegação.

Levantou-se a sessnoás duas horas.

Se~Hiio de ~l de .Julho de I8~C.

PIlES[DE:iCIA DO sn. VISCOXDE DE S.\XTo·A~rAno.

A's dez horas e vinte minutos, acharam·se pre·
sentes 2751's. senadores, c nbriu-se:l sessão.

9Sr. secretario Barão de VaIença léu:t ac~'1. ela
sessão antec~dente, e foi approvada.

O5n. PnESID[~TE:- Como não ba indicação aI·
guma, proponho li camara a leitura dos quatro
projeclos elo lei, que tum de ser remetUdos :l ca·
mara dos deputados, afim de ver osenado se nelles

·lIa. que emendar. •
Em ·consequencia da proposta do SI'. presidente,

len oSr. secretario Barão do VaIença os seguintes
pl'ojectos de lei, o i,D regul:lndo os vencimentos dos

·omciacs da secretal'ia e mais empregados do senndo:
o2. o arespcitodoal'f. (,;.0 daconstituiçrio: 03. 0

"sobre a execuçüo da sp.nten~1\ de pena de morte: o
~,o sobre o rcdactor do Dim'io e tachigraphos ao
serviço desta camara, os quaes foram approvados
nos .seguin tos termos.

1'1l0JECTOS DE I.EI.

c A assem bica gOl'al legislativa do imperio decre·
ta o seguinte.

AI't. 1.0 OamciaI·maior, encarregado da direcção
· dos trabalhos da secretaria do sen:Luo, vencerA Im·
llualmentei:GOOAOOO.·

Art. 2. 0 O mesmo ómcial-maior, ou qualfluer
oulro omcial da secretaria elo senaelo, que for en·
carregado da !cdacção da neta, terá por esse tra·
halho a g'l'alinc:;~i!O de 2001}OOO.

Art. 3,00 omcial que auxiliar a rcelac~ão dn acta
,"encer;\. iOO,~OOO de g'l'atiflcaçã(l.

A. 38 .

Mt. ~.o Os officiaes da scci'ctaria do senado'
vencer~o annualmente SOOjJOOO.

Art. 5. o Oporteiro da mesn:a secretaria ven·cerá
:mnualmen te S50~OOO. .

Art. 6. 0 Os continuos da. saci'etaria do senado,
"enccrão.anl'uallncnle 400,~OOO. . .

Art. 7. 0 O porteiro da camartl. do senado, ven
cel'à annualmcnte GOO~OOO.

Mt. 8. o Oajudan lcjdo sobred Ho porteiro "cncerã.
annu:Llmenlc ríDObOOO. •

Art. 0. 0 Os conlinuos do senado venceráo an
nualmen te "501~OOO,

Art. 10. Oguarda da porta e oelas galerias, ven·
cerá c:Lda um annualmente 300,WOO.

.~rt, H. Ocorreio empregado da camara do se·
nndo terá. os mesmos vencimentos, que tém os da
secretaria de estado. '

Art. 12. Todos os sobreditos officiaes serão oc
cuptldos pelo governo no intel'valIo das sessões,
como fOt' convenien te.

Pa.ço do senado, 21 de Julho de i8~(j.»

II A nssembléa geral legislativn. decreta:
Art. :/.. o Devem julgar-se comprehenuidos nos

termos do ax:t, O. o § !,. da constituição do imperio,
e ha"er·se por cidauãcs brazileiros aquclles que
tendo nascido no Brazil, e residindo em paiz es
trangeiro na ~poca da declnracilo dilindependencia,
regress:uam, ou regressarem ao imperia depois do
prazo de seis mezes, que lhes fura marcado peln.
proclamação de.lI de'.Janeirodc3823.

Art. 2. o N'ão entram nesta disposiçi!O aquelles
qlle depois dejurada, e promulgada:l constituiçãO,
se acharem compl'ellendidos no nrt. 7. o da consU
luiç:io.-P:LçO do senado, em 2l de Julho dH826.
l'i.~colldc de Santo-Amam, presidcnte.-João Antonio
1lotll'i{JllllS de.Cm·valllo, 1. o secretnrio.-l1arcio de
l·alcll~a; 2.0 secretario, li .

c"A asselnbIéa geral legislativa ·decreta o se·
guinte.

Art. i. o Asentenç:L proferida. em qU:l.lquer ·parlc
do imperio, que imlluzer pena de morte não será.
execu tada, sem que primeiramen te suba li presen·
ç3. do imperador para poder perdoar, ou moderar a
pena, c·onforme oart. iO! ~ 8. 0 da consllluiçãO do
imperio. .

Art. 2. o As cxcepçôcs sobre o arligo precedente,
em circumstancias urgentes são de privativa com
petcncia uo podú moderador.

Art. 3, o Extinclos os recursos perante os juizes, e
intim:lda. :L sentença ao réu, pnr:L que no prazo de
oHo dias, querendo, apresente a sua petição de gra·
ça, o rc)ator do processo remctterá:i secretaria de.
estado competente as sen tenças por cópia por elle
cscriptas, e a pctiÇ.l0 de graça, ou certidtio de não
ter sido apresenlada pelo réu no prazo marcndo;

T. UI.

.'
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c pel:l.lI1esma secrelaria de estado será c.ommuni·
cada a imperial resolu~.ão.

Paço do senado, em 2:1. de Julho de i82G,-Visconde
de Santo-AmaroJ presidentc.-JoÜoc Antonio Rodri·
gues de CarvaU,o, LO sêcrctario.-Bal'cio de Valcnr-a;
2. o secretario.»

r Aassemblêa geral legisla.liva do imperio de
creta o se~uinte:

Al·t. 1.0 lIaverá um redactorJ para ,redigir os
. discursos dos senadores, conforme· as notas deci

fI'adas dos tachigrapbos, em todas as sessões ordi
narias, e extaaol'(linarias.

Art. 2, o Hilnrá quatro lachigraphos habeis, para
servirem dous em cada' dia dns dUas: sessCics ordi
narias, ou Cx.lraol'dinarias, e quatro tachigrapbos
menores, para substiLuircm a falta dos primeil'os.

Arl. 3.° Osenado fica autorizado, para conven
cionar com todos os sobreditos empreg~.dos, os ho·
norario:;, e' \'encimen tos, que parecerem justos, o
pl'opol'cionados a seus trabalhos.

Paço do senado, em 21 de Julllo·de 182G,-ViscolUte
,de Santo-Am.aroJ presidente.-João Antonio Rodri
[J1WS dl CarvalhoJ 1. o secretario.-Bal'ão de l'alell~a"
2. o secret.-I.rio. a

Passou-se á orUCúl do dia, que era. a continuação
da discussão do o.rt. ~.o do projecto de lei,.em que
se determin:L onumero das secreLarias de 'cstaelo, e
da crnanela do Sr. Visconde de Paranaguá.

Pedindo a palavra o Sr. Barrozo, olTel'cceu ose
guinle addilamento, depois de um brev.e di~curso:

,\DDIT.\)[ENTO.

c Ao § ü.o O despacho das petições parn perdões
e moueracão de pena.s impostas por cl'imes, em que
tiver lagar o foro militar do exercilo.- Bal"OSO. a

Foi apoiada.
O;5n.DooaEs:-O nobre autor da ·emenda suppúe

que está estabelecida por lei a pratica que 110. de
irem os conselhos de guerra, depois de julgados no
supremo'conselhoJ:t presença do:soberanoj poisnão,
antes pelo contrario ba o decreto de 20 de Agosto
de !'777 que recommenda prompta' execução ás
sentenças, salvo o caso de quando o réu tiver a pa
tente de coronel para cima, e cnt50 ;mtcs da publi.
caçdo da sentença se dará. parte ao soberano, mas,
não obstante, lá vlio todas á sua presença, sem um
fundamento'legislativo: agora, porem, que 3. cons·
tiluiÇdo outorgou ao poder moderador o direito de
fazer graça, deverão ir buscar essa graça. as sen
tenças que impuzerem pena capital, seja qualifõr a
patente, ou condição,do réu'mililar.

• Tambem' nito·vejo inconvenienle para que· o des
pacho seja pela secretaria da justiça,. porquu ent[lo
já,se, não vai conhecer de culpa, vai·se unicamente
supplicar perdáo ou minoração do. pena. '

o Sn. BAnlloso:-Sr. presidenLe, julgo que ono
bre senador fallou sobre li. minha emenda; assim,
compete·me I'cspoJld~r.lbe que nll0 olhei para a.
pl'atic3, e sim pal'a :L constituição, cpara o que era
melhor,. e mais conveniente. .

.-\. secl'eLari:tdoguerrn pelas informaçlles de cim
ducta. que tem do bomem, é que a molho'r póde In-
formar, como já hontell1 ponderei' .

O Sn. VJSCOl\DE D1:: ]XHA)IllUPE:-OS crimes que
commettcr o'militar, ou são civis, ou propriamente
militares, c em qualquer dos dous casos 5[0 jul·
gados pelo seu foro, por aquclles meios que as leis
têm esL.1belccido, e tudo passa pela secretaria d3.
guerra: por tanto, nqui não Lemos nada mais: tudo
eslâ providenciado: resta só a maneira de fazcr .
subir a pelioão de gra.ça ao poder moderador, e
sobre i:;to acho bem feita. a emenda.

O Su. JOÃo E\'A,XGELISTA:-Considel'o que o 1l10~
livo de irem totlas as. sonlenças de justiça iÍ. pre
senç.a. do Impel'ador, Ó por so reputar o soberano
como generalíssimo do exercilo, e por esla J'azilo
competir-lhe tudo quanto é'militar,

OSn HODItHH;ES DE CARVAr.HO:-Nós estamos le
gislando, ;) ainda n.1Q sabemos oque se dcUberará
no codigo ~rilllinai, para nos fundarmos no qu~
até agora. se tem praticado. Eu assento que os mi
litares não devem ter foro naquelles crimes que
n110 são milHares.

OSn. VISCOXDE DE·I~lLl.'rnuPE:-Por isso mesmo
que nós não sabemos"qual,será o mothodo que virá. .
adoptar·se no e,odigo criminal, devemos ir com o
que está estabelecido.

O Sn, Borges olTereceu.um~ emenda ao § 3.0 3.
l'espeUo da fabrica da. polvora. '

OSn; VISCÚXDE DE BARDACEXA::- Toda a. fabrica
que produz uma renda para oestado, é pertencente
ao ministro da fazendas. Sâoescusadas classificações,
as quaes so têm lagar quando as fabricas siio ex...
clush'as desta, ou daquella rcparliçilo, quanto mais
que o estado compra polvora, porque náo' chega a
que se faz.

O Sn. BOnGEs:- Se 3R'ora acontece isso, em ou·
tras occ:lsiões tem vendido muita para fÓl'a.

O Sn, VISCONDE DE'lIIAnICÁ:- Afabrica da 1'101-.- .
vara ~empre teve sobras além do que o ,estado
gastava., que eram 6.000 arrobas';. ella fazia i~.OOO, • "
e é capaz de prover todo oBrazil.

O motivo por quo esta fabrica se acha deliaixo
da inspecçno do, ministro da. guerra, é depenl1erom
as suns omc'inas do arsanal tlo exercito, c de om...
ciaes de arLllheria para fazerem as devidas obser
vaçõos; e aLé para evilar dcspezas, o mesmo
tllcsourciro do arsenal 6 que paga e recebe o que ,
p~rlence á referIda fabrica. .
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Eu diria quo esta fnbrica ficasse SLijei ta ao \n~i
nistro do impedo, nquem compete a agricullura,
fabricas, ele.

O Sn. YIse'ONDE: DE P.\n.AN.o\GU..\. :-Apoio a idén
de que esta fabrica esleja debaixo da inspecçáo l.1o
lI1inisll'o do ilnpal'io, e n:lo vejo motivo algum POl'
onde deva estar debaixo da inspec~tio do 10 inistl'o
da gucrm; curnpl'e-mo, porélll, o/)servar que é
necessario lomnl'·se mesmo alguma providencia
a respeito da mar'inha.

Eu sinto algumas vezes graves inconvenientes
por falta de polvora: é-me .preciso, quando :l.
quero, requerer ao ministro da guerra, e fazer·lhe
"]lara isso um omcio : eUe faz ou tI'O ao in lenden le
do arsenal, e acontecendo muitas vezes ser dia
Siln to, n;lo apparecem os empregados publicas.

Supponhamos que tem de partir uma. cxpeaição
com urgencia, ficar:\. por este motivo demorad:i)
e até em risco de se rnalogorar o scü eITeHo.

Julgo muito máll nno ter cu autoridade para
mandar buscar a paI vOI'a, altento ao que acabo de

, ponderar, e desejaria muito que sobre isto se
tomasse alguma medid:t,

O S~, DAnnozo :-Ilontem lin'lla feito esta

E3IEXDA.

li Ao art. 6.n § 3. o depois d:ts palavras-mwt i~ües
lie flltC1'I'tt-se acrescente-a cujo 'lJl'illcijlal trabalho
{OI' destinado JJal'lt oaxarcilo. -J)arro':o. 11

Foi apoiada.
O Sn. VISCOXDE DE D.\nn.ACEX.\ :- A questão é

teIo simples, que não admille discussão. ,
, Tod~ a faurica:que não trabalha privativamenle
para a gouerra, ou .IDal'in.l:1a, pertence ao ministo
da fazenda,_ agora querem que a !aJJrica da polvora
trabalhe para alnbas? E' impossivel então organi·
zar·se em ordem tudo qnanto se pretende.

Cada minislro faz no principio do anno o orca
menlo das ~uas despezas, o da. fazenda faz o s'eu
lJud{Jct :l vista desses or~amcntos, e deslina :J. quan·
tia de que cada um necessita: é, porlanlo, melhor
que nesses orçamentos enlro:J. dcspcza d:t polvora, .
e que cada um desses ministros compre a que fUI'
ncccssaria.

O Sn. BOnGES :-N~ colisno elll que nos acllamos
a respeito da fahrica da polvo ra, assenlo que o
mais acertado ódeixarmol-a. debaixo da inspecçlIo

. do ministro da. guerra, como actualrnente está.
Supponbamos que :1 inspecç1io dessa fabrica se

dava ao ministro do imperio, que inconvenientes
. nno apparec~riaJli para satisfazer com promplid:1o

:l.s requisições da guerra e marinha 9 De mais,
ella exige o eXame da qualidade dos generos, e
pericia dos officiaes, cujo conl1ecimento ntio existe
se não na classe mUi tal'. '

-

O mesmo se de\'crã praticar com a marinha,
Cluando~ pai' exemplo, livel' uma cordonria; uma
fabrica de lonas, etc•.: eslas e:;ta~ues devem ficar
debaixo da .. vigilnncia' do ministro da lIl;lrinha.

Consultou o Sr. presidente se a ~amara julgava
a malaria sutncienlemente discuUd:t, c decidin
do-se que sim, .passou a fazer as seguintes pl'O
IJOl'tas.

LU So ficam debaiXO da adminislraç:lo do mi
nistro da t:tuerl'a as fabl'icas em que se trabalhar
exclusivamenle ·para o·exercito '?-Venceu:se que.
sim.

. 2.U Se ficam sujeitos á mesma repal'Li~ãO a1lucl1a,S
fabricas, onde alem de trabalbar·se para o exer·
cito, se trabalha para oconsumo dos· particulares '?
~Dccidiu.se que n[o.

O SL. DonGl~s :-Como autor do projecto, pcço
licença á c:tmara para Ia.zer uma decI3ra~:'l0 só a.
esta parte sobre que se lem votado.

Xás estamos legislando para. todo o imperio, e
nlto para um dia só, mas para ·seculos; assim é
nccessarin que votemos com toda a circumspecção.
~ós decidimos já que, quanllo :lo fabrica trabalhar

exclusivamente para a guerra, decide-se tambem
agora que, quando ella. tra/)alhar de modo que
possa 'vender para fóra, fique a cargo de out~~
ministro,

Isto é'singoular. Presentemente está a fahrica, de
que se trata, pcrtencendo á guerríl J porque quanta
polvora se faz, é para o exercito; e se nunca mais
llzel' polvora. para venderJ ficar:!. sempre perten- ,
cendo áquella repartição ;masdalluia G mezes,
ou a um anno póde cessar a urgencia.. da guerra,
e ler :t fabrica polvorn parn. vender, sai então do
ministerio em que estã,e vai para outra repartiçl1o.
Dahi a um' anno póde tornar a occorrer urgoencia
de guerra1e lornará a fabrica a entrAr par:l a reparo
tir.fio donde já havia sahido. Que incons~quencias
n; disposi~ilOde uma. lei I

O Sn. VISCOXDE DE ·PAn.ANAGU.\ :- Pela minha.
parte, cumpre·me lambem perguntar onde é que
a marinha. 11:1. de ir buscar a polvora? lIa da a
fabrica. trabalhar só para Q axercito·~ .••.

O Sn. Pnr-SIDENTE: -Perdoe oilluslre senadol';
é necessario entrar na ordem. '

Quando esta fabrica. não só trabalh:tr para are
'pa.rlição, m:lS tambc'm para vender, não pel'tence
3. ~ucrra: odesla maneira Illla VOtO~1 a camara :
quanlo aos inconvenientes n!lo me Importo com
elles.

O5n: VlseoXDE DE PARA.NAGU'\ :-'5ei qual.foi o
voto da .camara, a por essa razã.o me lavan tei para.
fallar,

Ficando a materia da mancira:vencida, logo que
a fabrica se veja na precisllo de vender polvorn,
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OU 1m de deix:ú' de fabl'icttl', ou lia tie passar p:I.1'a
ou trá repllrOç!lo,

!\em uma, nem oull'a causa póde ter log:l.l'.
SupponlJamos qno deixa de fabricar, edespede, por
cOllseCluencia, os amcines, 'Vem ,depois a guerra e
Jl!lo tem com que pl'O\'er o exercito,

Dir-sc-lla que se recorra. ás outl'as fabl'icas, ou
que se chamem esses Inl>ric:mtes que foram des·
pedidos; mas se nITo houver essas fabricas) e se os
omciaes despedidos tiverem tomado oijtro destino,
de que maneira se remedi:ir!'io estes incon"e
nientes? ConsCl;"ar-se-h/lo esses ráJu'icantes, c
il'-se-lJa amontoando a polvora que se fizer? NãO
póde ser: é. necmario que a polvora se venda. para
so não arruinar, o mesmo para coadjuvar as des
pezas da fabl'ica,

Quanto ao ficar a administração da fabrica per
tencendo nessa caso a outra roparti~1to, reporto-me
às razões que proferiu o iIlustre senadQr que pre
cedeu, ejulg'o-as mui judiciosas.

O Sn. VJSCO~DE DE D.AnD.ACI~NA:-As fabl'jcas são
privalivas Ja uma ~epartição, quando trabalham
só para olla: se traballJam para o publico, já. per
tencem li da fazenda; porque, como o ministro
das finanças paga tudo quanto é nccessario para
ellas, seja tambem o. que receba o que elIas ren-
derem. '

Supponha-se que a fabrica trabalha mais do que
·lJ precis9, despeçam-se os otTIciaes,e evilcm-se as
complicações que de outra malleiJ'n, devem se
guir-se.

OSiJ.: VISCONDE DE P.ARA?\.\Gv.\ : -NilO l\le con
formo com a ,opinião donol.lre sen~dor, da flual
at~ vem a· resultar prejuizo á. fabrica •.

Supponhamos que uma quantidade de pol\"ora
sae menos boa, que outro destino se 11a de dar·lhe
senllo vendel-u, ou do contrario deixai-a apo:
drccer?

9Sn. ihnnozo :-Eu, na,minba emenda, propu?
a tllese em geral; porém tratando agora da f,lbrica
da polvora direi que, sendo indisllensa"el que osLo
gonero se manufacturc enll'e nós em almndancia,
quer para nossa Jefeza, quer para ouh'o qualquer
11m que occorra, e convindo evitar que elIa se
deteriore, e. perca, tudo se concilia, subsLituinclo
a polvora que sobrar do anno antecedente por
polvora nova do anno seguinle, c "endendo-se a
primeira.. .

N1i.o é forr.0so que esta venda se far,a pela mesma
repartiçãO que, administra a fabrica: enlregue-se
essa pOlvOI'a :\. da fazenda para dispor dena como
julgar convcnien te, e já. se cvitam complicações.

O mesmo quo suslento a respeito desta fabrica
com a repartição da guerra, é applica\'el aro::·
peito de uma cordoaria, ou de oulra. qualquer
cousa semelhante com a rl.'partição da marinha:

ella póde iglialmen Le en tregal' á,' da fazenda o que
l1.le sobl'ár p:lI'a dispor como convier.

Assim, insto, na !órll1:l da minlJa elpenda, em
que deve a superintendencia de qualquer fabrica
pertencer á repartição a (lue so destinar o seu·
principal'trabalho. .

.O Sn. VIS~O:'{DE DE LOllEN,o\.:- EsLamos fÓra. da.
ordem lia muito lempo,

Já. se decidiu que as fabricas que trabalharem
exclusivamente para uma repartição, perLencem '
li clIa.: perg'un lO cu a fabrica da polvora traballJa
só para oeXel'cito? Não: ll'a1.lalhll. para. oexercito
c marinha; Jogo é fór:!. da ordem esta discussão.

OSIl, PllESIDE:'\TE :-Esta. materia já estava vo
tada, e UnlJa-sll resolvido que, quando a fabrica
trabalhar para uma s6 repartiçlIo, fique perten
cendo á. ella: ijuando, porem, trabalbr tambem

.para o publico', 1iijue pc rtellcendo lÍ de fazenda: .
portanto, estou dispensado de propor ti camara as
questões que appareccram no debate, e ju estão
resolvidas: assim, pergunto :Jgorn. se a camara
approva a emenda elo SI', Visconde de Pal'unaguii, .
relativa ao ~ G, O?

Resolveu-se affirmaUvamcutc.
OSn. PllESIriE~TF. :-Pergunlo 'mais se approva

oaddi tamen to do Sr. Dnrrozo orrerecido no mesmo
paragrapho?

Foi tambem apPl'o\'ado..
Orrereceu o Sr. prcsid cn te :l. discussão óart, 'i. o

O Sn. VISCONDE DE PAIlANAGC}.. :-Hequeiro que
se façam extensivas li ,esta repartição :JS mesmas.
providencias pl'opostas a raspeito da guerra sobre
os processos: que se acrescente que 11ca ao mi
°nislro da marinha a inspecçüo de quaesqucr fa
bricas qne bouverem de se estabelecer relatiyas
áquelle serviço, como a. de alcalrão, em que se está.
trabalhando, a de vinagre, a de carvão, ele. :
nnal men te, flue se supprirna o parngrapho relativo
nos mappas das forças nav:lcs, porque estes não
devem ser vulgarisados.

OSI'. Visconde de Darbaccna. orrereceu a seguinte

E~m~DA,

c Proponho que no :1rt. 7. o se aCl'cscentc opa
ragrapho seguin le :-0 e,rpclUclllc do.~ pasSupol;tes
)1al"a os 11avios, c .mbditos 7n'a.:.:ilciros e (lar iden li
dade de circumslancias, outro semelhante para
Irrapho ser:\. inserLo no arl. ti, 0:_0 cxpcdicllta. das
11assapol·tas pata o.~ 1/avios c 8ubdilos estrangeiros.
- Visconde de Barbacena. ~

O Sn. VISCO:iDE DE l?.lnA~AGliÁ ~- Fallei nos
mappas por julgar nlio scr con"enlente,que se pu
·bllqu.c CJ~aC!l sno as nOSSaS forças navncs ••
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Com essa publicaç50 dariam os ao inimigo uma
i<lóa dellas, e ficaria assim prevenido para se pre
parar de maneira que podesse resistir-nos. Este ti
'um objecto que se deve guardaI' em segrél!o,enlre
tanto, será cornrnunicado ás camal'<lS todas as "ezes

. , (IUe cllas quizerem s~ber o que houver sobro
clle. '

0.51'. secretarIo leu a em~nda do Sr. Visconde
de Darbacena, e foi apoiada.

. O SR. D.\Rl\OZO :-0 §. !. D diz: (Leu) parece·me
quo nlIo está bem explicado, porque falla'om 110
réstas e ma.ltas dó estado, mas"colllo são Jll:Jtlas do, .
estado 'todas aquelJas ilue não se deram por ses-
maria, seria rllolhor dizer as 1Jlattas do estado, que
{orem coutadas para conslrltcçüo. .

Em ~egurido logar sobre a emenda que ft!z o
illustre senador para a suppressll.o du ou tI'O P:II':\
grapho, occõrre-me agora' que ·temos já. uma im
plica'ncia,. que 6 ler passado o § 0.° do art. u,o, que
diz (Leu.). Ambos estilo no mesn10 caso. para
.ambos milita a mesma ra1.âo: assim, parecia-me
mais proprio que se fizesse uma declaração para
flue taes mappas se não puhliquem, mas fiquem em
segredo na secretaria para quanno as cama/'as os
,pedirem par.a verem alguma cousa.

O SR. BeRGES :-Eu cuido que o primeiro objecto
da indica~o('l.o{]o illu!'trc senador, ministro da m!·
l'inha, é o § ~. u, prclendendo se lhe addicionem
hs fabricas que trabalharem a bcneJlcio da ma·
rinha. '

EIlt:io suscita-se a quest.lo de que, como t:SlllS
fabricas llilo de trahãl1iar para a sua respect.iva
rCllarlit:áo, e n110 é possi\·cl regular por lal modo
o sell traba.lho, que produzam o que unicamente
consumir a' esqnadra. porque esta. ~e~undo as
carenciar da paz ou da guerra, consome agora
'mais, e depois menos, resulta a alternativa de que
\úllns vezes terá. ogO\'erno de comprar generos que
fabrica, e 'outras lerá, de vender' porções desses
mesmos ~encros,porque lbe sobram;em cuJoullimo
caso já. aqui se pretendeu que a t;~brica deveria
passar éi.llsealiSaç:lo do minIstro do imperio, on da
fazenda, por isso que fazia artigo de rcnda publica;
mfls esta orini:1o sendo contrariada com a obser
~'a~~lo de que ter uma fabrifa, ora confiada 3 um
ministro, OI'a a outro, era urna incoherencia pre
jndicial ao estado, occorrerá talvez agora oremedio
dL\ despedir os opera'rlos, quando o estado 'de paz
nrto exigir {trande somrl1a ,de prrductos, fabri·
cados; remedlo este itnpolitico, iniquo, e mesmo
damnoso no e~tado j porque, sendo certo que Laes
f.'\bricns são estabelecidas com o principal, ou unico
flm de ter a nação abastC'cida dos. o\?jectos qUI! lhe
~o inllispen~a\;ois para sustentar n sua scguranç.1,
~ Jndrpcndencia, I)S operarias {IllC cllas allmcnttl1n,

• A. ~U , . :

e criam, uma vez despedidos, não poderão aelllll'
subsistencia; porque ali ingllem convJl'á aproveitar
ogcnero de induslria, que elles professam, c entllo,
reduzidos Li. mendicidade, dcs:ílenlarlIo o~ que pre·,
tenderem dar-se ;\quClIc genero de vida;, e denll'o
em pouco teremos as fabricas destituidas de ope
rarlos, impossibilitadas tle suppril'ern o estado nas
urgenclas tiL\. guerra., e até [lerdlda a pericia das
lllalluf:\cturns em que' se OCCl1pa.valll.

E' para c\'i'tar tacs males que nHoJl:mda con
serva ss suas fundiçuesde artilheria na Ib.ya, e ou;'
Liége, lendo em cada lima um mercado publico de
vender, e assim mesmo amonloalldoem al'mazens
barcas de fo~o, c petrcchos de guerra, como 010··
seryei, quanLlo visitei aquella'ultima fundição. .

De\'cmos, pOI'tanto, assenlar em que, logo que •
tenhamos fabricas criadas; c estabelecidas para
trabalharem para q cxercito, c marinha., ella~
deverlto conserVilr-se debaixo ela. clirecc:to elos res
pectivos ministros de taes l'ep:lI'tiçües, ou pJ'O

duzam o que fuI' unicamente preciso, ou pro
duzam e:x:c~denles que SfJ "CIHlal11 ao publico em
beneficio do the~Olll'U ; sendo, neste uJlimo caso,' o
ministro da Cazenda o que tome conta de seme-
lha.n t~s vondas. "

Ou.anto aos marpas das for~as riavaes o terrestres
que se exigem, a sua principal utilid:ulc.é fazel' a. ,
compar:t~ãoda despeza do pessoal, e material, lJue
os minislros apresentarem, c tambem para se
compararem, com os orça.mcntos :-que derem 40.:;
despezas futuras; comparal::lo de que·n.s eamar:ls
nllo podein prescindir p:lra 'a.juizarem com segu
rança sobre úl~jectos de tanta monta, afim de
concederem, ou negarem as causas que lhes forem
demandadas; mas tudo isto é operaç[o da assem·
blé:l; c não oecorre o pcrigo que aqui se a.pontou,
de que era o meio de fazer conheceI' ao inimIgo os
nossos meIos de deCeza.

. .' .
O SR. VISCOXOF. DE P.\R,\XAGr.i: - A marin ba

ainda niio lem fabricas, c com tudo vende para-a
mercante, precedendo informação do intendente,
mui Los objecLos que os negocian tes lhe requerem,
e a importancia. dessas vendas en tra para o cofre; •
assim, não padece inconveniente que as suas fabr'i
c:l.S, qll~ndo :tS 11ouver, IralJalhern 5ómente para
ella, pois vÍl'ia isso a causal' gra\'issirno preju ilO
ao commcrcio.... (Xtlo se nlc.nnçou bem o resto.)

, O SR. BORGE:':- ~Illilo folgo ver já apparecer
uma.' opinião de ~ue a direcção da.s fabricas nacio
nacs Ee. eonscr\'em deba ixo d:lf]uelles ministros,
para CUj3S rcpartiçües foram instituldas: isto e,
que, eslahelecidas a beneficio da marinha, ou .
guerra, sejam os respectivos secretarios de,estado
os seus direelores, ou e,lI:1s vendam, ou não \,en,.
daUl exccdel~tcs,.

-T. 11I.
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11 Proponho que no ar1. 8. 0 § 3,0 se inclua a
superlnlendellcia da mineraçrio.- Bal'l'o;;o. »

. O S. Visconde de Bacpendy mandou lambem á
mesa esta.

sejam instruidos na. manipulaç1io e qualldàdes
daquclle genero, precisa, finalmente, do ullla poli~
eia toda. militar?

Rcduzlr-sc-bn. o seu fabrico só ao necessario
para. a repartição da guerra ~ Isto nno tem lagar..

, Quando se eatabelecell esta fabrica ltouve' lemo
brançn. de se estender o seu gcnero no consumo
gera.l: prohibiu-sc it entrada de polvora estr3.1I
geira, afim de tirarmos provcito dn nossa. lindus_
ria, e todo o salitre que se faz em ~linas-Geraes.
é para clla, e por conta do estado: orn, para se
reduzir oseu fahrlco só ao necessario para a guerra,
seria preciso permittil' o estabelecimento de fa
bricas particnlares,' causa que tod as as nações n:\o
consentem para. e~itarem as continuas explosões.

E' e~ta li. minba opinião sobre tnes materias.
O Sr. Barrozo olTereceu uma emonda ao ~ i1

para quc depois da~ palavras-de 1011{}0 wrso- se
acerescentasse-e interior. - '
. Julgando-se. discnlida. a mate'ria. e sendo posta
li vota~110, approvou·se oartigo sem prcjuizo das
emendas, que appareceram na discuss1\o, venceu
do-se depois, seguidamente, em consequencia deI·
las: LO que no fim do § 2. 0 se acrcscenlnssem as
palavras-que (orem cOlltaclaspal'a a constrncçlio
2. 0 que na mesmo p:l.l'ilgrapbo se fizesse men~:l.o das
fabricas destinadas a trabalhar exclusivamen te
para o. repartiçlIo'dn.'marlnha: 3,0 que:!. respeito
do § '6.o se Ozessem as mesmas altel':lçücs que so
tinbam approvadl) sobrB o § 6.° do arti~o concer~
·nen le ao ministro da guerra: ~.°que no ~ 11 a pala
'-ra-adminislração-fossesubstíluida pela seguinte
-o aX]lcdiente-: 5.0 que no mesmo paragrapho
depois das pa.lavras-lol1[jo cnrso-se acrescentasse
e illtal'ior-: 6. 0 que o § i2 se conservasse como
estava, não obslante haver-50 pedido, a sua SU(I

press.'[o: 7,Oque se approvavo. a emenda ào Sr. Vis
condc de Barbacena, tanto na parte que se refere
ao presente artigo, como naquella em que é rela·
tiva ao art. 5. o

Leu o SI', secre tario oart. 8: o, o qual enlrou em
discuss[o", o o Sr. Visconde de .Barbaccna foi de
volo que se approvasse qnal se achava concebido.

O Sr. Borges o[orcceu a seguinte .

E~rEXDA.

r Proponhri no ~ LO sc acrescenle - que 11 rin
{orcln lJrivativos a outro miJiistl'o. - José lallacio
Boraes . )1

O SI', Barrozo profloz tambem esta

oSn. RODIlIliUES DP. CAUVALllO:- Eu nM quero
urna cousa agora, c logooutl'a : a minha. opinitlo
é sempre a mesma: a inspec~ão de ,qualquür fa
brica tIo marinha thlue pertencendo ao ministro,
da marinha, a de guerra:lo ministro da· guerra:
S13~têlfl sobras essas fabricas, vlIo para o ministro
d:l fazenda dispor dellas.

O Sn. VISCO~DE DI, 'DAP'i'EXOY : - Tem-se com·
lJatido esse § 12, sobre prestar o ministro o map
pa annual das for~:l.s na":les} com () fu ndamen to
de que nem sempre será con\'enicn te que se pu
lllique oestndo dessas for~~as, para não servir de
instruc~~o no inimi~o.

Eu creio que isto não merece attenção, porque,
se nós esli\'ermos com esses segredos, muito maior

• ' se deve guardar a respeito do dinheiro, que é a '
for~a motorá, e a substancia do estado. \

De que maneira se póde melhor instruir o ini
migo das nossas circumsLancias, do que apresen·
lanLlo-sc o estado das nossas nnan~as, em que se
mostra um dcflcil9 E, se não escrupulisamos em
~publicar isto, que perigo póde haver em di:ter-sc·
que temos lanlas náus, e mais estes e aquelles
petrechos.rt Maior mal é, de ccrto~ a pu.~licação do
nosso eslado das finanças, com tudo nâO podemos
pl'cscindil' della, porque a constilulção li. ordenn,
e lã mandei a minha 'conta para a camara dos
rl epulados: clla fará oque quizer.

Ponderadas estas razões, assenloque oparagrapbo
deve passar qual se acha. .'

Quanro agora ás fabricas, 'n:l.o me posso :lecom
modar com a opinião que tem apparecido, de que
IláO perlença a sua inspecçlto aos ministros das
rcpartiçuQs respectivas. .-,

A quem ha da perlencer uma cordoaria, 'uma
fabrica de lonas, e outras semelhan tes, se n:1o ao
ministerio da marinba'! Só,o ministro da marinha

. c que Ilódc bem fiscalisar Laes estabelecimen.tos, e
]er:11-os no estado da perfeiçilo.

Acllo uma cousa fóra de razão que taes fabricas
. passem }l~rn.. a administração do mini3tro da fa
zellda, quando produzirem sobras, porque não é
llossíyel marcar os Iimiles da necessidade 'que
haverá, e cllas"dc\'em lrahalhar mesmo para haver
essas sobras, e supprirem a marinha mercante: o
que se pódc' dizer, neste caso, é que o producto
doUas entre para o lbesouro, e não tlquo á dispo
sir,ão do ministro da marinba, porque como elle
faz O seu orçamento, o recebe, em consequencia
disso, o. competente conr.ignação, viria então a ficar
com m:Lis ll'czentos, ou qualrocentos contos de reis
elo producto dessas vendas•.

De que maneira poderá o ministro da fazenda,
ou o do imperio encarregar·se, o-dar boa conta da
fabrica da 'poivora, que precisa de uma guarda
para manter li. disciplina, precisa de militares que

'.

. ,
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o Sr. secretario Rodrigues de Carvalbo, por
parte da commissâo do~ poderes, leu· o seguinte

PAIIECER.
,

• A commlssilo de poderes, examinando o di
ploma do senador o Sr. Visconde de Quelm:, o
àchou legal. Paço do senado, 22 de Julho de !S2G.
-Bal'eio de Valcnça.-Jocio Antonio 1Iotlri!JlIe.ç rle:
Cal'l!allw.- Visconde de Carllvellas. •

Foi n.PIH'ovado.
Passou-se á ordem do dia" e abriu-se o dehatc

tIas emendas approvndns pela cam:!.ra dos depu
. tados sobre o projeelO do regimento dos conse-
lhos gernes de' província. .

E~IEXDAS

Ao al'ti(Jo 20.

• Em lagar das palavras-que tiver recebido do fJo
VCl'l!O~su!Jslituarn~sc est:ls-e mais papeis 1J1I~ l!te
(ol'cm ?'enlattidos, ~ •

Artigo atldicioual depois do art. iO.

f Art. 7:1. Os mem!Jros dos conselhos são invio-·
la.veis pelas opiniües que proferirem no exercicio

I

das suas func~ues. » -
• • \0

OSn. Y!SC.O:iDE DE DAnDACE~A :-8obre as duas
emepdas pouco ba que dizer: a primeir:!. póde-sc
admitlIr, a segunda de maneira nenhuma: .

I
Nos govern~s representativos a inviolalJilidnde

, só compete ao chefe da nação, oaos membros das
camaras legislaUvas. " .

O SR. VIsco:mE de CAR.\\'ELL..l.S :,:","Sr. presidpn te,
eu deseja.ria sempre harmonizar com II camara.
dos deputãdos, mas faltaria. aos deveres que me
impl3e este cargo de senador, se acaso, por condes
cendencia, deixasse passar cousas que repugnam íi
minl1a razlIo, e em que penetro funestas conse
quencias.

A primeira emenda posLa pela camaradas depu
tndos ao art. 20 do projecto do regimento dos con
selhos geraes de pro\'incia.s é de nenhuma impor
tancia, e póde passar; a segunda, porém, é intei
ramento inadmissivel, tanto por mal julgada,
como por nnti-consLilucional. (Apoiados.)

E' mal julgada :l. emenda, porque o objceto
deste regimento é insinuar, e conduzir como pela
IMo os membros do conselhos das provincias, na
marcha. dos seus trabalhos; e não declarar-lhes
attribuiçl3es. "

Essa declaração compelia á constiluiçáo o fa
zel-a, porquc, só a constiluiçlIo póde dar direitos,
e regalias. '

E· anti-constitucional, porquc,' declarando a
constitulç:io que o chefe da naçM õ inviol:n"cl, e
que nós os membros das camar:LS legislativas tam- .

SeSMUO de .~~ de ..Julho ele ~826

I'nESIDE:'\t.:~,\ DO sn. YISCO~DE DE s,\XrO-A~AlIO

/lborla a sessão, ás horas do costumo, procedeu-
se:í leitura da neta da antecedente, que foi llppro~

"ada. '

, EMEND.\..

c Que se supprimamos U'2.0,5.0, 6.o e8.0,'e
quo no § iO, se supprima a obrigação das contns
auxilinros, e documentos.-Viscondc tio Blto])cndY.lI

Depois de varia discusstto, que se Mo alcançou
110 maneira intclligivel, dando-se' a materia por
debatida, passou-se á. \'otaçlio, e foi approvado o
:trligoselll prejuizo das emendas. Propoz enUo o
51'. presidente :. '

i. o Se a cainara approvavn oaddilamento offe~
recido :10 ~ LO pelo Sr. José 19nacio Borgcs:-Deci
diu-sc que sim_

2. ~ Se approvava a ~uppresslto dos §~ 2.°, 5.~,
G.o, c8, G?-llesolveu-so do mesmo mbdo.

3.o Se no § lO se supprimiriam as pal~l.Vras-c
lll:ompall/iadas ,las cOllta,ç auxilial'cs, c' documentos
llecessarios pam asua comp(lr(/~ào-Venccu-se que
sim. .

'l. o Se no § 3. 0 'se incluiria :l. superintendencia
da mineraç~o ?~ Assi m se venceu.

Tendo-se susciLado ,algumas duvidas sobre a
Illateria, dos parngraphos do art. !O, addiou-se o'
debate.

O Sr. presidente deu para ordem do dia: LO as
emendas do projecto de lei ,sobro o regimento dos

,conselhos geraes de provincia, remetlidas pela.
camara dos 'deputadOS: 2. 0 o·acto de nllvcgaçllo:
3. 0 oprojecLo de lei sobre :L marInhagem.

Le\':mLou-sc' n sessão ás boras do costume•.

RESOLUÇÜES DO SE~ADO.

c IlIm. e Exm. Sr. - O senado envIa. ácamara
dos tIeputados a proposição junta, e pensa. que
com ella tem logar pedir-se ao Imperador:l. sua
sancçlio. " . '

O senado, em cumprimento desta' delerminar.ão
da constituição art. 07, me ordena que remelt~ a
V. Ex. o projecto incluso em declaração ao

.' art. 6. o da consUtuição para SOl' presen te á camara.
dos' dcpulados. Deus gua.rde a V. Ex. 1)iír.o do
Senado, em 21 de Julho de' !82G.- JoàOA,;tollio
110drlfJul!.ç dI! Cm·valllO.-Sr. José Ricardo'dn Costa
Aguia!' de Andrada. 11

De igual tl1oor, e na mesma data. se expediram
outros sobr~ os ordenados dos officiaes da secre
tllrin, e mais empregados do senado; sobre a,exe
cuçllo das senten~.ls de pena de morte;, e sobre o
redaclor e tcbigraphos do mesmo senado.
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(I) ancara·so prDvllvclm.cnto j1. di,7cUTSOS, qUQ se lIilQ
ou"lr3.l1l,

YotoJ portanto, que scme.lliante llttribuir.llo nfio
póde ser admissivel. . "

OSR. BORGES:-Senhores, a materia está esgotada,
m~s vejo que se tem insisLldo mais sobre· o peri
go (i) que póde resultar da emenda feita pela cama
ra dos deputados, concedendo a inviolabilidade aos
conselhos provinciacs, do 'que sobre ·'0 direito em
que aquella camllra fundou tal concep~ào.

Não me occuparei, portanto, de semelhante peri.
go, por escusar a repetiç1io do que têm já dito ou
tros nobres senadores, e me~mo porque concedo
que eUe se não realize, ou por etreito' da bO:l es..
colha dos conselheiros, ou por etTeito de qualquel'
correclivo com ,que a lei o podesse apnrtnr,' mas'
ire! occupar·me de de~cobrir o fundamento que,
como já iHsseJ teve a Cil.mar:l dos depu tados para.
justificar a sua emenda, \'isto que nll0 present;iei
a dIscussão, nem ainda nos cbegou o Diario que a
devo referir., .

Ofundamento'seTia que os conselhos provincia~s
fazem parto do poder legislativo, e como este de.
vem ser in\"iolaveis .para ficarem ao abr~go das
arbitrarietlad.esJ c vialencias dns autOl'idades lo.
~es : mas, quanto ti primeira, é falsa a hypotbese,
porque, deOnindo a consti tnição o poder legisla.
tivoJe designando os deposi tarios a quem é con.
fiado, não comprtlbendeu nestes os conselhos pro.
vinciaesJe o lJUC a lei não distingue, nin!Juem pôde dis..
tilLfllLir: e quanto á segunda nlo póde concebeNe
que os conselbos reunidos por tlm tempo limitado,
occupados nâo em legislar,. mas sim em propor
medidas cOllvenientes, e vantajosas á sua provin"
ciaJsejam expostos a essas \"iolencias, e arbitra,.
riedadesJ sal\"J;l se ellas se snppoem congenitas ."t

todos o:; presidentes de provincias:, e a todo:iO S

empregad03 dentro do seu territorio, o que eab"
surdo; até porque, em ~al caso, seria então neo:
cessaria garantir,com a inviolabilidade as cama
ras municipaes, milgisti'ados, chefcs milital'cs,.
runr.cionarios,. etc. etc.

Demos, porem, que fosse convenientc aos conse
lho~ a inviolabilidade, que a em'enda lhes quer
dar: pergunta-scJsomO!lIlÓS que Ib'a dcrclllos ou
torgar ~ Tom o poder legislativo jurisdic~ão p:na
partilbar um privUegiQ que 3. constilui~.ão lhe
concedeu 't Compete:l esse II}c~mo poder oampliar
uma prerôgativ:l.J que a constituição negou com
o seu stlencio :lquellcs conselho~? "remos n6s che~
gado á época marcada para reformarmos os de..
feitos praticas da r.onstituição't Ninguem, de certo,
sustcn tará ocontrario do que tcn 110 avanrado.- .

1ll3m o sômos, eguardando absoluto silencio neste
ponlo a respeito dos conselheiros de provi n.:: ia,
claro está que eUa n110 quer que se lhes dê tal
illviolabiJ idado .(Apoiados).

Emendaremos nós a constituiçlio, e por uma tal
maneira, que até Ó opposta aos principios de di.
reito publico'! .

Qual é o motivo por que somos inviolaveis '1
E' porque somos representantes da nação.
Pergunto, os conselheiros de provincia s[o re-

present:mtes dn naçllo?
~ilo : leigo, de que maneira póde competir·lh~s

essa inviolabilidade ~
Estes conselbeiros não sITo mais QO que homcns

escolhidos pelos povos de uma provincia, de
quem sfio sómenle representa.ntes em conscquen
cia da. vantajosa opinilto que estes fazem das suas

. .lu~cs,·· dos seus talentos, e do seu patriotismo,
pal'a que consultem entre si, cproponham aqucllas
medidas, que .lhes parecerem de publica utilidade
da provincià; porque, "'ivendo eUes l1as suas res·

. pecliv3s pro\'incias, c experimentando, como os
outl'OS cidadâos, os males que alli geraJmente se,
sotTl'em, podem melhor indicar os meios de os re
mediar.

Ora, se uma s6 provinéia 111[0 Ó 3. nação, n~o
tenl10gar 3. pretendida inviolabilidade, .

OSu. RODRIGUES DE CAln'.A.LIIO :__Sr. presidente,
o ilIustrc senador preveniu em grande parte o
que cu tinha que expender sobre este objecto.

Não posso concordar em similbante inviolabili
.dade: ellaJa meu '·er, é anli·constitucional.

A constituir.llo não reconbece como in\"iol:l\"eis,
senão os rcpr·escntante:; da nação, isto é, o impe"
rador, ea assembléa geral: quanto aos conselbei
ros pro\"inciaes. nada mai:; lhes .compête por elltL,
do que a qualquer outro cidadão; porque o ser
'conselheiro de pro\'incia MO ó mais do que um
dos meios pelos quaes o cidadão póde inten"ir nos
negocios della.

Se os cODselheiros fossem representantes da na·
çtio, bem eSLwa; mas a consti tuiç1lo, nesta parte,
ti bem expressa : illa designa com toda 3. clareza
quem 510 esses representantes, e el1l tal caso ha
vcria sómente conseltlos provinciaes, c 0.'0 35
sernhl6a. gerAIJ pelo absurdo, e confusiio quo ra
su \taria dI.! duplicar a representação nacional, se
é que não soria isso antes destruil-a.
. Demais

"
n6s ",emos que os ministros de,estado,

membros do poder executivo, um dos poderes po
JlticosJ silo responsaveis: que os conselheiros de

'. estado, corporaç~o Wo respeila\'el. são igualmente'
rcsllonsaveis: que são, finalmente, responsaveisos

.lUe'mbros do poder judicial: como, pois, se pre·
tendo fazer inviolavels .os memb.ro~ gos conselhos
l.e provJncia?
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Demais, qual é o fim uesta lei 'f E' dar :I. nOl'ma
IJara regular o trabalho dos conselhos, porque suas
prerogaU\':ls, e nttribuiçacs estilo mal'cadas na
constiluiçlio, isto Ó, no codigo sagrado, em que
se nllo pó~e tocai' sem olTensa de lesa·nação: Ii~
'mitemoMnos, portanto, ao objceto principal, e uni~

co da lei, e não a cnred'emos com uma espeeie que
file é inteiram(}lIle allJeia,
'O Sn. pnEsIDI,NTE: - Como o nosso regimento

diz que todns as materias passar:io paI' uuas dis·
cussues. proponho li camara se eBn julga !lue e~la.
fique :ld i:ul:1 ~

O SR. VrscoXDE DE IlAnnAr.ExA:- Esta l[ucstlo é
dnquellas de simples intuição, rn:l.S podem occol'rer
outras que nllo estejam, no lIIcsmo caso, e care
çam de muito maior discussão, e por isso não de·
vemos prescindi!' das formalidades rl'eslJripLns.
(.I'1poiados. JXós eslamos de acurdo solH'e a ma
teria, mas a segunda discussão é indispensavel.

OSn. BORGES:- Até porque ocontraria seria um
motivo para a. camara. dos deputados, vendo que
a. materÜI. havia passado nesta casa. por urna só
discussiio, tomar a mal :l. nossa deJjbera~ão. Va
mos com a. regra geral, pOI'que da sua. obser\':mcia
náo póde resultar darnno. .

'O Sn, RODRIGUES DE C.o\llVALHO : - \roto palas
duas discussues, L,nto para. que melhor se pOSsa
pezar Onegocio, como para. que não sejamos ta
xados ele inconsideração.

OSr. Darl'oso impugnou esta opiniilo, e sendo
contra.riado pelo Sr. Borges, p.1ssou·se á rolação,
por se julgar a materia sumcicntemenle discu
tida, c venceu-se que as emendas passassem iL se
gunda discussão! e nesLa, e outl'as materias seme
lhantes se seguisse 3. Inatcll:l. pl'cscl'ipta pelo re
gimento.

Passou·se á. segunda parte da ordem do dia, e
,continuou a. discussão sob "C oart. 17 do til. 2.° lia
aclo de na\'cga~40, e cmenda do Sr. Dar1io ele.
Cayrú, que com elle'tinha ficado ad·iada,

O Sr. Viscondo do Caravellas, depoiS ele um
breve d!scurso, oITercceu esta

ImENDA.

q ~enhum lln\'io cL1flstruido fórn do Brazil, pos
to que seja de propriedade de, brazilciro, podel'á
ser registrado para gozar dos privilegiaS', e regalias
concedidas aos navios brazilciros . -.Viscomlc ele
CaI'avcllas. )

Poi apoiada, mas conlrariando·a UIll iIlustro se·
nador, pediu novamente a. palavl'a c disse

OSIl. VISCONOP. nE CAhAVELr,,\s:-' ri'ão concor·
do, com aS,razMs expendidas pelo iJIustre preoJli·
nante, Acilnçfioque faz, nada vem no caso: antes

. A.!tO

. ,

I

de tudu é necessario ver como a t!leol'i:l. se 1111 de
applic:Il' á pr:ltien, para ent:10 se conhecel'cm as
lJifficuldilues quo podem oecorrel' segundo as ditre
rentes cil'cumstancins,

Esle acto de n:wegação o que faz'! Faz com,que'
se prolliba. absolutamente a compr:t de na\'ios es~
trangeiros para os naluralislrmos: isto li um pre:'
juizo enorme ao /lOSSO commercio, e que !la de pro~
duzir o embaraço de termps sempre os fretes In uj~

. lo caros, e, por consequenci:l, "irá. a perdel~'o eom
mercio elll particular, e a l1:il;<10 em geral; porque·
lodoii eiites capitaes passnr,lo á mão dos estr:m
geiros, milHo ma'is á vista do flue já se venceu;
de nito tl'azerem senão certos generos, .

A falta então delles será exlmordinaria:' por
tanto, longe de PU me persuadir dos principias
que expeni/eu o nobre sem.dor, de que d'3qui re·
sullarilo para o futuro grandes rantagens, inclino
me para aparte opposta ; ao menos n:lS"CirCUnl~
stnncias em que por ora nos achamos,. ' , ..

Os inglezes, quando nzeram o seu. :lcto de nave;'
gaç.1o, tinham já uma marinha "!uito gr~ncte: esse
nelo foi ulna causa secundari:l.: clIes o'est:ibele-'
coram quand o viram tlue os 11011:mdezes.1 lIes fa..
liam o seu comll1crcio de cabotagem; nós não es':'
tamos ainda nesses termos. "

As palavra.s f/I'ande, vasto, "íco, cO]IlIIClIlo Bl'a;;i/,
bem ,:l.nalysadas as cousas. s~o a capa, com 'que su
encobre a nossa miseria. ' '. '

Demais, senhores, isto ~ contraria iÍ.lilJcrdauc
gel'al, que deve ter todo o cidadão, que commer·
cia, c que está garélnLida pela constituição. (Leu.)

Vamos adiante.
Diz o artigo que nenllUlll Il:l\-io estr'ang-eil:o possa

ser registrado: ora, um cidnd~o bl'aiÚeil'o çompri
um navio desses, de que maneira é que tal-naVio
pódc naxcgal'? Eu ignoro: com a ba~deira. )mzi·
leira não, porque elle se n:io acba regislrado; com
a da na~fiO a que pertenceu, lambem n<1O,: porque
oseu pr~prietario ó brazileiro, ,', "

E' para remover esles olJstaculos que propu? a'
'minh:l. emenda: devem esses na\'ios SOl' registrados
c naturalisados, muito embora n<1o gôzcln dos pri
viiell'ioS concedidos élOS de constru~çilo n~ciónaL

N:lo nos persliada'nl0S de que, po~ i'S50, deixarj,
esta de progredir: 01la, infallirelmente, crescerá
quando crescer a. nossa-popula~l1o, 'quando entre
nós prosperarem as arles. ' ' . .' ,

l'Mo meltamos a mno em c,alculos de coml1lercio :
deixemos os especnladores dirigir: lh'renlentc as
SUitS operaÇÕcs; do contr:trio tudo se ~(.rrde'rá: ~ssim,
VOLo pela minha emenda qunI cHa ,se ,"acha, cnllt1M
ciada. :"" "

OSIl. BOMI:S :-Oartigo que está em discuss.l0.
c que a emenda contraria defendendo a. libcrdndc

T, m,

.·l,

'.'
,
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do commercio, induslria, etc., é o art. :li; mas farei algumas observaçúes sobre parte das especies
este não ataca essa liberdade, que têm apparecido na discussrio.

Diz-se que a constituição perJnilte a cada um o Quanto:l. que respeitn. a ter um estl'angciro parte
livre cxcrcicio de lualquer genero de trabalho, em algulJI navio nacional, digo que isto até é
ou industria, ou commercio, etc"l1las nós nem por conll'aas leis exislentes,
isso diremos CJue ó já permittido a qualquer o.ne- Quanto ao que disse o autor da emenda~ onele Ó

gociar em ouro em pó, em diamantes, em pãu que neste aeto se prohibe que os brazileiros possam
bJ'3Zil, etc., etc. Oque diz 'o artigo 9(Leu ~ al'ligo) compl'aJ'naYios estl'angeiros9 Oque se nfio admitte
Occorre agol'n. perguntar-se como um tal n:1"io não 6que estas gozem dos mesmos pl'ivilegios que os
:;cndo nacionalisado, e não podendo ser registrado, de construcç:to nacional, tanto assim que; ainda
lIa de navegaI', e com que bandeira? meslno sendo bl'azileiro o na.yioJ e fazendo em al~
.Eu entcndo que, uno obstante o f41ltar-1l1c o ca- gum porto cstrn.ngeiro concerto que exceda a 4,$000

r:Jcter nacional, uma· vez que seja de propried:lde p'OI' tonelada, se não juslificar haver sido pOl' caso
brazileira, deverá navegar com a bandeira ela de ultima urgencia, perde os privilegios de que
nação, c ser registrado em dilTercnte matrjcula gozava, Por tanto, Sr. presidente, não existindo
dllqueJJ:J em que forem lançados os que propria- neslC :lcto aquelln. prollibição, a emenda que se of·
mente estiverem na condição de nacionalisados, ferecri é :mtes uma declnmç:l.o conforme aos fins a
tanto porque só deste modo poderemos conseguir que eUe se propõe.
a organisaç:Io d:!. nossa estatistica maritima, como OSR. BARÃ.O DE CAYI\U' :- SI'. presidenle, vejo
porque, scnrlo da maior injustiça o prohibir aos que a emenda que requeri no at'l. 'i7, til. 2,° do
subditos 1>razileiros 3. compra de n3.vias estrnngei- 41cto tIe navcgaçtio, foi extrlllporanea, visto que
ros, ou mesmo a permisslIo de os mandar construir nada o(lpuz ao art, 7,° ti l. :I.. o de que aquelle se
fór3. do impel'io, sê assim lhes convier, seria injus- .•deduz; pOl'ém insisto na emenda, porque sustcntn
(i~3. ainda mnior, ou, nara melhor, tyrannia in:m- se pelo § 21 das garantias enumeradas na. consti
dita,. e condemnar um tal navio a navegar sem tuiÇãO,
bandeira, ou debaixo daquella' a que pertenceu. Nilo convem quo a formalidade prevaleça á. raz:Io.

Sem·um registro para os nayiosnacionaes, eouLro Não me oppuz aO art. 7.°porque reservava expor
para estes de que estou tratando, não poderçmos n. minha opinião lia 3.11 discuss~o do projccto, depois
nunca exactamenLe conbecer o resultado da lei que de exa.minado todo o systemn, que. era mui 19u~
estamos discutindo: quero dizer, se os fa\'óres.por yavel, e plausivel; e porrlue me não capacitei de
eHa concedidos á construc~.ão n:Jcional produzil'aI,ll . que o iIIustre nutor do mesmo projecLo destinasse
o esperado elTeito de esquecer a naçfto a compra de espoliar oDrazil na posse .do commercio dos navios
n:l\'ios estranseiros para se utilizar da sua propria estrangeiros adquiridos per titulo legitimo: mas
construcção, ou se, pelo contrario, esqueceu esta logo que se poz â discussão esse art. i7, que fez.ple
par:l. continuar aquella, em cujo caso viremos no n'amenle manifesLo o seu designio, entendi ser do
c.onhecimenlo de que a. lei ou foi manca em suas meu deveI' nllo continuar osilencio, por me parecer
medidns e prematura em sua prolT'ulgaçlIo, epode- contrario :l. constituição, pcrsundido rle que a. passar
r.emos remediar então qualquer .:lestes inr.onve- tal artigo, melhor se inLilularia o projecLo-aclo de
riicntcs. não n3.\'egaçâo.

Appareceu tambem aqui uma especie, a que é .Sr. prcsidenLe, para qualquer convencer·se de
necessario altender, que oartigo n:Io deve passar sem emenda, seja ou

Como se hã de qualificar um na\'io em que Uli. es- não seja deducção do al't. 7.° do tH. LO, basta con~
trangeiro Uver parte If isto é, lJuan ta.s partes devem sidel':lI'IJUe a segunda linha é superO na, porque
per,tencer ao ~razileiro para que um tal navio hnjl\ nunca navio de propriedade e~tl'angeir:i. se regi:i
de se consideyar de propriedade brazileira If trou, G seria ~bsurdo ineorpornr.se :i marinha Ila-

O'nobre senador q:ue npres'enLou a especie, não a eional; an tos sempre em passaport~s do gorerno
elucidou, c ficou isto para se declarar depois; lllas se expressou ~ clausula que em navIo que navega.
eu assento que se devia já determinar. com a bandeIra do Estado n:10 tem parte e5tl'an-

Quanto i\ mim, julgo que esta parte deve ser re- ceiro algum: e a. prime!l'a linha c e5polia~iva da
guIada da mesma maneira que as tripolações, e, rosse 11,0 corpo ~erc~~tl: de comrrar navJ~s ?s
conseguintomcnle, que tres quartos de interesse tra,ngedlroSd' ,e nj:J.tCIodna Isa -osdPar~ edre~~.~ re all~d'o
seja o preciso para. nacionalisar onavio em que oes- a, OI' os Ire os as merca afiaS ,e lU ", qunn o
trangciro tiver parte. . os generos de proprIedade estrangeIra devem pa-
r - 'I 'd' gar~\.

aes sao as lDUllas 1 eas SOl)~e a materia. O governo tcrn comprado navios de construcção,
OSR. YISCONDE DE l'ARANAGUA :-5r. presidente, e tripolaçâo estra.ngeira para os incorporar :í ma-

,

..
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rinha impel'ial pela actual lmpossibilida~e de
construir, e tripolal· com o numero necessario nas
presentes cil'cumstancias.

Que raz:lo, pois, iJa parà se prohibir, dil'ecta ou
indirectamente, esta f.·anqueza li nação, quase
ael!:!. em igual irnpmsibilidade '1 QUllntas occa
siões de l1teis cumpras·de navios estrangeiros se n~o
perderiam p:l.l'a os commerciantes nacinnaes, se
passasse em lei que não possam sei· registrados ~
Quo, diminuição de direitos d'alli nilo I'esultal'ia
par,'l o thesouro ? .'\Inguem compraria. laes navios
il!. cerleza de que nem os poderia navegar com a
bandeira do Estado em que fossem constl'UiJos,
nem com a bandeira do imperio, por se ni10 po
derem Ilello nnturallsar.

No decurso dos aIlnos com o progTesso dos suo
Milos, e dos capHaes, tanlo o governo, como o
corpo do commercio serão possibilitados a procu·
rar, e formar numerosos constrl1ctores, emari-
nheiros. I

En tlIo fa.rá conla !liuIti plical' os navias de con
strucção br:l.];ileIra: anles disso e premaluro, im-
po~sivel, pr'ejudicial, e impolitico. Bem desejava
eu que o Ilrazil podcsse j:l.ler Winusoj·, e \rer'sai!1csj
mas aInda não é tempo. . .
. O Hlustro aulor do "rojeclo citou a autoridade.

_. de ~Il'. de Tel'r11SS0n, oqual dizia (IUe os go\'crnos
s6 fazem Icg-islaçlIo, como a natureza, para obem
gel'ar ~ sem considerar a r,onvcnicncia de indivi~
duas.

Eu digo que, se OS naturalistas affirmam que a
nalureza só considera a consen'aç1IO das espccies,
os moralistas damonstmm que a dh'ina hondade
ta.mbem provIdenciou ao maiol' possivel'commodo
de todo o cntesensivel, quanl-o era conscntaneo
á ordem do universo.

Direi tambem, com vcnia do senado, que a as;'
serçãode Mr. Terrasson ~ impia, em quanto com
para o governo do omniscio autor da na tu-reza,
que combinou todas as relaçúes das cousas, com o
governo dos homens, que, por maís t.llentosos que
sejam, sempre têm mu i limitado conhecimento das
complicadas rela~ües da sociedade, e por isso tanto
tOm errado, e os seus erros se demonstram pelas
frequentes mudança.s de svstema.
- DIsse um eminente polHico que devia seI· regra
do mais prudenle governo-ll/io !l0VCI'lIaJ' milito.

Com llrmes leis que assegurem ajusta liberdade,
c propriedade, e alguns regulamentos circumspe
ctos, o lIlwulo vai de si mesmo.

Ou tro politico de grande nome disse que, quando
osoberano desce do paço á pr'nça, e da praça ás
casas li. regular os interesses dos individuos, cabe
com velocidade :lccelerada.

O padre Terrai, primeiro ministro do um rei
de Prança, propondo em conselho d'estado um

projecto, contradisserarn os outl'os ministros por
injusto: a isso rC~Jlondeu: E quem disse que isto é
justo? fIa estadistas que consideram a polHica.
scpamda da justiça; mas viu-se recentemente o
resultado dos projectos dollomcm cxtl·aordinal·io,
que presumia de genio transcendente, e blasonav:l
da sua que intitulavil. politiqllt: á moi. .-

Como se citou a. anedoctn. de um minislro de es
tado, jlllguei.dever contrastar a:s de outl'os.

O exemplo do acto de navegaç:lo de Jngl:l.tel'ra.
nM é applicavel ás presentes cireurnstancias do
irnperio do DI'azil. A sua justiça. O disputavel, e
até disputada por, cscriptores inglczes populares.
Attrihuem-se-Ihe JII,al'avillras da potencia, c I'i~
(Iueza da naçiio jmll.S é pelo sophisma non celttstl
pl"O causa. ,

A preponderanêia. politica do paiz vcm~ princi
palmentc, de outras causas. Esse acto principiou
no reinado de Ricnrdo lI, :nas só foi em favor
dos navios de propl'iedade ingoleza, isto 0, o que
pOl' ora cOllvinlHL no Drazil.

Nos seguintes reinados de Eduardo, e nenrique
se recorreu lambeln :1 COIlstruCÇi10 .11acional ; po
rém a celelll'ada t·ainha Isabel derogou esse l'i~
gOl' pelas razões de ser então illsufficiente o nu-o
mero de navios da nação, e em consequencia
serem allos os fr'ctes, e tambem por' sá!' pouca. i'
mninhagem do paiz, e soJTrel' o commercio na
cional retaliações ele prohlbi~úes dos governos dos
outros..paizes., .

Cl'omwel, e Carlos JlinsLau'l'aralll o rigor da con
sLrucçiio, e tl'ipolação para ollstar (IUe a Hollanda
se llzp,sse o ernporio da Europa no commercio dos
fretes. .

No aeto. de navegação, que enlão se ampliou,
se estabeleceu lambem O' monopolio do syslema.
colonial. Tal aelo foi tão derassamente Y-Íolado,
que deu causa a outro intitulado-aeto de frau
des - para collibir a sua in1racção. Origor desse
acto só foi sustentado pelo progresso dos fundos,
e da populaç:l0 do paiz.. a. que o governo se vIa
obrigado a. segura.r emprego no commereio mario
timo, Os escriptore:; do paiz ora lamentam o ex~

cesso da sua actual por,ula~.~o. FranlcUn já em
seu tempo presenLia, nisso os perigos da rovolll~

çllo dlzendo- mlLilo c/lcio,' muito C/leio. .

O Drnzil não cst:L nestas circumstancias, a.ntes
está nas diametralmente opposlas. Além de que a
Inglaterra, pelo rigor do seu neto de navega.ção, já.
perdeu as suas colonias principllGs no continente
da Amcrica, e tem provocado o odiõ de todos
os Estados, e povos ma.rltimos. Oseu governo tem
muito relaxado aqueHe aeto em diversos t~mpos,
e apezar das qucixas dos seusconstructorcs,
tem mandado fazer conslrucçõesde navios em Es
tados estrangeiros ele Asia, tendo para isso feito
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o quo tem passado até agora. nesla camara 't
Tem passado concederem-se privilegiosl e isenções
a favor da consh'lIc~ão: é este o,olJjeclo desta lei.

Quando lla minha emendal digo que o navio seja'
,l'cgistr:l.do como hrazileiro, não quero que gQze dos
privilegios dos consll'uidos no D['azH ; salvo o fim
da lei, c slllyo ao mesmo tempo os direitos que
est:io garanlidos ao cidadão; assim, .não vejo dilli.
cuidada em se admitlir a emenda, nem sei como
sé possa dizer (lue este a.rLigo ha de passar infallI.
velmen te como está,

SUPPo,nhalllos qu~, com ~lTeito, o artigo é cOI\
so([uenc[a. neceSSarI:'l dos llmccedentos, segue·se
d'ahi q~le a Call1lll':t tem admlLtido. principios fal
sos: que pmjudicam a nação, e quo é necessario
I'efOl'mal' na 3. a diSCUSSãO, adoptando dcs()c já a
emenda. .

A duvida que propuz, ainda subsislc1 ainda a
não sol tal':lm.

I

Passa o artigo qual se acha.: como é que lln de
navegar o navio'! Com que bandeira? Não pó:lc
naycgal' com a ela naç;io a que foi compradol por
que o propriet~I'io é subdito brazileiJ'o': se nayega
com a do·imperio, enlão está nacionalisado, pois
não enlendo que possa na.vegar com ella navio que
se não diga que ó brazileiro~

Ora, se se eslabelece que nenllum na\"io traga a
bandeira brazileil'a, senão aquellc que ru.. con
struido 110 Dl':lzil, então poucos teremos.

Esta lia de se[' n consequencia necessaria da. res
tric~ão. c neSSG caso antes dil'jll, feche·se a porta a
que o cidadão hrazileiro possa comprar navios aos
estrangeiros, c se compraI', fique COlll clles parados,.
pois que oarLigo, no meu modo de enlender, equi-
vale a isto. .

Navios não são objecto'de estanque: os gcneros de
estanque já esU'io rÓl'a do commcrcio 1Ia muito
tempo, e pilrque estão fóra, e são applicados para
a retida publica, não se alaca nisso o dil'eito que
cada um tem de exercer livremenle a sua indus
Lrill, ele.

O I~stado 11<10 se mantem sem ()espezns; assirri,
para gosarmos da5 \"an tagens-da sociedade, é neccs
sario SUPPol'larlilOs alguns incommodos.

Uma .vez, pois, ilHe navios n,10 são ohjeclo de
estanque, o artigo ntnca uircctamenle aqucllc di
reito gamnlido,áo cidadão. De que serve que eu
possa compra,r um navio eslrangeiro, se ou o não
posso na·...ogar sem. risco de ser tomado 110 alto
mar como susJlci lo ?

Demais, como havemos de passar senJ a compra
de navios' cslr:mgeiros Cf Sendo t110 grande a fall,'l
que temos hoje, ainda maior teremos então.

OCCOI'l'e oulra l1uvida.
Supponhamos que um brazilciro tem uma Ile

ran~a de um eslr:mgairoloque mui facilmente p6dc

arranjaincntos até com o rei de Ditam; ,c proxl.
mnmenle tem alTrouxado o dHo acto em Cavor 110s
Estados.Unidos, dando maior franqucz3. ao com·

... marcia ~epois c.Josataques que fez a' lal neto um
celebre p:lrlamenLario.

Em Jlm o Estado britannlco, pela sua siLua~ão
iUSill.u'l c pela "izinhan~a deinimigos e rivaes,sc
póde considerar u'llicono seu genero, poiitic:nnente,
para ler c~peciaes regulamentos, '1>em como o é
geograpllicamcnle, segundo bem descreveu apoeia
da Eneida-pclIitl!S divis1~S ol'ba Bl'itamw:i.

O governo porlugucz j;L len tou imitnr o nelo ~c
navegação de Inglaterra no seu commercio tia ln
llia, prollibindo Cazc!-se. sem ser o navio de con
slrucçilO, e propriedade nacional, e ter n capWlo e
tres quartas pnrtes <la tripolação pOl'lugnezes; mas
logo viu a impos~ibilidade de manter lal rigor, e
o prejnizo "que CO~l elle causl!-va â naçãol fazen.do
por isso dispensas na lei, nlIo 01>sta111c haver che
!Jado :lO excesso de impedi!' que o governo de Gôa
désse mais pass~portes a. quaesquer navios, reser
}'ando:l sua cOllcess~o' ao ministro da ma.~jnl1a.

E\'ilelllos, pois, tal exemplo: portanto, peço li
oen~:l de enviar amesa mais cxplicita em en da no
artigo.

O Su. YISCOXIlE DE DAllllACEXA:. - A prOfunda
, sabedoria, e csp:mlosa el'udi'ião, com (IUe o nobre
senador que me precedeu" pronunciou seu longo
lHscurso, fez com que nós estívessemos attentos
sem que o cbnmaS5cmos :l ol'dem, como cumpria,
pois que lal discurso não vinha em nada a pro
posito ao objcclo em questão.

Seus argumentos, :tliás muito ponderosos para se
admiltir, ou náo admlllir o acto de. naveg~ção,
.tornam-se agora exlcmporaneos, argumentos que
serão repelidos, segundo se disse/na 3~:I dISCUSSãO,
com ma\or força: mas, apezar disso, logo que se
admiltiram os artigos ~nLecedentes, não &ci como
se possa impugnar esLe, que é a necessaria con.
sequencia dos principio.'i dos oulros. .

Sei que o ou Lro nobl'e senador, que estA sentado
:lO lado esquerdo do men nobre e velho amigo, a
fJuem tenho respondido (dirigia-se ao SI'. Viscon
de de ~Jal'ica) tamlJem se prepara. para, na 3.3 dIs.
cusslo, reProd uzi r todas ns ra7.Ões conIra esse acto
lie navegnçfio, c mostrar quaes s~o os limlles, om
flue 50 deve conler; cu então tambem expenderci
(l IIue me lembrar: por ora, restringindo·nos â ar.
dom, nós não podemos impugnai' 11m arligo flue ó
consequencia Ilcccssaria dos principias CIpe já.
adm itUmos. .

OSI!. VISCONDE DE CARAVELJ.As:-Sr. presidente,
e~ ~e,:anto.mc, porque não posso admitlir os prin
CII)JOS que c:\:pendcu' o nobre ~ella(lorl que este ar

. ligo"o comeqllencia neccssarla dos que j~t pas
sa.ram.
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acontecer, e que nesta se comprchende um navio:
llue blI. de ella lazer- deste navio? Ha de ser obri.
-gado a vendei-o? Tal,vez que lhe conviesse mais
conserval·o: talvez tambem que não ache quem o
compre, ou quel se achar, o pretendam por muito
menos do seu valor. . ,

Outro caso. 'Sou credor 11'0 uma divida, e não
tenho outro algum melo de me embolr.ar délla- . ,
senão tomando aquelle navio em pagamento: hei
de vendeI-o com prejuizo? Sustento por todas estas
l'azt1es que ? artigo não pódc passar.

.0 SIl. VJSCO~D1~ DE ~JAnrCA':- Depois de eu ouvir
a. declaraç,lo de qúe nenl1um navio estrangeü'o,
aJn9a que de propriedade brazíleira, se poderia
registrar, assento que semelhante artr~o n[o deve
passar, e que vai do uma vez'acabar de destruir
a nossa Ilavega~no e Cllmmel'cio.

Sr. presidente, nunca se tleve restringir de se·
mel,ll:lnle maneira: podem oecorrer mil casos que
obrIguem mesmo 1101' necessidade, e independen
temeJ.1le. de motivos de interesse, qual,C1uer nego
_ci:mte nacion:l.1 a lançar 111;10 de um navio de
constl'ucç:lo estrangeira; por isso, convenho na
emenda do iIlust,'c senador que me prl~cedeu. Di
ga-se que o navio construido no Brazil tenha Laes
c t:les isen~ões e privilegias; mas que loutro não

-seja nacionalisado, enem seja sueco, tlinamarquez
russiano, etc., Cum absurdo. ,Deve l,il navio se;
forçosamenle nacionalisado, porém' não gose das
graças c iscnQúcs concedidas aos outros. •
-Eu aíDrmo, senhores, que, se passaI' esto artigo,

JJão leremos lr~lqui 3. dez annos melade dos navios
IIue temos :Igora. -

Lancemos os olhos para Portugal, c vejamos o
11uO lhe aconteceu, quando tentou estabelecer uma.
p:OhilJiÇão semelhante, JlJandando qlie d'alli por
diante o commercio da Asia se não 11zesse senão
em navios. nacionacs: I[uasi todos eram estran·
;.seiros, como o 1lobl~lo, e outros Uluitos.

Disse, senliores, poderem oecorrer cnsos em que
o negociante nacional se \'eja, por necessidade,
obrigado a lançar lIIão de um navio estrangeiro-:
eu \'ou propor Ulll exemplo' bem (aci! de suc
eeder.

Um hOlllem vai :i In{lia com -li. sua negociaçiio
~m um navio brazileiro, mas este, por erreito de
lemporaes que sOIl'reu, ficou a.l'ru.inado, c loralli
eondemnado.

Eis aqui esle homem com os seus fundos na In
(lia. sem {lodc~ comprar um navio para os trazer:
clle lHI. de perder lima. Illonçilo, e mandar, buscar
oulro na\'io, ao Drnzil com enormissimas des
pezas 't

]:;' incrivel que 50 pl'etenda semelhante cousa. I
em que 1l3. de ,'ir a tri pola~ão, desse outro na
vio?

A. 41

Al~m disso,Sr. presidente, esta. restric~ão olTende
a na~.ão em geral, pois que tolhe o l!a.vez' (reles
mais baratos, e vai de todo acabar a nossa nave
gaçlIo

Nós ainda nfIo temos numerosos estaleirós ; os _
poucos que' 11:\ apenas chegam para o concerto das
embarcações existentes, como é possivel construir..
mos novas de longo curso, das quacs temos tanta
precisão ~ Como ó que dentro de um armo, prazo
marcado por esta lei, havemos de ter lodas as com
modidades para os nossos estaleiros poderem, prom..
pt:l.Inente :lcudir á tudo Cf A povoa~ão que lemos
não chega para. isso, ea que nos vem de 1ól'a, não
é a que mais convem:

Qual é essa povoação que recebemos? Milhar'es e
milhares de africanos, que mandamos vir, pl:sslma
povoação que nunca. poderá florescer, porque no
meio dclla enerva-se, e morre a industria, e desap
parecem as artes: ,c allemães para o exercito: o
exercito, oque não Ó das melhores cousas.

'Estou hem persuadido de que todos os que medi
tarem sobr~ estes pontos com aquel/a madurez!!.
que elles merecem, serão da opinião da eme-nda.. •

Reservo o mais, para. a 3.~ discussfi.o~ pois que
este :leto, em muitas partes, é inexequivel em ra
zão d:ls nossas circumstancias.
·0 Sr. Barão de Cayrú mandou ,i mesa. a sua

emenda, a qual é a seguinte:
E:tlE i'iDA. -

c Hequeiro que se declare Sal' o art. !j pelo
menos duvidoso, senão contra a constituição § 2l
das garantias, e que deve passar a regra que o na:.
vio comprado de estrangeiros deve tambem ser '
registrado, sendo de propriedade legitima e iIiteira
de brazileiro, para ser incorporado ã marinb:l. 'n-a
cionai, c perceber os favores ordinn.rios dos navios
brazileiros, sendo reservados os (avores extrnord;'"
narios aos de- construcçll.o brasileira .. »

Foi apoiada.
Julgnndo-se a materia sutncientcmente discu

tida, passou-se á volar.;lo, e nclla se decidiu que
passasse o artigo com~ _declaração de que os na
vios brazilciros seriam considerados n:1cionnlisa
dos, sem com tudo gozarem dos favores, ou privi
legias espcciaes, que por esta lei (orem concedidos
aos n:l.Yios de construc\,;10 brazileirn.

Leu oSr. sllcretario o art. 18 sobre o qual 6b":
servou " .

@Sn. DOnGES :- Acho que para o artigo pl\ssar;
será. necessario mudar o tórmo confi.sco, p6rqu~ ,3

conslílulção o prescreve, c que ficaria bem llizcn·
do·se s/wá appl'cllcndido.

O Sn. \'ISCOSDE DE CAnA'·ELt.AS :- Acousa em
si _\'em a ser :l mesma, e s6 ha ditJerença ,nos
trrmos.

'T. m.

-'-
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Aconstitui~.10. quando prohibo o confisco, en
tende oconfisco geral dos bens, e te"e em ~ist:L o
direito dos successorcs á herança, porém, ode q~c
se trata, é o mesmo que Ullla multa.

Não obstante isto, como a constituição baniu a
pal:l.\'r:t, sera bom supprirnil-a.

Nilo havendo mais quem quizessc falIar, foi
posta a mateda. :i. vota~llo, e approvado o, artigo,
dizendo-se em lagar cle- seI" confiscada- estas pa·

,Iavras - aJJ1'e1lensão c 1l/m1a,. •
Leu o Sr. secretario o art. 19, e requerendo o

Sr. Visconde de, Paranaguá que se transferisse
para depois do art. 23, orrereceu para o Jogar delle
os tres artigos seguintes, quo se mandaram impri
mir para depois entrarem em discusslio; havendo
a camara deliberado aquclla tr:lllsfercncia.

AnT1GOS ADDICIO:'lAES •

• Al'L. :1.0. As embarcações empregadas 1111. na
'vegaçflo irHerior, além de registradas, deverão ser

. numeradas; e trarão escripto na pupa. o nome da
embarcação, e o do porto ou uistriclo a que per·
tencerem; pena~dc pn~arem vinte e cincomil e seis
centos réis-as que· faltarem á esta detel'miJtação.

r( Art. 20. No lino da matricufa ou registro de
laes embarcações haverá sómente cinco columnas.

« Na La se declarará o nome da embarcação ,sua
mastreaçlio, c fórma da armação.

c Na 2. 8 O nome uo dono, seu domicilio e occu
pat..'to.

c Na 3.- o dislricto a que pertencer.
r( Na &.:1 o numero de llessoas empre~adas 11a sua

. tripolaçtio.
l( A5.:1 ficará em branco, e l: destinada para

ncDa se poróm as competentes verhàs nos casos de
mudança de dono, de districlo ede fórma de arma
çáo; ou de nauCragio, incendio e demolição da
embarcação.

re Art. 21. Os respeclivos donos serão obrigados
a fazer logo averbar taes alterações, pena de que,
assim onão cumprindo, serão multados na. quantia
de villle mil róis.

c Paço do senado" 22 de .Tulbo de i8~ij .•
Mandaram-se imprimir.
Passou-se ao art. 20, o qual foi approvado sem

alteração alguma. .
Entrou em discussãO oal't; 21, sobre oqual obser

vou o Sr. Visconue de Paranngllá ser Ilccessario
addiclonar-se-Ihe d~pois das palavras-a arfJlt(aÇao.
será (eita- as seguintes - pelo mesmo mctllodo em
IOdos o.ç lJortOS -, c assim se venceu sem mais
iJebate.

Propôz o Sr. presidente á discuss.l0, l1cpois de
. lido pelo Sr. secretario, o :ll'l. 22, o pedindo a pa
lana, disse

,
OSR. VISCOXDE DE I)Ail.\XAGU.~ :-Ahi tenho que

acrescentar no fim as palavras - QIt de lIm-,
porque podem haver outros, os quaes são de um
só mastro. '

Dada a maLeria pai' uiscutida, por Mo baver
mais quem falIasse sobre clIa, foi post:l. á votação,
e approvada com o acrescentamento proposto.

Leu oSr. secretari o o art. 23, o(lo'al foi appro
vado sem debate.

O Sn. VISCO~DE m~ PAllAXAGuÁ : - Agora é que
tinha logar o al't !9, mas como se tlccidiu que
fossem impressos, requeiro que fique adiada a
materia até que elles venham.

Assim se deliberou.
Passou-se ;l lcrceil'a parte da ordem do dia que

era aL:I discussão do projeclo de lei sobre a mari·
nhagclIl, o qual é o seguinte:

PIlOJECTO DE LBI_

« A assembléa geral· legislativa, do Imperio do
UI'azU, querendo promovcr oaugmcnlo da mari·
nbagem para o scrviço dos navios tanto mercan
tes, como de guerra, decreta0 s'eguinte :

c Art. i.o Serão isen los do ser\' iço militar da
i.:l e 2.:1 linha, e de todo e qualquer onus- ou en
cargo municipal, os pescadores matriculados na
intendencia dan13.rinha, ou na camara do logar,
onde não houver lal intendencia. . I

• Art. 2. 0 As lanchas ou barcos de pescaria não
serão obrifradas a tirar licença para sallirein á.
pesca: ser:1o numeradas e registradas na referida
intendencia ou camarn, pena de pagarem vinte
mil réis de condemnação para as dcspezas da ma
rinha de guerra.

No regísfro se fará separaçllo das embarcações,
que sahem a pescar barra fóra, e das que pescam
dentro dos portos, ou nos j;ios : c nelle se decla
rar:i o nome do barco ou lancha, sUa numeração,
o nC"me do dono ou donos, o do 11leslre ou arraes,
o districto a que pertence, e o numero das pessoas,
Clue formam a sua companlla. Por este registro, pa.
gará. a embarcação cem réis atavor do escrivão
respectivo. Toda a "ez que sc mudar de dono ou
llrracs se fará novo registro.

l( Art. 3,o Opescado tan to salgado ou sêcco, como
o Cresco, sendo lei to por embal'caçües que sabirem
barra fóra, e cujos dous terços da campanha, pelo
menos, forem de hornclIs livres, subditos de Sua
Mngestadc oImperador, seI':!. d'orn em diante livre
de direitos, c de toda e qualquer contribuição ou
propina. .

Ir Art. oi o Agente da companha ser:\ matricu
lada na intendencia da marinlla, 0\1 na camara do
logar onde nlio houver intendencia, declarando-se
na lista da matricula o numero uas pessoas livres,
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e o dos escravos, e Ílagar-s~ha ,quarenta réis por em conse'luencia deste ficar :l.leijado, mutilado, ou
cada pessoa ao cscri\':lo competente. perder qualquer parte do seu corpo, terá uma

11 Art. 5. o Se o mestre ou arl'acs der ti. matri- lIen5:10 mensal em quanto viver, equivalente á
cuIa algum escra.vo na conta dos livres, sera mu[- terça. parte do respectivo soldo, ou soldada, aquil
tado por essa. fraude, pela primeira. vez 110 valol' lhe serà paga pelo cofre da marinha, c indepen
do mesmo escra.vo para sua liberdade, e pela. se- dente do mesmo suldo ou soldada, ou de outra
gunda terá. a mesma pena, c quatro (umos de qualquer ri!.lIluneraçrLo, merc~, ou vantagens, que
pl·iSfio. tenha, ou possa vir a tel'. E se por motivo de tal

II Art. 6, o Fica pr!lhibido o abuso dos CUI'racs a[eij:to, ou ll1utilaçfio, ficu incapaz do serviço de
ou estacadas para a pesca praticado nas costas, e horda, será empregado nos ,menaes, ou reformado
dentro dos por los, bal!ias e rios, Wl fôrma do al'tigo antecedente. Neste ultimo caso,'

• Art. 7. ° Será licito aos pescadores o pesca l'em pOI'élll, nfio consel'\'ará n pensão, se lhe faltar o
em todos os mares, hnlJias c.J'ios do imperio, 11ell1 tempo de sel·vir.o, marcado no mesmo arLigo pre,.
como o venderem o seu peixe, onde bcmlhcs con· cedente.
viar. • it Art. H, Ficam revogadas todas e qU:lesquer

11 Art. 8.° Todo o capitão ou mestre de navio, disposições conlrari.as do presente decreto.- Pal~O
empregado na. naregaçlIo costeira, cuja metade da da camara dos senadores, em i5 de Julho de J820,:'
lripolaç;'io fôr de hOlllens livres, subditos de Sua Visconde de, Pal'aIlG[Juá.

?lIagcstade oImperador do Drazil, lerá uma gratifi- O Sn. VISCO:'iDr. DE PAn'\~AGUJ\:- Compre.me '
cação de dez mil réis, por cada um, os qunes lhe observar que ba um erro no art. 2. 0 desta, lei, pois
serão p;lgos pelo thesouro publico, logo que volte de\'ia dizer o dono, oul donos, mestres oÍl arraes.
do seu destino, apresentando o competente certiO- (Leu).
c.'ldo exLrnbido do livro dn mnll'icula" O SIl, PnF.slot.,'-;m:-Do que agora se trnta é da.

II Art. 9.° Qunesquer generos condUZidos em n~. , utilidade da lei.
vias brazileiros, por conta de marinheiros brazl- O 5 ~. . ,.'. .
leiros, em seus respectivos rancbos, ou agasalhados n., \:SCO~D~ ~E PA.IIA~.~GU.A,- Bem o seJ,
serão isentos de direitos assim nas entradas l:omo porém Jull)o com emente prevcl.lIT este erro, bem
nas sahidas, vindo :l.co~pnnhados de com~tente como o que e~iste, no art. 8,0, onde se cUz JO/;Ooo,
a~testado pelo capitão e escrivlIo do navio. em [o~ar de. ~l<OOO. "

( Art. :10. Odono de n:l.vio, capitão ou mestl'e, No art. !l, ~,lIl1bem tal ta a prepOSIção nos anles
escrivlIo ou qualquer ontI'o individuo, que abusar de seus "cspecllvos ,.anchos.
da disposição do precedente arliso, defraudando OSn. VISCONDE DE DARDACEXA :-O nobre ~utor
ou concorrendo pnra defraudar os direi los nacio- do projecto n110 tem ad"ogado a sua causa, assim
naes, l1c:i sujeito á:; mesmas penas, que se acham levanto-me para dizer que o:lcto de navegação não.
estabelecidas contra os que· extraviam os mencio- póde ter 'O desejado etreito scm que haja mari.
nados direilos. - . nbeiros; que cstes é preciso creal-os, e que para

Cl Art•. U. Todo o marinheiro, que houver servido isto é necessario que passe oprojccto de lei, de que
. nos n:l.vios bmzileiros por espaço de vinte :mnos, nos Dccupamos,

e se achar incapaz de continuar na vida maritima T. , • •• ,; •

rI ebordo, sel'áarlmittido e empregado nos arscnacs O5n. 'ISCO~ DE DE~ARA:'iAliC.\. -l'l~d~ tenho ~Ito
da. marinha naqnelle trabalho em 'IUC poder pres- para suste~ tal' o proJecto, porque sem ISSO dm'!dar.
tar :linda algum serviço Se, porém, inteiramente da sabedorIa desta ca?Jara, que. ~ão pódc deIxar
estiver impossibilitado, oEstado proverá asua sub. de conl.1e~er a. necessidade c ut~l1dade de seme
sistencia, do modo possivel. IlJante leI; pOIS que cumpre aDlmar a classe dos

fe Art. 12, O marinheiro, lIue tiver servido nos pescadores, por ora composta só de escravos, sem
navios de ~uerra por tempo de dez annos, ou de a q~al não podemos ter mnri~~leiros, porque. pe~a

, cinco annos em tempo de guerra, e mostrarque não maIor parte é naquclle exerclClO que elIes prmcl- .
póde continuar no mesmo serviço, ser:í admittido piam a formar-se.
e empregado nos arsen:les de mnrinha naquillo que O Su. VISCO~DF. DF. CAllAVEJ.I.AS : - 1ulgo muito
fôr comll:ltivel com as suas Corças p'h~'sicas, e necessari:l esta lei, e sem ella nlio poderemos tirar
nnnca ter.!. menores vencimentos do que perce· às vantagens que esperamos do acto de nave-
bia. gação.

( E se inteiramente não estiver capaz de servir, Sem marinheiros, nada poderemos conseguir, e a
será reformado com todos os seus vencimentos. lei estabelece os meios por vi:!. da pesca, que é um

Art. :13. O mnrinlleiro, ou omcial marinheiro, ramo tão producti\'o, para se.formar um numeroso
dos navios de guerra, que, durante o combate, ou viveiro.deUes.
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da cama.I'a dos depu Lados sobre o conteúdo do dito
requerimento, e sou autorizado a pa,rticipar a V.
Ex., para que o ·[a.oa presente ao senado, (lue :L
mesma. camal;n tem appl'o\'ado este pal'ecer.
• fe Deus Guarde a V. Ex.- Paço da cama.ra dos
deputados, em 21 de JulbOdc iS26 ,-José .Anlonio da
Silva Jlaia.- Sr. João Antonionodrigues de Cal'-
\'alho. »

CÓPIA DO l'AlmCEn DA CO.\I)IISSÃO,

u Foi presente á. commissãO de constitui~ão ore
queriniento de Joaquim da Si! \'11. Girlio, (lue dirigiu
á. assemljléa por despaclJo do go\'erno, a (Iue pri
meiramcn te refluêrera, pede, que esta camara o
declare no actual. e n:ío interrompido gozo do {õro
de cidadãO brazileiro.. apezar tla involuntaria e
Car~osa damom que teve em'Portugal, excedido o
prazo marcado na imperial proclamação de 8 de
Janeiro de i8231 para. poder intent:lr competente
menle as suas· reclamaçóes pelos oficios de por
teiro da imperial camara do llumerol escriv:'1a da
chanceHaria·mÓr do imperio e segundo partidor
dos arrIMos, que possuia. antes da sua ida áquelle
reino, e de que agora. se \"11 privado, sem occur
reneia de outro algum motivo.

I J.. commissão examinou escrupulosamente os
. muitos documentos apresentados, e Cof por elIes
persuadida da justiça. do supplicante, que uma ve~
incluido legitimamente no numero dos cidadãos
brazileiros, sr. não aclla no caSO de julgar-se
incurso na COlllminaotio da. imperial proclam3ção.

• Portanto: como se mostra, que residindo osup
plicanlc nesta cOrte desde o anno de 180S no excer
cicio de varias empregos, foi presente;l. procla
maçao da. independolÍcia· do imperio, tendo
concorrido com O~ mais cidadãos para 9s actos que
lhe precederam, até com o donativo, de i20~OOO ..
feito em 27 de Abril de· i822. e continuou dr.pois a
residir, mosLrando Jlem claramente o animo, e in
tcncão de ser brazlleiro pelo proprio Cacto de im
plorar licença do Imperador para essa viagem que
fez a. PorLugal; ésem duvida, que tcm eHe a seu fa
vora expressa dec'a.ra~.ão da constituição til. 2,(1,
art. 6,°, §.i. o em que {oi comprchendido, e porque
houve o fôro de cidadão dcste impcrio. .

I E como é i,gualménte provado 1. o que o mesmo
supplicante, tendo mui justificndo motivo de ir a
Portugal na. necessidade de tral:i.r da sua saude, já
muito anteriormente detel'iorada pelas molestias
habituacs, que em IBW o obrigaram a demittir·se
do lugar de omeial da secretaria do desembargo do
paço.. e a pedir depois a faculdade, que lhe foi con
cedída pelo alvará de 27 de ~Iarço dc' :1822, pa~a
poder nomear serventuario do omeio dc escrivão

.da chancellaria-mór do imperio.. fez a viagem com
expressa, e illimitadn licença do Imperador, dada

ohomeml para se habituar ao mar, !lara encarar
Sl!U1 temor as tormentas, para obrar no meio.dellas
com sangue i!'io, carece de tratar desde a pri·

I meira idade com aquelIe elemento.
As nações que têm grande marinha.. têm grandes

pescarias, onde se prepara agente para ella, c essas
pescarias nos tal tam.

Houve a das balêas, quo nunca tomou o desen
volvimento de que em suscepti\'el, e que hoje ainda
em maior docadencia se acha; elTelto este do mo·
nopolio.. oqual deixa ainda depois de si tristes con·
sequencias do seu 11ali to empest:ulo.

Os inglozes, que a principie não favoreceram
tanto:\ pesca, en~olfados nas riquezas danaYega~lio
da Asia, mu~aram de systema depois que viram as
grandes vantagens que tivel'am os 110llandezes só,
da· pesca de seus arenques, o conta-se que só neste.
ramo tt'a~em hoje empregados alguns. cincoenta
mil homens.

Em tno grande numero de pessoas, quantos mario
nheiros habeis não havera Cf

Muitos, e por isso as suas esquadras são tão nu-
merosas, e Cormidaveis_ . .

Que 'poderemos nós Cazer com uma marinha,
composla de pretos sem experien'cia do !Jlar, e até
sem comilança'! '

Nada: semelhanles tripolações mais servem de
cm]laraçO, do que de utilidnde. E que interesses não
tira a Inglaterra da pescaria ~ ,
"X do bacalhá.u, em iB02; Coi'avaliada em mais do

quarenta milhões de cruzados; mas para isto é ne
cessario tambem que tenhamos 110mens que saibam
salgar, porque tudo quanto se salga no Brazill seja
peixe, ou carne, se ,corrompe, e apodrece, Uma
vezes, pois, que necessitamos de uma grande mu
ralha de madeira, e que sem marinheiros não po
.demos ter, 'assento' que a lei é não só util, porém
indispensa"el_

OSn, PIlESlDF:r;TI~:-Está. dada a'l.Iora, e se não
ha·mnis quem per.a a pnl:l\"ra, pregun to :l. camaTa
se julgà a materia-sutncientementc discutida '!

Decidiu-se que sim.
OSn. PRESlDEXTE:- Pel'gunto rnaisse oprojecto

passa a 2. D discuss5.o Cf

Venceu-se do mesmo modo.
O Sn. RODRIGUES DI~ CAJlVALHO :- Peço licenca

para dar parte deste ameia que' acabo de receber da
camara dos deputados.

OJo'FlelO.

• IlIm, e E:<'m. Sr.-Passo ás mãos de V. Ex. in~
cIusos o·requerimento de Joaquim da SilvaGirão,.
que pretende ser declarado no gozo não interrom
pido do tõro de cidadito brazileiro j ea cópia au-

o tbentica do parecer da commissITo de constituiçno
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em lOdo Outubro de t822; 2.° que, posto estivesse
em Portugal·no tempo da imperial. proclamaçllo, e
ahi se demorAsse :116m do pr:lzo neUa fixado para
se recolherem os brazi lei ros ao imperio, nlio csteve,
comtudo. da sun pnrt9 essa demora, a que ocom
pelliram a precislio de satisfazer da fim, que alli o
lC\'ára, ea talL'l de meios ao regresso para que em~
pregava todns as possiveis diligcncias, patenteando
sempre 05 desejos do voIL'lr:1 patria que adopt.1ra,
até com a rejeição de lucroso empl'cgo, que em
Portugal se Ibe orrerecêra; é por isto da mesma
sorte claro,· que elle s~ não póde considerar ex
cluido d'cntre os cIdadãos Imzileiros. nem por
força: da sobredita Imperial proclnm:lç:Io (se ella
se não julgar reformada pela constituição) porque
na. demora, alias autorizada, Mo houre a espon
taneidade sobre que recahia a comminaçlIo, nem
em virtudc da mesma constituição, porque no
supplican te, cidadão Jicenciado~ elegi timamen tc.
impedido, sc n:Io verifica algum dos casos, em quc

. na conformidadc do tit. 2. o art. 7. °sc perdem os
direitos de cidacl:io.
. c portan to, a commissilo é de par~cer, que osup
plicante e actual cidadão brazileiro,· que esta, e
sempre esteve no perfeito, e não in terrompido gozo
dos direitos, que· a constitui~1[o gal'an te aos·cida
<lãos, e 'lue, como tal, deve ser declarado, para po
der inten tar as reclamações para que .tem justiça.
LlLcio Soares Teixcira de GOlwêa.- José Lillo Cou
tinho. - Bcrnardo Pcrcira de VascoIlCellos.)

Remetteu~se :l. commisslIo de consUlui~jo.

O Sr. presidente designou para ordem do dia em
1.° Jorrar a continuaç1lo da discussl1Odo pl'ojectoo • .
de lei regulando o numero das secretarias de es·
tado: em 2. o as emendas da camara dos depu
tados sobre a naturalisação dos estl'anbeiros: c
em 3. o o projecto de lei a respeito da mine
ra~.1lo.

Levan tou-se asess:to :15 dua~ horas.

Sesfo\iio de ~~ de ..Julho de J8~C.

pnr.SlDr~NCJ.ADO SR. VISCONDE nB SA:;To·A3IAnO.

A's horas do costume, abriu-se a scssllo pela lei
tura da :lcta da sessão anteceden te, a.qual foi ap.
provada.

Precedendo as fornlalidades do estylo, foi intro·
duzido na sala~ e prestado o juramento respectivo,
tomou assento o Sr. Visconde de Queluz.

Como nenbum dos iIlustres senadores se le\·an·
L'\sse para fazer propostas, passou-se á ordem do
<lia principiando a d!scusS:lo o Sr. Visconde de
'Da;baccna, ao qual se seRuiu, o SI'. Visconde de
·Daepcndy, lJue, depoiS: de lIaver expendido "arias

A li2.

idéas sobre a materia adiada da sessão de 21 do
corren te a respeito dos paragrapllosdo art. iO do pro~
jeto de lei das secretarias de estado,sobreos quaes se
ha\'iam então suscitado algumas duvidas, fez decli
n:'lr a questãc sobre oart. 8,0, quo já bavia passado,
e pediu licença para apresentar uma emenda a elle, •
orrerecendo :l. considernçilo da camara as ponde
rosas. razões que oobrigavam a proceder desta ma
neira.

o Sn. PRESID~~TE :- A camara ouviu as relle~
XÕCS que fez o iIlustre senador~ ministro da fa
zenda, sobrea materia do arto 8. 0 ; ella tem igual~
men le presente oque deliberou a respeito do mesmo
artigo, agora decida se a materia se deve tomar em
consideração, e admitlir a nova discusslIo.
I OSn. VISCO:;DE DE CARAVtLr.AS :- Nilo acho nisto
duvida :llguma.

E'licito a qualquer senador, e em qualquer tempo
apresentar uma emenda que lhe pareça conve
niente. Níio se diga que isso 6 inadmissivel, porque·
o artigo já. passou.
.Nós estamos aqui para acertar, e todas as vezes

que se apresentar um meio de melhorarmos uma
deliberação, devemos abraçaI-o, do con trario ,
muitas vezes teremos d~ errar, e será omaior dos
tormentos reconhecermos oerro, e não o podermos
corrigir.

Dissipemos de nós prcoccupações vãs: não nos
prezemos de que temos odom da inerrancia: nós.

'nilo somos aqui assistidos pelo Espirito San to, e por
isso assento que ó muito attendivel orequerimento
do iIIustre senador.

OSn. CARNEIRO DE CA~IPOS :- Estou persuadido
de qtte o ilIustre senador tem agora o mesmo di
reito de fa7.er a emenda que tinha. antes j porque
manda o regimento que na 3.:1 discusstl.o role ode·
bate sobre toda a lei. .

Como óque um iIlustre senador que n~o assistiu
ás discussões, póde ser inhibido, agora que se :Jcha
presente, de discnlir todo o projecto 'f
Lo~o que apparece a opinião de um iIIustre se..

nador, que está nas circustallcias de faler com que
a lei che~ue mnis perfeita aos seus fins, entendo que
não só (lode falai', mas ate que Lem rigoroso direito
de ofazer.

OSn VISCO:'iDE DE flAnA~AGU,\ :- Os illustrcs sc~
nadores cst~o em contradicção com o que já aqui
se decidiu. .

OSr. Dorges, propondo uma emenda, como agora
se raz, respondeu-se-lhe que Mo podia ter logar
porque esta":J já rencido oarligo, apparecendo, por
isso, a disparidade de ficar este concebido de uma
maneira l\ respei to da repartição da marinha, e
vencido de outro modo a respeito da repartição da
guerra.

1'. m.



166' Sessão em, 2~' de Julho.

E'verdadc quo o regimento pOJ'mitte o fallar-so
na 3. 0 discusSãO em todo o projccto.; mas isso é e~
globo, e nós estamos tratando artigo por arti~o.
Por ll111tO, não posso ycr admittir-sc hojO oque hil
poucos dias se negou.

OSII. CARNEIRO DE CAM1'OS:- O que prova o il
lustre senador é que de facto assim se procedeu;
mas oque cu digo é que oillustre sl!nadol' que orre·
rece aemenda, eslà fUtldado no regimento, c por
isso tem logar o que pede.
,O sit. VISCON'D~ DE P.\R.\X.\Gl:A' :-EnttIo requei

ro a reforma. tambem de alguns artigos sobre as
quaes se havia pedido o mesmo, e tinl13 sido ne·
gado com aquelle fundamento.

OSr. Visconde de Carllvellas ins'lsLiu na sua
opinHlo, e reforçou·a. com nrgumentos novos, mas
n!io se colheu bem o seu discurso.

OSn. BORGES :-Parecern muito atlendivcis aS
. razOes que acabo da ouvir pelas apparencias do
conveniencia, quo ellas inculcam; maS convem
netar que taes razões de convenicncia rcduzir:'lo n
camara á ineonsequencia de dar hojo uma decisão
em contrario 110 que lJav'adecidido 11ontem; por~
que, de um dia a oulro, ou mesmo de uma a outra
Ilora,' podem suscitar.se motivos que se digam de
co'nveniencia para contrariar 'objcclos que já se
discutiram, c venceram, taes como o caso dei. pre
sente rei, e ent:Io será difficulloso, se não impos
sivel, o ui Umar qualquer trabalbo da camara. .

Haja, pois, uma regra invariavel para as nossas
iliscussOes, e deliberações. '

O Sr. presidente consultou a camara, pergun
tando se admiLlia as emendas ao artigo, n:io ob
stante obaver clle já passado, e todas as mais que
ácerca da materia do mesmo projcclo forem of·
lerecidas '! '

Decidiu·se que sim.
OSr. Viscondo de rraependy apresentou as emen·

das nos seguintes termos:

E~fE~DAS.

a Em substituição do art. 8. o:

Ao ministro e secret:llio, de esLado dos negocias
da fazenda plll'tence:

i.o A pl'esidencia do tbesouro nacional) e do
conselho da fnzenda; a suprema inspecção de
todos os objectos de renda o de despeza pullllca

,dos bens nacionaes que produzem renda, odos ge~
neros privativos da naç:io.

2. 0 Asuperintendencia geral de todas as juntas
de fazenda, das alfnndegas, da mineração do ouro
e prata, das Cílsas de moeda e de fundil,~o dos me·
taes preciosos, da extracç:io dos diamantes, dos
correios terrestres, e de quaosquer fabl'icas que

...

trabalharem por conta do Estado, e não forem pri....
vativas das repartiçOes de marinba e guerra.

3. o O despacho para a concessão de consigna
ções, quando .Oil devedores da fazenda; nacional,
por justos motivos, ntIo poderem satisfazer os pa·
gamentos estipulados. '

~.o A proposta para a nomeação, refol'ma, e re
mUllcra~llo de todos os omciaes de fazenda; e da
respectiva secrellu,'ia de eslado, que servem por
diploma imperial; a nomeação de amanuenses,
pratican tes, eon tinuos) guardas, c correiosl e a sua
demissão· no caso de rnáu serviço. .
,5. 0 A viS'i1anei:l sobre omodo por que taes em

pregados cumprem suas obrigaoCics, suspendendo
tern porari:l.Inell te os omissos e inhabeis, epropondo,
a' sua demissão no ClISO de a merecerem.

6. 0 Aapresentaç40 na camaTa dos deputados,
logo que estiver reunida, do balanço geral da re
ceita e dcspezas do tjesouro nacional do anno an~

tecedente, e, igualmente, o or~amento geral de to- •
das as despezas publicas do anno futuro, e da im~
portancia de todas as contribuições, e rendas pu
blicas, para o que receberá logo no ·principio de
cada anno, de todos os outros ministros, os orça
mentos ralalivos ás dcspezas de súas repartições,
bem comó a conta das despezas do anno antece~
dente, que Das mesmas se fizeram.

7. o A aprescnlaçdo de uma tabelIa que conto~

nha toda li. receita que houve no anno antece
dente, com distincção de cada um dos seus artigos,
declaração da importancia amiual que delles, etrec
tivamente, enLrou no cofre, doque ficou em divida
cobrave!, em execução, ou fallida, e da quantia
em qllo no anno antecedenle foi or~ado cada um
dos ditos artigos; D. apresentação de ou tra seme
lhante tabella relativa á despeza, onde, facilmento)
se reconheça qual foi o orçamento que para eUa se
fez,quanto se pagou no anno antecedente em cada
repartiçã.o, e quanlo se ficou devendo.

B.O A conla. de toda:l divida publica activa e
passiva com a declaraçllo do quo se cobrou da ac~

tiva, c pagou da passiva no anno anleccdcnlc.
O. o A observação dos eITcitos que os tributos

cxistentes têm produzidol ou produzirem sobre
os ramos de riqucla- nacional que :lIrectarem.

W. API'OPOSta. de todas as medidas que forem
nccessarias para melhol'arncnto de arrecadaç:i()
das rendas, para o mais exacto cumprimento das
leis da fazenda, e parn a suppressão de despezas
miudas.-l'iscollde da Baapc71dy. ))

Foi apoiada.
OSn. VISCO~OE DE CAnA.VELT.AS:-Eu requeiro que

cslas emendas sejam impressas, porque não é bom
que as discutamos só por bavcrmol·as ouvido.
(Apoiados. )
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o Sn. VIscci~DP. DE IsIJAMDUPE :-A emen~a pro
posta vem a ser, ·verdadeiramente; um novo pro~
jecto, e se ella. se admitteJ peço tambem licença
para. (azer as m~smas observações a respeito da
minha secretal'ia, onde será. necessario at~ mar
ear o tl'abaUlo de cada um dos officirJ.es, porque
do contrario alguns se recusam de estarem encar
regadus de um objecto, e dizem que sãO para todo
ti trabalho, que não lia separaç10. "

Bem sei que o regimento diz que, na3.a discus
slio, se deve tratar da lei em geral, tocando em
cada um dos seus artigos, rnasJ á vista do que se
tem vencido, peço para trazer na primeira occa
sitro as minhas notas para a minha secretaria.

OSn. BORGES :-Occorre-me lambem oesbrmos
na 3.:1 discussflo, e n:Lo ter sido ainda lembrada a
SeC!elaria da guerraJ cujo ministro, nfiO sendo se.
nadar, n10 tem estado presente para apontar
tambem as difficuldades que a lei lhe apresentará.

~ em sua execução, para hem de serem removidas
coma alteração que se lhe faça.

Lembro esta especie, para que a camara a con
sidere, e delibere sobre ella.

OSn.ROOnIGUES DE CARVALHO:-Nósnão precisa
mos dos ministros de estado para fazermos a lei. Se
aqui são ouvidos,é porque estão nesta camara, além
de que elles têm' o direilo de virem toda a vez que
quizerem.

O SR. VISCO~DE Dl: CAnAVl::LL.\S :- Oillustre se
nador proferiu uma proposição que eu n:lo posso
:ldmittir, c edizer que oministro de estado pódc
vir á camara toda a vez que quizer.

O ministro pódevir assistir, e discutir, quando
a proposta fôr sua, e nâo vota, menos sendo se
dador ou depu tado.

Quanto á difiiculdade de que, estando os mais
senhores presentes fazendo emendas cada um na
parte relativa li. sua repartição, ficava a da guerra
sem haver quem fizesse reflexões a respeito del/n,
remcdêa-se isto muito bem.

Convidaremos pessoas de fóra para se tratar dessa
objecto em comm iSSfiO, e iIlus trar-sa a materia ; e,
quando seja necessario, convida-se o proprio mi~
nistro da guerra para que ven~a á commissllo, e
f~ça as reflexões, que lhe parecerem convenientes.

Este me parece o meio mais prelerivet para
se lazer a lei com todo oacerto.

OSR. VISr.O~DE DI! INHA~lDUPE :- Se a lei tivesse
principiado por esse ministro, se fosse elle quem
a houvesse propostoJ poderia vir (azer aquellas re
flexões que julgasse convenientes, mas nao suc
cedeu assim.

Quanto ao que lembra o nobre senador, qlle seja
cbamado á commissllo, nlio m'c parece isso dece-

roso, e póde ser que elle nlio queira vIr, porque nllo
tem obrigaçlIo para isso.

OSn. VISCONDE DE CARAVELLAs:-Trat:mdo..se da
emenda do Sr. Visconde de Baependy,e da facul
dade de se apresentarem ou! ras semelhanlesJ sus
citou-se a objecção Lle que, bavendo um ministro,
o da guerra, que n:io ~ membro desta camara,
passará a lei sem defesa (seja-me 'p"ermittido u~ar
desle termo) na parte relativa. á sua repartiçlio.

Apparecell quem dissesse que elle podi:l. vir
íl camara exponder :LS suas observações, mas eu
mostrei ocontrario, (l disse que só póde isso ter
logar se a proposta fosse delle ministro, na fórma.
da constituição, e lembrei o expediente que me
occorreu, e p:l.l·eceu .preferivel para se fazer a lei
com toda a circumspecçlIo,' e acerto.

I) iz o nobre senador que JIl eprecedeu, que Ihc pa~

rece indecoroso aqueUc. expediente, sem se lem
brar que eu propuz que o ministro fosse con....i
dado, e não que fosse cbamado, ou que se lhe
mandasse alguma ordem, .0 que é causa. limito
l1ilTerente. Cumpria-me fazer esta declaração para
que não possa. ser taxado de faUar com menos
circumspecçfio, e madureza, do que devo.

OSR. CARl'iEIRO DE: CA~Il'OS :-Sr. presidente, eu
peço o addiamento da materia, e que se mandem
imprimir as emendas, pois do contrario n110 po
demos adiantar-nos.

Sem se imprimirem as emendas, como ba de
cada um estudal~as em sua casa, para ....iI· aqui
expôr o resultado das suas combinações?

Eu con(essoJ que já de nada dellas me lembro:
não ~ causa que se possa reter de cór em uma,' ou
duas veze~ que se ouçam lêr: portanto, ou alias
se 11:10 de mandar imprirnirJ ou os amciaes da
secretaria Mo de tirar cópias para se distribui~

rem por todos nós: sem isso nfio se podem dis-
cutir. . •

Sendo oiJlustro senador contrariado por outros,
que se fundavam para isso na inleHigencia do
regimento, pediu :l. palavra, o disse

O Sn. VISCO~DE DE BAEPENDY :-51'. presidenteJ

eu nunca pensei que so suscitasse 1110 renhida,
questllo sobre. esla matcria.

Fallei com os dcsejo~ quc tenho de prestar
os soccorros que estão ao meu alcance para que
a lei seja quanto'mals perfeita possivel: susci
tam-se duvidas, permitta-me V. Ex. que termine
3 questão, e retire o meu trabalho ..

OSn. VISCONDE DE CAllAVEI.LA,S :-Sómenle direi
que estas emelldas já foram apoiadas, e que, por
consequencia, hllo de discutir·se; agora na ma
neira de o fazer ó que está a dlfficuldade.

Se ao menos ti vessemos todas as cópias l.1cllas,
iriamos conbinando-as com os parilgrapbos a que
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se I'cli'lrcm, c tnh'cz podesscmos fazer algull!a
causa' Jlorém de outra rn:lIleira ntio entendo:
portar/to, ou taos emend:ts se hiío de regeitar in
/illlillc, ou ser impressas para se discutirem,

Dando-se por concluida a àiscu~sã(), o Sr. pre
sidente consullou a camara para ver se acaso se
mandariam imprimir as emendas; c assim se
decidiu, l1c:mdo por consequcncia :tddiado este
objecto,

Passou-se á segunda. parte da ordem do dia)
IIue eram as elllel1llas da camara dos depu tados
::.obl'o o projecto de lei da n:lturalisa~rlo dos estran_
ge'lro~, proposlas nos seguintes lermos:

E;lrE:\,D-tS

ApPI'ovauas peln. calHara dos dejlutados ao pro·
jeeto de lei llar:'. Jlatul'ali5aç~o dos estrangeiros,
enviado pcln. camara dos ~enadorcs.

AO AnT. i. o

• Püàr.l':i ohter carta de natul'aJisllOão o estran.
::eiro, que, nilo se tendo opposto de qualquer modo
:i indepemdcncia do imperio, ou:í. fárma do seu
go\'el'110 monal'c!lico constitucional representativo,
justificar legalrnen l..l perante o juiz do domicilio,
ou,"ido o pl'ocuradof da corôa e soberania nacio
nal, os seguintes ,'cqUiSit05 :

( {. ° Ter deela rado, depois de maior idadc, na
carnal'a do uistriclo :J. vontade de fixaI' domicilio
no imJlcria.

( 2,° Resiclencia continua por' dez anÍlos, depoi~
de feita a declaraol1o; ou por sete, sendo c:J.7.ado
com mui hei' 11I'azileira.

( 3.°, Dom procedimento.
• O poaer legislativo, quando o hem (lo eslado

o exigir, dispensará nesta lei, a favor de pessoas
distinctas em :llguma sciencia ou arte, ou que
tenham feito relevantes scr\'ir.os ána'(',ao., .

AD.AlIT.2,1I

• Su ppressilo.
c Paço da camara dos' deputados, em 10 de Julho

de i82G.-Lui: Pereira da Nobl'ega, de S01t:a eOll/i· .
?lho, pl'csidcnte.- José nical'da rIa Costa A(}llim' dI!
-1lltll'a(Ja, :I.. o !iccrctario. - José AlI,taniQ da Silva
Alaio, 2. o secreLario••

Depois de amplamente discutidas ali emendas)
discussão que se ntlo alcançou, sendo postos a
vo:os) decidiu·se que passassem a outra.

Passou~sc ri. terceira pal'le da ol'dem do dia) que
era o projecto 'de lei sohre a mincr~ção, e decla
rando oSI'. presidente que queria lomar Jl~"le na
discuSSilo, convidou o Sr. ,·ice-presidente p.na
tomar a cadeira.

Leu o Sr. secretario o art. LO do projeclo, e
perlinrlo fi palana, disse

OSI\. V!SCO~DF. DE BAEPENIW : - Eu acho que
Mo convém que passe este artigo. O projecto de
lei tern paI' tlm ver se podemos tor alJUndancia de
lllinera~110, e chamar para as despe2cs do est:ldo, a
renda do quinto do ouro, n. qual' tem desappare
cido; e para isto facuJt:l·se) no l. o art., a todo o
cidadfio o poder In inarar ouro) prata, ferro e todos
05 metaes em qualquer provincia..
~os artigos seguintes, vê·se que quem fõr mine

rar Ollro ou pratn." será. obrigado a levar á casa
lia fundiçil0 esses meLaes, que colher. Ora, nós n110
l{'lllos semelbantes casas, san[o nas províncias que
rllé agora tem lido o nome de mineiras; por con
sequencia, o artigo não pódc subsistir, devendo-se
l1eixar a rnineJ'nc.tto, como alé agora, naguella.s par
t,:)5, onde existem essas c:'1sas, C os outros meios
necess:ll'ios pal'a aquelles fins.

OSIl. YISCO~OE DE S.o\.xTo·AM.\1l0:-Qulzera quo o
iIIustre s(!nador rencctfs~13 que a lei nunca 6 feita
para tal ou tal pro\'inciíl, com excLusão das outras.

Se o ouro no' Drazil fosse só prod ueto de ~Jinas
Geraes) S, Paulo) Malo-Grosso c Goyaz, talvez po
desse isso ser, mas, ao contrario, o ouro abunda
em todo o Drazil, e deve, por consaquencia, r, lei
ter toda aquella amplitude.

Objectn.·sc a falta de casas de fUndiç;lo nas pro
vincias que n~o s;1o mineiras; mas, logo que passe
a Lei, o governo deve eslabelecer os meios de podf1r
!la"er a si esse producto 110 ouro em todas as pro
vincias, CIO quo clIe apparecer.

Eu esperava que o arligo fosse comb:ltido com
ouLrn.s 3rmas ; que se all~gasse que as minas são
propriedade do sobel'ano, fundando·se os argu
mentos na orden:l~ão do I'cino liv. 2. 0 til. 36,
lIua'ndo no §:li, se:;unrlo penso, elescreve os direi~
tos rcaes; porém esta objecção trLmbem mio podia
ler vigor. ,

Se a nossa consli lui ção não alLerou tlldo isso,
MUlo n[o fez nada. O direito de propriedade esta
alli garantido em toda a sua plenitude, e ninguem
poderá acreditar que essa. ordenação seja agora.
alli chnmada para destruir um arligo da constitui
ção. gu, pelo menos, 11\10 o p~sso suppor) e,por
isso inslo que o arligo pas~e. '

O Sn. YISCO~DE DI, DAE(lI,~l>Y: - ~ilo tin!ln.m
deixado de me oecorrer os argumentos flue o nobre
senador apon lou; porém reserrava prod uzil'os,;
quando se tralasse do art. 2.°, para o qual me
parecem mnis proprios.

Sei lI1uilo bem que não é só nn. provincia de ~II-
. nas que ha ouro, que todas IIS provinci(1~ do impo
rio o tem; porém não 1Iavendo em todas ellas
cn.sas de fundição, de que maneira poderá o mi
neiro saU3filzllr:i lei?

Pensa o illustre senador, :lulor do projeclo,' tcr
soltado a duvida, dizendo quo o governo dará as
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providencias: pois o governo ha de ir crear Qssàs
caS:lS em toilas 35 provinclas, c estar á espera de
crué algum cidadflo se \resolva a ir alli minerar?
Isso não tem lagar.

Que enorme despeza nlto seria necessal'ia! Eu
estou intimamente convencido de que a mineração
n[o é o que mais nos convem: a nossa riqueza
toda existe na superficie da terra; a esta é que
devemos prestar todas as nossas attençoes, e-nela
scguir essa mania de desentranhar do seio della. os
metaes que abi existem encerrados.

Soltar as minas a todo o PO\'O, dizer·lhe : - Vai
procurar our01 seria o maior mal, a maior praga
que se podia rogar á prosperidade do nosso im-
perio. .
Permitta~se a minel'nç1i.D com semelllante ampli~

tudo) e "cr-sc-l1a desapparecer de uma "ez a cul
tura das terras: homens possuidos da mania que
sempre apparece em semelhantes occasiões, revol
veriam toda a supel'ficie da terra, com prejuizo
infinito da agricullurn, para th'ar·lhe o metal,
correndo atraz de uma esperan~a tantas ,'ezes
illusoria e ruinosa.

Eu tremo ainda, quando me lembro da minera
ção de S. Pedro do Sul. Aquolles campos t:10 pro
ductivos, aquelles campos tão ricos ficaram em
pouco tempo reduzidos a montues de calbáus,
como L'lmbem se \'6 na provincia. de l\lihas-Geraes,
na provincia. de Goyaz, e em muitas outras partes,
onde a mineração al'ruinou, e tornou improclucti~
vos e inhabj,layeis immcnsos terrenos.

Os nossos fios estão debaixo de muitas braças àe
cntulllO, por causa da minel'ação, com incalcula
vel prejuÍzo da communicaçélo que por elIes se
poderia manter entre logares distantes, e proprios
para so '- prestarem feciprocos interesses: o que
tivesse uma fazenda acima do outro, acbando
nella. uma. mina, não duvidaria. entulhar e arrui
nar a fucnda do sen vizinho.

Para o que de\~cmos olhar com atlenção, é para
:t cultura das terras, é para a crcação do gado, é
para o progresso das artes = a isto 6 que devemos
applicar todos os nossos cuidados.

Quando em Minas-Geraos se generalisou a mania
de mincrar1 desappareceu toda a riqueza, arrui
naram-se innumeraveis familias: boje, porém, quo
muitos homens come~am a conhecer os seus "er
dadeiros interesscs, a riqueza vai outra. vez appa
recendo, e-a provincia já tem gcneros para ex
portar.

Se Mato-Grosso o GO~'az ainda não exportam, é
porque estão solTrendo as consequoncias fataes da
mineração.

Muilas partes ficaram despovoadas) c em· Per_
nnmbuco atô se abandonaram engenhos, fugindo
os llabilantes.l!:ll'ól. as minas então descobertas.

A. fl.a

Estas 5[0 as razOes pai' que mo opponho ao artigo,
ao mesmo tempo que convenho em que o direito
do ouro, nas partes ondo a.ctualmente se lavra,
seja de lO paI' cento em logar do quinto, ou 20
por cento que presdntcmenlc se cobra, afim de" quc~
com maior vigor, se empreguem metllodicamcnte
neste trabalho, desejando que se formasse sobre tal
objecto uma lei com um regimento muito minu
cioso, para. que delta. se possa. -tirar toda. a vanta
gem, e obstar os enormes prejuizos, eextravios que
até agOl'a tOm acontecido.

O SR. PRESIDEX'l'E : - Deu a hora, fica addiada.
a materia. '

OSr. Visconde d~ Santo-Amaro tomou outra. vez.
conta da cadeira da presidencia, e designou para
ordem do dia. a. 2. a discussão das emendas ao rc.
gimcnto dos consclbos gcrnes de provincia, a con
tinuação da discusslIo :lddiada, e ultimamente a
2. Q discuSSãO do projccto de lei sobre a mnri-
rinhagem. I

Levantou-se a sessão ás horas do costume.

SeHMÜO de 2a de .Julho de 1826.

I'RESIDEXCIA DO sn. VISCO~DE DE SAXTo-A~IAnO-

Abriu-se a sessão ás horas do costume, e lenda-SI;}
a. acia da antccedellte~ foi approvada. -

O SR, RODRIGUES DE CAnvALHo :-Acabo de re~
ceb'er um amcio da eamara dos ucputados com as
einend:ls no projccto de lei sobre os dias de festi
vidade nacional.

OPl~ICIÇl.

~ Illm. c EXm. Sr.- Por ordem da camara dos
deputados, rernetto a V' Ex. inclusa. a rcsoluçlio da
camara., tomada sobre o projecto de lei para decla
raçao dos dias de festa nacional, enviado pclo se
nado, afim de que seja apresentada por, V. Ex. no
mesmo senado com o prejecto original. - Deus
guarden V. Ex. P,'lÇO da camara dos deputados1 em
~2 de .Julho de i826.- José Ricardo da Costa AflUia)
ela Anrlrarla.-Sr. João Antonio Rodrigues de Car
valho.

I

.Addição ao projccto tia lei vindo ([o senado, dacla-
"alldo os dias dc festividade llacional.

~ Art. I Depois das palavras tinte a cinco de
.'fal·~o se acrescente tte.:e de Jfaio. Paço da camara
dos deputados, em 2! do Julll0 de 18:!6.-Llli.: Pe
,'cira (la Nov)'cga dc Solt=a Coutinho, presidente.
José Rica)'do da Costa :Aguiar de ,tlndl'ada, i.. o seCl'C
tario.-lo.,é Antonio da Silva Naia, 2. 0 secretario. 11

Fiéou sobre a mesa pnra ser discutida em
tempo.

T. m.
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-oSIl. VISCOXDE DE !!ínA.UDUPE :-Em consequen·
cia do que tinha requerido, e na,conformidade do
que a camara concedeu ao meu iIlustre collega~ o
Sr. VJsconde de Daependy, julguei conveniente
fazer algumas observa~ões a respeito da secretari:)
de estado dos negocias estrangeiros.

Tive cuidado em me circumscrever quanto me
foi possivel aos artigos existentes; apenas toquei
alguma cousa sobre a sua redac~lio, e acrescen·
tei unicamente 4 ou S, que me parecem dignos da
attenç1io da cnmara. Eu os remetto á mesa.

Leu oSr. secre tario Barão de Valença a emenda
do. Sr. Visconde de !nhamlmpe, a qual é a se·
suinto :, '

EYEND.\.

11 Art. 5.0 Ao minislro esecretario de estado dos
negocias estrangeiros ,pertence:

L o Adirecção, e expediente dos negocios poli·
ticos do imperio. '

2. 0 Acorresp'ondencia omcial com os ombaixa
dores~ ministros, e agentes politicos ecommerciaes
assim das nações estrangeiras, como deste Imperio
residentes nos outros Estados.

3.o A superintendericia geral das relacúes do
commercio nacional nos portos estrangeiros.

~.o Aexpediç1io dos diplomas, c mulas de todos
os empregados desta reparti~.ão.

5. o Avigilancia sobre a condueta. àe taes em
pregados no desempenho de seus de"cres, fazendo·
os eJIeetivamente responsa,ycls na fórma. da lei,
por suas omissões, ou prevaricações.

6. o Suspender eorreccionalmente pela falta de
cxacto cumprimento do suas obrigações, e até
expulsar de seus lagares pela reincidencia, aquel
les que servirem por simpl~s portaria do mi-
nistro. ,

7. o Fazer a. proposta para :l nomeaçlio dos
"empregados desta repartição, ea remuneração de
seus serviços. ,

8. 0 Manter, efazer executar os tratados, e.con
venções politicas ecommerciaes, ora existentes com
estelmperio.

9. 0 Expedir passaportes ás pessoas, eaElsnavios
eslrangeiros, que sahirem desta capital c porto.

iO. Asuperintendencia geral da 3dministração
do correio.

u. Regular a economia dos trabalbos da secre
taria, separando-os por artigos, c nomeando de

, entre os officiaes os que devem servir de cbefes
dessas divisões. Onumero dos offlciáes, seus or
denados oemolumcn tos serão regulados por lei.

i2. Determinar o pagamento '.los ordenados de
todos os empregados da sua repartiçãoJ mandar
satisfazer as outras despezas que exigir o serviço
nacional peln. somma que parn. este 11m lhe fôr
annualmcnte consignada.

i3. Apresentar oorçamento das despezas da sUa'
repartiçl10 no anno seguinte.

M. Dar conta da despeza do anno antecedente.
- Viscollda ela lllltambupe.»

Foi apoiad~.
Passou·se á ordem do dia, que era a 2~ 11 discussão

das emendas feitas pela camara. dos deputndos ao
projecto de lei sobre o regimento dos conselbos
geraes de provincia,

OSn. VISCONDE DE INHA~ri:IUPE :-Todas as na
ções, tratando deste objecto, têm olhado como
base :J. franqueza, e liberdade ~om que cada depu·
tado deve dizer as'suas opiniOes : a nossa consti
tuiÇão nos dá a'inviolabilidade mas esta inviola
bilidade Mo é tão indefinivel, que se nlIo veja ató,
que pon to deve chegar.

Se 'na camara dos deputààos, ou na dos senado·
res um membro, em acto de emitlir as suas opi
niões, llzer alguma proposta otTensiva do decoro
que se deve guardar, está. dÁ parte do Sr. presí:
dente chamal·o á ordem, e evitar que vá adiante,
posto'que fóra. deste recinto não possa ser arguido
pela opinHlo que, como procurador danação, emiUiu
porque nós so~os verdadeiramente procuradores
da nação de.~de que par,'1. aqui entramos, embor.'1.
as nossas nomeações se designem por esta, ou por
aquella província: mas estas idéas n:lo podem ser
applicaveis aos conselhos geraes de provincia,

Estes conselhos têm na constituiç,10 marcadas as
suas attribuiÇÕes: aconstituiçlio poz·lhes cancellas
,para que as nlIo possam ullrapassar: cUes nlio
entram se nfio em os negocias economicos das suas
respectivas provincias) e slIo de alguma sorte
comparados com 3S eamaras municipaes: como,
pois, se pretende dar·111es uma inviolabilidade, quo'
iria. ~esharmonisar com os principias da. consti
tuiÇão? Que abusos não resultariam daqui nas
provincias distantes, longe da "isilancia do poder
legislativo, e do poder execulivo? Talvez mui
graves, equando outras razOes não houvesse para.
rejeitarmos a emenda, ~astaria a consideraÇão de
que é melhor prevenir o mal, do que remedial-o,
e nito convém por tanto alargar esta' liberdade.

Diz-se que os r.onselhos são de alguma sorte com
paraveis com as camaras munícipacs, cem verdade
elles só "têm, como eHas, cerlas iniciativas j a fa.
culdade de proporem ao poder executivo as medi
das cconomicas relativas ás suas respectivas pro
vinelas, de maneira que, bayendo camaras, e os
conselhos dos presidentes, parece dcsnecessario
aquelJe terceiro corpo ; por~m a nossa. constituicjfio
quiz ser quanto mais liberal, quiz ostentar li. maior
franqueza: cumpre·nos a nós oevi tar que se abuso
das suas salutares disposições; assim, digo que ali
emenda de"e ser absolutamente rejeitada.
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oSn. V1SCO~DE DtCAnAvEl.LAS:- Sr. presidente
creio que a ma teria está discutida, ·0 que a camara
todaconcordn em que nÓs ullo devemos admHtir
essa eménda.

Eu já expuz as minhas idéas a esse respeito; e
mostrei que a matel'in da emenda não.era propria
para se tratar em um re(;imenlo interno. Em um
regimento interno só tem lagar a oràem do tra
balho, a maneira com que deve ser feito, e não
o tratar-s~ de attribuiçúes. Isso pertence á conM
sliluiçllo. .

Lembrei tambem quo 1\ constituição não tinba
concedido inviolabJidade aos conselheiros de pro
vincia: ora, se ella n1l0 determinasse as pessoas
quo s110 inviola\'eis, poder-sc-bia. dizer quo tinha
deixado isso pam o corpo legislativo odeclarar;
mas dectarando..o ella, como com e1Jeito declarou,
ser essa prerogati\'a só concedida ao chefe da
naç~o, eaos membros do corpo legislativo no exerM
cicio das suas funcções, está claro que exclue todos
05 mais, inclusivamt'nto os conselheiros de proM
"incia. .

Sei que alguns publlcistas sustentam que os
corpos moraes n1!o têm responsabilidade; lTIas isso

·não passa de uma opini:'Io : outros gr.guem o con
trario, e 11 nossa constiluiçllo tambem o adoptou,

· porque fez rr.sponsavel um corpo moral da pri
meira. ordem,.que é oconselho de estado.

, Ora, sendo eàto corpo responsavcl, se aconselha
com .dolo, contra a lei ou contra os interesses
do estndo, como deixarão de Oser os consellJos de .
provincia, que n3da mais fazem do que lr.mllTar
as cousas que lhes parecem vantajosas às suas
respectivas provincias 9 .

Estes consellJos não têm mais do que u'm direito
de peliçno em junta.
.A constituiç1lo não fallou nelle, mas a cousa ê

essencialmente essa.
Os inglezes têm essa maneira de direi to de pe

tição: elIes podem-se reunir, discu lir qualquer
materia, e dirigir depois a petiçãó em nome da..
queHe ajuntamento_ Sendo iSLo assim, como 6que
havemos de partilhar com taes conselhos uma
regalia ttío preciosa 9 De maneira 'ncnlJuma o de·

· vemos fazer, porque, se. tal se podesse 3dmiLlir,
tambem as camaras municipaes requereriam, e
com justiça, que se lhes declarasse a su:!. inviola
bilidade.

Demais, com essa.· prerogativa ficavam 05 con
selhos de provincia ainda de melhor condição, do
que a camar:l.' dos depu Lados, porque esta póde
ser dissolvida, ou adiada, e os presidentes das
provincias n1[o tOm autoridade para fazerem o
mesmo aos conselhos. Parece-me, portanto, que
de maneira nenhuma devemos admiltir a emenda.

Não havendo mais quem pedisse a palavra para

fallar sobro a materia, r.iLssou-se á votnç1l0 e foi
approvada a emenda ao art. 29, a qual consiste
em supprimir as palavras-Que tiver "cccbido do
(Joverno- o substituir-lhe as seguíntes- c mai$
papeis que file {orcm remcttidos:- e rejeitou-se, por
deliberaçllo un:llli,ne, oartigo addicional.

Em consequencia deste ultimo acto, declarou o
5r. presidente que reserva para ou tra sessão o
consultar a camara. sohre a l.lirecçfio que deveria
dar-se asemelhante negocio, eili vista da disposiç~o
do capo li,O art. 61 da constituição.

Entrou-se na segunda parte da ordem do dia,
que era a continuaçao da discussiLo do art. i.O do
projecto do lei SObI'(l a mineraçllo; e como o
5r. Visconde de SantoMAIl1:l ro quizesse entrar no

'dp.bate por ser autor do projoct~. deixou a presi·
dencia, a qual foi occupada pelo Sr. i. II secre"
tario, "isto ml0 se achar pr~sente o Sr. vice
presiden te.

OSn: FtnNJI.~nES Pl:\'HEIno:-Levanto-me uni
camente para aprosont:u' a esta camara alg-uns
esclarecimentos, de q"ue estou ao facto.

Tem-50 reputado pertencer ao soberano odominio 
das mInas por um direito antiquissimo, Gaté coevo
com a. mesma s.Jciedade. Com e[eito, creado o
homem, principiou a la.vrar :l. terra, o adquiriu
posse sobre ilUa; porém as mcessidades" que
so[ria, a falta. de algumas cornmodidades, e de
meios para conservar aquclla posse contra os ata
ques dos seus inimigos, o obrigou a. reunir-se em
sociedade, e para isso sujeitou-se a algumas restric
çúes naquillo que elle tinha. desde a. sua. origem,
cedeu lima parte dos seus direitos de chefe da.
sociedade, ou naçll.o.

Funda-se nestes princpiios a origem daquelIe do
minio, adoptado na jurisprudencia l'omàlla, d'onde
passou depois para o nosso codigo, e para o de
muitas nações: contemplemos agora, por um
momento, os seus eaeHos nos I factos que mo
oecorrem. ..

Quando, em fSiO, se descobriu o ouro na pro
vincia do Rio Grande, olhou o-governo aquella
descoberta como um manancial de riqueza, e desde
logo o fez privath"o seu, e mandou uma compa
nhia por sua conta para trabalhar lias minas, com
exclus~o de todos os parLiculares : o resultado foi
que essa companhia apenas pUde tirar uma quauM
lidado mui diminuta, pois teve o producto de 24
marcos, 2onças, c õoi taYas~ ficando sobrec:1I'rcg:Ida
a fazenda publica com uma despeza de mais de
12:0001)000. , •

Vendo-se que aquillo n:10 convinha. ao Estado,
veiu a provisão de 12 de ~Iaio de 1812; porém os
parLiculares propozeram-se a tirar ouro: crearam
immensas companhias, porque Mo havia freio, que
os contivesse: a: aspereza da lei de,nada valia, o
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o SR. PnESIDE~\Tl; : - Queira o iIlustrc senador
reduzir a escriplo a 'Sua indicaçilo. .'

O Suo BAnio Dlr CAJ:TJ:::- Eu não disse que fazia.
iildica~.ãoJ disse só que o :ut.igo não podia assim
passar.

a SR. CARNBlRO DE CAJ!IlOS: - Sr. presidenteJ
parece-me q~e não podem proceder as objecçücs
que acaba do ponderar o nobre senador, que ml)
precedeu.

Com IJue fund:tmenlo propüe o llobro senador,
que regulcmos. os costumes conforme :l. legislação
e~islente, quando nos achamos aqui reunidos para.

contrllbandQ era immcnso, as dcvaSS5S só sCl'viam I tanto, parece-me que este artigo n10 póde passar
de apontar criminosos, em cujo numero seachavam qual se acha, pois devemus considerar os costumes
implicadas ns fnmilfas Jll'incipaes da proyincia, de segundo a lei, altender il legislação que exisle,
maneira que S. )I. 1. julgou ser o melhor expe· posto que eu não negue que ella tenha defeitos.
diante que se podia tomar, bnçar um \·éu sobre O~ antigos rom:lOOS olbavam pat:a a. superficie, e
essas devassas, como poderá informar o nobre se- davam o direito de propriedado della igualmentB'
nador que está presente, e entl10 sc achava no mi- com ode tudo o que encerrava na sua profundi~
nisterio; porque não havia força quo contivcsse dade: depois no tempo dos imperadores um tinha.
semelhantes homens: nem a J:Ilesma presença da uma, outro tinha oulra cousa. Esl.:I. é á legislação
tropa o cohibiu. que passou para nós, e Jlor isso vemos em Minas-

Se hoje levantavam o campo, e desappareciam, Geraes que um ésenhor de extrahir o que está. em
voltavam d'ahi 1m pouco, ouiam minerarem' outro baixo, e que a superficie IJ~rtence a outro; seguin
logarJ e assim 1.l0uve grande cxtracc-áo de ouro na do-se daqui derribarem-se edificios, e ficarem
,provincia,com prejuizo enorme da fazenda publica. montões de rl~inas só por causa da. mineraQlIo.

A..êsim continuaram as cousas, até que ultima- Demais, senhores, olhemos para a legislação de
mente veiu o decreto de i7 de Setembro de 182.í outros paizes. Na Hesp:mhn, sempre foi conside
(segundo creio), em que S. M. I. mandou que fosso rado o interior como propriedade do principe :
livre, nas provincins tlo Rio Grande, e Espirito' examine-se a legislaçl10 de França de 01, e noll3o
Santo, a mineração ,na f6rma. das nossas leisJ eno se verá que a propriedade da profundidade perten-
espa~o de tl'CS mezes teve ogoverno um resultado, cia ao Estado. '
na fórma tlalei de iS03, de mais de i .000 oilavas de Tambem tenho grande dU\:ida na amplitude que
ouro (além MS extrnyios, porque semprc os lJa), faz o artigo extensivo a todas as províncias.
isto é, um proveito muito maior (lo que aquelle-, Uma tal licença iria arruinar inteiramente a
que percebeu nos dous annos que lavrou por sua agl'icuItura, c isso n~o c,onvem.
conta. Não nos arrisquemos, senhores, a. reproduzir os

A' vistr. destes factos, não se póde duvidar de que males de que já foi victima a provincia de Minas.
não convem aú Estado o mn.ndar explorar as minas Asua ruina data de 1603, ou de .~608, quando An~ .
por sua conta, e que isto se deve deixar aos parti~ tonio ,Rodrigues de Arzão aprcsentou tres oitavas
culares. de ouro, e Pedro de Oliveira doze oitavas: desde

1\'110 julgo tambernJ como alg'uns illustres sena- então arruinaram-se os engenhos, e tudo acabou.
dores querem, que o artigo seja damnoso :I. socie. ~ós deve,mos attender ao bem da sociedade em
dade: eUe vai tirar do seio da torra riquezas que geral: a verda~eira riqueza consiste na. agricul
Silo necessarias:l. immensos usos da vida, eque, em tura, c esta entre nós acha-se ainda em considera
grande parte, servem com vantagem do commercio, vel atrnzo.
agricultura, etc,: por tanto, sendo de summa ulili- Faltam-nos asmachinas necessarias para dimi~
dado promover com metbodo amineraç<1o, não deve nuir o emprego dos braços, faltam-nos, em grande
servir de obstacuto a ohjecção de falta de casas de parte, os conhecimentos dos terrenos, e. das mais
fllndi~;lo, c a.grande despeza que haveria em as uleis aplicações de cada um delles : quando tiver.
mandar construir: 11a as casas de permuta, como mos essas machinasJ polieremos então dispensar
se tem feito, edemais dissoJ estando na camara dos alguns braços mais para os empregarmos neste
deputados uma commiss!io a trabalhar sobre minas, outro ramo; mas, por ora, a agricultura é um
bosques, etc" é natural ([ue façam algumas cor- alvo de que não devemos desviar a vista nem por
recções ao ah·ará de i2 de Outubro de 1803, para um momento.
(lUe,OS trabalhos sigam com methodo, eordem, afim
de chegarem á sua perfeiç:io; devendo ser livre ao
cidadão a 'cscolha da parto do terreno a que eHe
quizor appliear a sua industria, se i superOcic, ou á.
profundidade. EUc deve escolher oque lhe faz mais
conta.

OSn. DAnÃo DE CAETm~: - Parece que este artigo
se funda no § 24 das garanlias e direitos ciYis do
cídadão brasileiro, que permille a todos elIes o li
vre cxcrcicio de qualquer tr:1IJalho, cul turn., Indus
tria, ou commercio; mas deve-se rcl1ectir que esse
mesmo paz'agrapllo contem uma excePCiio, quando
c1 iz - /uio se oppondo ao,~ r.ostl!mes lmlJlicos: por-
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reformarmos essa legislaçllo ? Se as minas têm sirlo legislação, en l.lo Mo fez nada em nossu 1Jene~
consider"d:ls entre nós, ,c na legisl~ç;lo de lIespa- t1cio.
nha e de França como proprIedade dos soberanos, ,J1\ se mostrou que o' valor do ouro Il1l0 era nada
er,'l para com os interes"cs dellas oecorrerem :\s ernquanLll esLava no cenLro da Lerra, e isLo é uma
despezas dos seus estados: tem mostrado a expe- pura. "erdade ; porque o"alar de todas estas coisas
rien::ia que entre nós essa Ic~i~laç:'io falta a"os apparecc, quando alias chegam ao estado de entra
seus nns; que cmais convonien le soltal-as :i espe- rem no uso, e pI'oveilo geral da sociedade; e nl10
culnç:lo (lo~.parUeulares. l\ssim, a mesm:l. raz;10 na condiçllo primitiva em que n natureza ns co
que entlio houve para se legislar.'dessc modo,ó:l locou.
que agora nos conduz li. fnzel-o elo ou tra maneira, Qunl é ,o "alor do peixe, emqunnto esli\ 'nas agoas
c n.lo póde ser admissivel ti. inlerpretn~llo' que pre- que o nlJmentam ? Nenhum, porque só o tem de~
tende dar ao paragrnpho constitucional. pois de vir ao mercado, onde o pl'eço por que se

Não ha motivo para so consider;Lr que o ouro e compra., é unic:tmenle para pagar o lrabalho de o
melaes preciosos n1Io lem oseu valor, senão depois (lescar, pois (IUe só o trabalho, ou para melhor
de extrahill0 da terra: elle não contem ontro V:l.- dizcr a industri .. óque assigna o valor de todos os
lar seMo a som ma do lrab:l.lho empregado p:m, producloS.
cxtrallil-o, (! nós temos ohservado que :l.S rninns Djr-se·lI~ que se reeonlJecc esse direito real pelo
exploradas por conta. do governo (loixam sempre direito de cobrar·se o quinto' do ouro: é il1ar.Ao
consideravcl prcjuizo : ora, se por esse motivo cstn erronea em o meu modo de entender, porque
deve o go"erno 3handonar taes emprczas, como não considero esse quinto senão como um imposto
tem sido obrigarlo a fnzel-o, não ,'cjo razão pal'a :iquelle gencro de induslria; assim como o pnga
l]ue, sendo o nosso paiz 1;10 ferlil em mctacs prc~ menta do Jizimo para o lavrador c creador,
ciosos, privemos os pnrticillal'es de til'arem dessa Appareccu lambem :t objcCÇão da necessidade de
inrlustl'ia as vantagens que puderem. estabelecer casas de fundição, ao que j;i se respon-

FaILam casas de fundi~~o? Augmenlom·se, con. deu muilo bem; mas tenho ainda a dizer' que esses
struam~se as necessarias. E' grande a despeza? estnbelecimentos publicos não se prepamm antes
Ha.ja menor numero dellas, haja unicamenle as de se pôr em pralica o novo genero de industria,
indispensa\"eis, e o mineiro seja obrig:l.do a lenr de que se quer lançar mão; mas sim depois; e
o seu ouro'áquella·que 1I1e ficar mais proxima, enlão não lia ri~co de prcjuizo ao esLado : porque,

Argumenta-se com o prejuizo que a miner:t~,áo se a indnslria. n:10 satisfaz á esperança que havia,
tem c:lUsado a muitas familias, Aislo respondo eu é abandonada, e a estancia de arrecada~ão não se
que deixemos aos homens o cuidado dos seus inte- estahelccc.
resses: deixemos-lhes a Iiherdadc que a conl'Li- Quanto á seiencia montanistica 'Ila ne navel-a
tuiç:lo 11Ies ou torgou. Nós n1io esiamos aqui esla- com o lempo.
beleeendo uma tutoria: o homem que tem ~5 Nós vemos na~Cies da Europa que, sendo lia muito
annos, acha-St~ por lei na idarle de poder regular tempo mineiras, ha bem poucos annos :ipparcceu
os seus negocio~: clles procurarão nquelle ramo de entre ellas esse ramo das seiencias naLlIraes ; por
industria que melhor julgarem, c n;'[o sejamos só qne a cxperiencia do tl'abalho imperfeito e lalJo~
obrigados- a caynr a terra com ,a enxada. rioso, é que obriga o homc~ a indngn~ão de meios

POf\'enlura, passando esta lei, ficam todos obri- para. melhorar.
gado~ a ser mineiros. ou fecha-se a pOl'la a que N:lo póde tambem prevatecer ri objecç:10 das per·
cada um allrnce outro qualquer ramo de industl'ia, das rle ICl'ras, se se dis5er que :lS escaYa~úes inuli
trabalho ou commcrcio? Deixe.se, portanLo, livre lisam a supcrficie •
•10 homem o uso das suas raculdadcs, como elle Em um paiz immenso qne esla habitado,n:t
entender melhor,:lpplical.as. maior parte, por feras, e por indios selv:lgens, ,

O Sn. DOMES: _, O nobre sonador que acallou seria bem mesquinha, c arara a lamcnta~iio de
de fallar, anlecipou, em pa.rte, as minhas irléas, o t:LI perda.
pouco poderei dizer, menos que não seja pa.ra. obri- AInglaLerra, (Iue é um paiz Iimilado pelo mar,
gar a novos argumen tos que .me possam convencei', tem a liberd,1de de profundar a sua stlperficie, com
visto que QS que até ngora tenho ouvirlo, n~o são, os seus Ll'ahalhos mineralogicos, c n:lo obslanle
quanto:l mim, rio gr:mdc pezo, c eslilo ell1 apposl- isso clla produz muito trigo, e tudo o mais que
ç1to COI11 a expericncia l1ue tenho em gr.1ndc parle lhe é :lh50Inl.amr.nle preciso,
do DI'azil que conhe~o, o hei pi7,:ulo. Tamhcm se apontou a violar;ao da propriedade

nisse·se que deve pre"alecer a orrlenaçlio do Ialheia; sobre o que ja está dito na mesma lei, que
reino qunnlo ':l0 arligo direitos I'caes; ao qlle res- n.10 se póde minerar, senão com a conccess:lo do
pondo que se a constituição n:io derr0í;ou essa dono do ler"reno, se este é de pal'ticul:lr; e do

A. 4'~ T. m. '
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estr1ào, se 6publico ;. e recoljuecido por este modo
o direito de propriedade, niío ha viola~.fio. Yiola

'Ção SI) pUde, sim, cllamar n que se faz despejad;l
mente com o córte do páu Drazil, cxautorando a
lei ao proprielario <lo terreno em que o lia do di
reito de que elle possa correr com o cortador que
111'0 "em tirar em suas maltas, nind:l. que elle se
proponha a cortal·o por sua conta.

I

N~o me esquecerei de combater a especic que se
suscitou, de que a a\'idcz que o llomem tc~ pelas,
riclueZrls, fazia que. concorrendo gr:lIlde numero
de gente a miner:.r, podassem tl'azer essas scr.naS
de despopulaÇlio e abandono, que já tiveram losar
em algumas provincias, e veio tambem o facto de
que em Pernambuco se abandonaram engenhos
pal'a se darem ti. mineração, fugindo para as minas
en tlio descobertas: ao que responderei que, sendo
eu .filho daquella provincia, e sabendo alguma
cousa da sua !listaria, ignorei até agora °facto que
se aponta, c tanto, que contra elle posso nffirmar,
que conbecendo-se ainda hoje os engr.nlJosJ que
llavia antes da conquista dos hollandczcs, e os

'levanlallos uurante a sua occupa~.ão, não lia tradi
ção que diga que elles fossem abandonados por de
serÇão de seus proprietarios, para. se passarem a
lIlinas-Geraes; e se °contrario é referido por algum
llistoriador dos que escreveram sobz'e o Drazil,
f/H-o, sem duvidaJ sobre a f6 de algum viajante,
que;clll geral, s10 pouco escrllpu losos em affirma
rem factos que não presenciaram, nem tiveram
tempo de indagar a fundo. Finalmente, se a nppn
rição de uma industria nova désse lagar para que
o governo ligasse as mitos aos emprchendcdores,
com o falso fundamento de lhes evitar prejuizos
em em prezas desconhecidas, ou de zelar e conser
var habilos e usos inveterados, o que leria sido da.
culLura do algodão em Pernambuco. e mais pro
víncias do norte até o Maranhão, que toda~ têm
prosperado consideravelmente com esle ramo de
lavoura, aliás tão novoJ que:lla. l)effi poucos annos
faBeceu Jacome Baton, negociante que comprou
em Lisboa o primeiro algodão que foi do Drazil ~
Oque teria sido dessa ind ustria. curopeà nas fabri
cas de tecidos de algodão, com que tem occupado a
sua populaçãoJ augmentado oseu commercio, ves
tido o gcnero humano a modico preçoJ crescido a
sua marin!laJ c diminuido o monopolio oriental?

Nilo baja.portanto. medo de que a nnçãose arruino,
c cada um em particular se prejudique com as ten
tativas que se fizerem sobre a mineração em qual
quer provincia do Drazíl ; o interesse é a mola
rcal do coraçl1o humano: quando o homem sente
prejuizo na induslria que procurou, oBe dara de
mllo á ella."para se voltar aoutra. Suppôr o con
trario, é não conceder ao homem razão e conscien
cia, o que é absurdo. ~tlo baja lambem medo dessa

affirmnl1ya dos fatnlistas, de que:.s riquezas ga
nlIadas em mineraç~o não passam a terceiros pos
suidores; porque todas a5 riquezas se dissipa.m,
sejam' quaes forem as fontes donde ve'nham, logo
que cuegam :lo cahir em ro.los de herdeiros prodigos
e ociosos. PortantoJ destruidos, como julgo que
estão, os argumentos que se,oQ'ereccram contra o
arligo, entendo que eHe deve passar conforme está
concebido.

OSn. VISCO:iDE DE DAEPE:iOY :-Eu já na ultima
sessão expuz o que, essencialmente, me occorria
sobre 'a materia, comtudo entrarei outra vez na
queslão para responder aos argumentps do nobre
senador que acabou de falIar.

Contesta o iIlustre senador que as minas sejam'
direito real; é certo que o não são hoje, mas sim
da nação, porque tudo quanto antigamente era da
corôaJ passou para a nação em c~nsequencia do
no\'o systema poliLico que adoptàmos, e éJ como
enlão, applicado para as despezas do Estado•.

Parece-me isto uma verdade incontestavel, e
tanto, que o mesmo projecto determina, que se
nao possa. minerar nos terrenos publicosJ sem
licença. da autoridade competente. Se as min~s não
pertencem á naçã.o, para. que é essa. licença ~ Se
este eslá' na razão de ou tro qualquer genero de
industria, para que ba de ser obrigado o mineiro a
Jevar o seu ouro ás cnsas de moeda ou de fundi
ção, para alli ser fundido, e se lhe põrem certas
caulellas ~ Porque o não deixam negociar livre
mente aquelle producto da sua industria'! Isto, no
meu modo de. en lenderJsão coisas con tradictorias~
e não sei como tenbam escapado a perspicacia dos
illustres senadores que defendem o artigo ·com se·~
melhantes fundamentos.

DemaisJ quando se concedem as sesmarias, dá-se
a superficie. mas reservam-se os metaes que est40
no interior da terra'. E' com esta clausula que se
fazem tncs concessõesJ da mesma maneira que fica
reseryado o páu Brnzíl.

Estas rcstricçOes slto necessarias, em nada en
contram a constituição, ,o bem publico as exige.

Pafecc que este projecto tcm em vista promover
as rendas do estado, favorecer aqueUe ramo de
industrJa ; com tudo cu estou certo, em que elle
sera infructifero pelo que pertence ao' primeiro
caso, e inSisto em que scrá ruinoso pelo que per':'
tence ao segundo. Por ventura pensa-se seria
mente que cessará o exlravio do ouro por .se
reduzir o sou quinto aiO %~ Crê-se de boa~
menteJ que crcscerà por este mlliq a renda da
nação ~ Convenbo em que se reduza a isso, mas.
convençamo-nosJde que não esta remediado o mal.
Essa reducçllo apenas póde servir de terem mcnos
desculpa os cxlraviadol'cs. Esta classe de gente é

\
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capaz de' se arriscar para utilisar i por % em
.prejuizo da filzenda, quanto mais ia !

Quanto ao segundo caso, eu já expuz as minllas
Úléas, Dar semelllante amplilude á mineJ'aç~o,sel'ia
acabar corri a industrin. Esses calculas meditados
que se !iuppoem em todos os 1l0mcns, -quando
tratam dos seus interesses; essas reflexões que
.lhes attl'ibucm os illustres senadores que suslen
tam o artigo, s10 beBas ifluslles que a expcl'iencla
fatal de l'epelidos factos tem desmenlido.

Ohomem, geralmente, corre ás cégas apoz do in
leresse tIue se lhe. an tolha mais facil : a esperallça
dó se.l1eitar pobre; e amanhecer rico, odeslumbra,
e olle se precipita.

Sejamos ngricullorcs, e não minei ros.
Es~es na vias que todos os dias chegam aos nossoS

portlls, sustentam-se com ouro? Não, senhores, mas
com os productos da agricultura. X:lO queiramos

. tornar-nos escravos da França e Inglaterra para
sermos mineiros. (.·1poiados)

O que 10i Minas-Geraes ~ .O que foram as mais
'Provincias ~ Quaes os residuos dessa mineração?
)Iontes enorrnesde calhaus, pantanos pcsliIeros,
estragos e-ruinas, de que só póde fazer idén. quem
com seus proprios olhos os viu, As minas de ouro
que não são omesmo que os dos metaes grossos, e
menos perfeitos.

Uma mina de (erro é permanente, a desses ou tros
metaes tambem; porem não acontece o mesmo
com o ouro. Este metal cfeiticeiro: mostra-se, e
illude o mineiro que o procura.

~linas, S. Paulo, Malto·Grosso, e Goyaz, são pro
.vindas centrae;': conserve-se ambor:t na 11as..
apezar de tudo, a mineraçfio, cmquanlo não pode..
mos cuidar dos caminhos para facilitar o tran5
)lorle dos seus productos, mas ~lto nos estendamos
a mais, e para isso mesmo faça-se um regimento
bem meditado, c circurnstanciado, do contrario
occorrerlIo graves inconvenientes. Eu talvez me
inclinasse a favorecer as companhias, porque estas
ajuntam-se, meditam melhor, e mais facilmente
acertam em seus planos, o que já não succede :lO

homem .isolado.,.. .
(Kão se alconçou o resto do discurso.)
OSr. Darão de Caetbé produziu novos argumen

tos em apoio da sua opinilIo; m:IS não se conse
guiu o seu discurso de maneira que se podess~
(azer dclle completa idéa.

OSn·. VISCO~DE DE CAnAYF:LLAS :- Sr. prcsiden
'te talvez se admirará esta cnmara .de que, tendo
e~ mostrado sempre tanta franqueza, c liberalissi
mos princi pios púli licos, passe agora acombater este
projecto em LD artigo; p.orém a voz da ~inha cons-

o ciencia me impõe este rigoroso preceito, ao qual
nltopoderia faltar, sem fnltar tambem ao meu
dever. '

Tem-se dito nesLe recinto que a pel'misSilo que o
arti~o outorga, de qualquel' cxtl':Jhir ouro, Ófun-
dada no § 21 do art. !70 ila conslituiçilO. .

Não me acommodo com esla intcrpretaç1to : não
se tem l'cncclido (IUe, quaüdo se diz que qualquer
póde trabillbar, n;10 se entende que nenhum tra
balho seja pl'obibitlo; que essa resra virtual
mente encerra a clausula de que seja em causa.
propria ; ou sendo :.llleia, por conta de quem eIla
pertencer; porque, se eHa se tomasse CIO toda
generalidade, desapossar-sc-hia a naçlto de muitos
dos direitos que lhe pertencem, e odireito de pro
priedade, em lugar de ser uma garantia, tornar
se·hia em ·destruiçfio da mesma propriedade.
Debalde se lem querido mostrar que estas minas
nno 511.0 propriedade d3. n~ção : sempre o foram .13
na mesma Inglaterra, nessa eseola da liberdace, e
que tanto respeita 05 direItos do homem, apenas
npparecia um:l mina de"qüalquer metal logo se
considerava pertencente á corôa.

Yisto isto, 3. questM que se deve agilarl é, se
convém, ou não; que a nação conserve essa pro
priedade. Eu sustenlo a aIDrmaliva, erubora se
dig:!. que o ouro, e os outros metacs preciosos não
Wm valor, emquanto existem no seio da lerra :
elles Mo os motores da riqueza, '0 é jsso· uma
grande" causa; e sem negar os principios lembra
dos sobre o valor das causas, an les cingindo-me a
alies, direi que :L.lerra que em si encerrar oouro,
terá sempre um valor muito maior daquella que
ntio c0l111\el' este metal.

OSll. VISCOXDE DE SA~TO-Al[AnO :-Tendoouvido
com incxplicavel prazer a. discusslio deste artigo, e·
posto que a camara se acbe sufficientemcnte e:)cla
recida fiara poder votal'l com tudo, como autor do
projecto, direi sempre algunia causa sobre clle.

Não conheço codigo algum que diga que as minas
são propriedade da naç~o. Argumenta-se com
exemplos de outras naÇÕes: responderei que esta
mos na nação brasileira. Quo nos imp.ortam as
reslricçOes que impõc a lt:'gislação ingleza ~ ~ó~
dem ellas, por ventura, servir para augmeutar
o nosso codigo ~ Parece-me que são materias muito·
albeias do nosso caso.

Se a constituiQão tivesse declarado tlue as minas
eram do direito da naçlto,. sugeitar-mc-llia; porém
nada. disto alli yejo, anles um paragrapho no titulo
das gax:anlias, que faculta. a lodo ocidadão o poder
empregal'·se em tudo quanto póde ser objecto do
lrab:llho bumano, uma vez quo não olTenda os
costumes publicas, a segurança e saude dos cida
dãos. Posto i!to, o artigo está claro, e defendido,
e nada mais tenbo que dizer sobre elle. _

OSr. Carneiro de Campos sustentou a sua OPl-:\
nião, reproduzindo os argumentos que llavia. emu-l

j'
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FÓl'l1m!a da cal'la de ,:il'm·oicio.

• En f, director,ou vicc-director dn escola cirul'·
gica de ... faço saber, que F" natural de. " n1ho de
F. havendo frequentado o quinto anno do cur:,o
cirurgico, e sendo competentemente examinado,
foi appl'ovado (NclIlinc discrepante, ou simpliciter), e
ficou por isso appl'ovado em cirurgia-c babilitado,
unicamente, para poder curar neste ramo de sci
encia medi(40."t em todas as parles do imperio.

I Pelo aue lhe mandei passar n presente, que vai
por mim âssignnda, e pelo lente de pralir.a. medico
cirur~ic.t: sellada com osello dn. escola da cidade
do .. _aos... de... do anno de...; eeu F. secretario, a.
subscrevi.

F, diroctor, ou vice-dircctor.
(LO~:ll' da nssignaturn. do lente de pratica)

FOl'mula da cmota ele ciJ'ltl'{Jitio formado

qualquer"]larte do imperio, depois que com eUa se
apresentarem :\ autoridade local.

c Art, 6. o Os que obtiverem a- carla de cirurgiãO
formado, podel'lio igtlalmente exercilar a cirul'~ia
e medicina, em todo o imperio, feita a apresentaçfio
n:l. fórma do arligo anlecedente.

• Art. 7:' Ficam revogadas todas as leis, al\·"nrás)
decretos, rt'gimentos do pbysico-mór, e cirurgino
mór do imperio, e os estatulos das sol>reditas
escolas, na parte, em que se oppozerem :i execuç:'ío
desta.

olo'nelo.

• Eu F. dil'ccror ou vice director da escola ci
rurgica de ... faço saber, lJue F. nntural de... filho
de F. havendo freqnen tado o sexto :mno do curso

• A assemhlé:!. gemi ICll'isl:\ti\'a do Imperio do cirurgico,·repl1tiu nelle as materias do quarto e
Brnzil decrel:!.: fluinloannosie sendo competenfcmente examinado,

Art. i. o lia veI'iio cartas do cirurgi;10, ou cirur- foi approvado (Nl11l1il1c discrepante, ou slmp/icitcl'), e
giiio fOl'maclo, torlos :trIneHes, que nns escolns de ci- Oca por isso-formado em cirur~ia- c habilitado
rurgin doRio de Janeiro,'c Dahia,j:i tam concluido paÍ':l. poder curar de cirur~ia c medicina em todas
r.om apJlro\'a~:1o, ou concluírem de hoje em diante! tiS partes do imperio. Pelo quo lhe mandei passar
o curso de cinco ou seis annos, na conformidade a pre~enle, que vai Ilor mim assi~n:l,(la,' e' pelo
rIos seus csl:llutos. lente ele pratica med ico'cirur~ic:l, sellada com o

, e: Arl. 2.0 As cartas ser50 pas,"adas pnJos directores se110 da escola da cidade de... aos,.. de... do anno
dns escolas, ou pelos lenles, lJue suas "ezes fizerem, de ... c eu F. secretario, o subscre'-i
cscriptas -em Iin~ua~em vulgar: asgignadaspclos F. cJirector; ou vice-director.
lentes de pratica. medico-ci rUl'gica; snbscriplas pelos (Lagar da assigna. tUTa do lcn te de pratica)
secrel:lI'io~, impressas em pergaminho, c sellaclas (IPllÇO da.ca.mara dos deputados, em 22 de Julho de
co·m 5ello pendenle de fit:l. amarella. i82G.':"'].llj; Petcim da Nobrcga ele SO/l::a COlltinho,

I Art. 3,0 As rorml1las das cartas ser:io elll ludo presidentc.-losé Rical'do da. Costn A!1llia,- de An-
r.onrormcs ás que \'50 lançad:ls no fim deslá lei; d"'JrJa, L o sccrelario.-José Antollio ~la Silva Maia,
p. 050110 ser:í o que cscolher· cada umn das ditns 2. 0 secretario. »
esco'las. .' E' necessaria "cr, continuou o illustre senador)

IArl. 4, o Sereio dadas, e pnssa.das, gratuitamente, se este projccto se ,dcve rn:lIldar imprimi,r, ou se
com a unica rJespez:l. da impressi'lo e pergaminho, devo ficar sohre a mesa.
flnc pag'arilo os estu(lanles. . - Eu penso que se dere mandar imprimir, porlJue

a Art. 5. 0 Os que ~onseguirem a carta de cirur- contem muitos arli~os, e ni'lo está, por conscquen~
goiiio, po(Jcriio livremente curtir de cirurgia 'em I cin, na mesma ra.zão ~~S emendas no projccto de

I IIIm, e Exm. 51'.,- Passo ás mãos de Y. Ex. a
resoluç.io inclusa da c.'lmara dos deputndol\) para
ser por·Y. Ex. apresenl:lda. ao senado, com o pro
jeclo, que acompanha, sobre as cartas dos a.lumnos
ela academia mcdico-cirurgfca. - Deus Guarde a
V. Ex.-PaC}o da: camar:t elos deputados, em 2G de

, Julho de 1820. - Jos/: Riem'do da Costa A(JlIim' de
Andral/a, - Sr. Jo~o Antonio Rodrigues de Car~

yn11l0. •

tido, c que corroborou com nlgu'ns novos, ficando
addiadn a mtlteria, pI)r ter dado a hora.

Voltando oSr. presidente para o seu lugar, ae-
_ signou para ordem do dia as terceiras discuss~c~l

em prlrneir'o ItI~ar do projecto, de lei sobre o di
reilo de propriedtlrÍe, (Im segundo sobre o regi-
mento interno da camal'n. I

. Lev:lnLOtI-Se a sess.lo ás horas do costume,

Sc~siio de ~7' ele Julho de 18~G.

l'nr.srnr.~cu DO Slt. "rsco~DE DE ~M;TO-A~r.\1I0.

~\hel'la a S~SSi~O, as 110l'as elo costume, leu-se e
_ appl'OYOU-se nactn Ila ant(!Cedl~nte.

aSn. RODRIGUES D1~ CAllVALlYO:- Recebi da ca
mara dos derutados' um projecto de lei Jlara se
discutir nesla camara. Eu passo.n leI-o, e jun-

•tamcn le o omcio de que vinha acompanhado.

•
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lei sobro a. naturalisaçiIo; porém a camara de~

cidirá. •
OSr. presidente paz a matel'la i.I. votação, e de

cidiu~se quo se imprimisse o projectoJ e o mesmo
se praticasse com todos os mais que viessem da ca
maTa dos deputados.

Passou-se iÍ primeira parte da. ordem do dia, que
era a 3,a discussão do pl'ojeclo de lei sobre o di
reito da propriedade.

O Sn. BAnnozo :-Quando 11:l2. 1l discussllo passou
este 2.° paragrapho do 3rt. 1.0, parece-me quo se
vencoram sómen ~e os casos de segurança, e s:\lubri
dade publica.: agora vejo acrescontndo outro caso

.que.c a presel'\·a~:Io de ruinas de edificiosJ o qual
n1[o ontrou em discussão; assim) peço umacxplica..:
ção sobre esta materia.

O SIto CAR:'lEInO. DE :CA~IPOS :- Como :lo palavra
segurn.nça, ,:i. primeir:!. vista, se poderia entender
sómento pela deresa do~tado, quando ella abrange
muitos· .mai$ casos, e sendo um dos principacs a
preservação de ruinas de cdificios, alguns senhores
indicaram qUlfsc fizesse menção deUe para maior
clareza;

Acomissão julgou necossaria esta illustraçfio, e
em consequencia redigiu oprojecto da maneira que
esta. presente.

OSn. BAnnozo :- Vejo pela explicação que acaba
de fazer o illuslre'senador,' que ha umacondi~ão.
nova no projectoJ a qual n[o roi discutida, e por
consoquencin nem entendida na loi: julgo inadmis
8i\"Ol este additamento. Que obrigação tem o Es~
tado de pagar uma casa. que está. amea~ando ruina?

De certo náo tem mais obrig3ção nesse caso, do
que se lhe pegar fogo, ou for arruinada por um ralo.
A' policia pertence mandal~a demolir ti custa do
proprietario: assim, vou propôr uma emenda para.
que seja supprimido aquelle caso.

E~!EXDA.

~ Art. 1.0 § 2. o proponho que se supprimarn as
pala.vras- e prescrvao:Io das ruinas de editicios.
Barrozo••

OSR. BAnÃO DE Ar.C,\;.lTARA:-O caso que se ~cres
centou,nito póde ter logar nesta lei,po~lJrio pertence
a outros principios, Este caso nadn. tem com o pu
blico, mas com os particulares, a quem o edificio
póde ser damnoso. Esses têm os meios, que as leis
lhes facultam para representarem e pedirem provi
df neias contra o perigo, e aqui trata-se da hy
pc..~lleso do ser a propriedade necp.ssaria para defesa
do estado, Tanto por esta razão, como porque esse
'caso não foi vencido na discussfio, deve suppri~
miNe.

O Sn. BARÃ.O DE C.~Ynu' :-51'. presidente, fui um
dos membros d~, commissão da redacção ultima

A. ((.,)

deste projeclo de lei, e tambem me pareceu con
venienle na classificação da se[juranr-a addir, por
ilIustraçtio, a pre\'enção da rulna dos edificios, re
cordando-me das que an tecederarn na cidade da
Bahia paI' varias "ezes, em quo se despenbaram da
montanha sobl'anceil'a ao· mal' alcantiladas casas, '
que levaram adiante ontras com grande estrago, e
mortandade dos moradores.

A desgraça ainda foi maior estando-se reedia
cando :t igreja de S. Pedl'o dos clerigos, cujos ali
cerces dcsabar:tm com sua grande sapata. Antes
dos successosJ os proprietarios, ainda vendo os
perigos, mostram falsa seguridade, e recusam a
demoliçllo, como os barqueiros que sempre dizendo
Não lem duvida, solTrem por fim n3uCmgio.

As obsel'vaçõos do ilIustre senador que me proce
deu, dizendo que ó da acç!lo legal dos particulares
prevenir os damnos que ovizinho possa causar com
o seu cdificio, não dispensam ogoverno de usar
do direito, e exercitar o dever da prevenção do'
mai grave em tempo,a beneficio do publico. A ju
risprudencia civil, simJ d:i a caução de damno in
tenso, c de opere clcmolic1lllo ; porém o governo que
na ~a eSllhern'superior olha de mais ai to, e' mais
10nge;n1io póde deixar de empregar a policia admi
nistrativa ex o{ficio p:l":t precaver elllcazmente"as
catastrophes dos expostos exemplos.

Parecja~me que até conviria accresc~ntar aos
artigos da lei os exp"essos casos que se especifi
caram em uma semelhante lei moderna da França,
como o das pedreiras, emaltas vizinhas ás cidades,
e povoações, pOSLO qne a publica segurança não pc·
rigue pelo imprudente uso que os donos de tacs
propriedades possam fazer com nexplosão da pol~
\'ora, e córte de madoiras-

Esta côrto está cercada de pedreiras, e mattas_
Aqucllas, além dos riscos indicados, se estão de dia
em din Ilosfalcando com perigo de ruina desses ba
luartesJ ou ante-muraes)com que a natureza parece
ler circulllvallado a nossa estancia maritima, para
não ser invadida pelo mar.

Qnanlo ás matlas, que são os conductores natu
raes que entretêm as matrizes das fontes, ja "lêm
sido muito arruinadas sobre oCarioca, e a falta do
agua já foi tão g'ra.vemente senlida, que o gover~o
anterior as coutou por lei para a real fazenda. com
reconhecido bem do povo, Por isso, Sr. presidente,
p~ço Iicenca para enviar uma emend~ :i mesa.

EME~DA,

c Requeiroque se faça o additamento no 1.0 art.
-Unir aos proprios nacionaes:l.S' pedreiras vizinhas
ás cidades, e as maltas que mantém as fontes,-
Darão de CaYI'ú. D .

T. llI.
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o Sn. VISCONDE DE NAZAnETIC :-0 nobre sena.dor,
meu mustre mestre, já preveniu o que eu tinb:l.

.que dizer sobre este objecto. .
O mal que ameíl~:lo o publico, deve·se previnir, e

merece loda :lo considerao~o.
No tempo de meu ministerio, houve uma queix:l.

:l. respeito de uma pedreira do Yallongo, que até
cbegou:lo matar gente. Eis aqui um caso em que se
deve reslringir °direito do proprietíll'io, e com
prar o. estado a propriedade que assim :tmeaça a
seguran~:l. publica.

OSn~ RODIIIGUES DE CAnV.ALIIO :-Quando esta lei
entrou em discussilo, não entendi que se tomasse a
palavra seourança na accepção que agora se lbe dá.

Bem vejo que s:10 mui attendivcis as razões dos
illustres senadores; porém observo ao mesmo
tempo que ellas se fundam em um caso particular;
queem nenbuma das ou tras provincias occorrem as
circumstancias locacs, que se têm apontado a, res-

O' peito da cidade da Babia, e que, por conscquencia,
é mais proprio para objccto de l'eprcsentaç1to do
conselbo geral da provincia, e de providencia par
ticular, do que de uma lei, cujas disposições ~o
gemes para. todo o imporia: porlanto, assentQ que
nlto deve ser admissivel o additamento que se fez.

o '!'llmbem no art. 8. a accrescenlaria, depois das pa
lavras-liquidado oscn valor-as seguintes- c cum
prir as disposiçõcs cIos arts. ri. °eG.°- Eu redijo a
emenda.

EAIENDA.

11 Art. 3.° Depois da.s paln.vras -lilJuidado oscu
varOl', ecumprida a disposiçifo dos al'ts. ri.o e G.0

Carvalho, li

O Sr. secretario leu, as emendas" e fOl'3m apoia
das, e depois de fallarem alguns senadores, cujos
discursos se n1lo cl)lheram, disse

O SIl. D.Anlo DE Cn'nu':- Não posso 3ssentir as
emendas propostas 3. esle art. 8.°" e muito menos á
em que se impõe ao governo o encargo de pl'évia
indemnisação da propriedadc, tomada em caso do

, guerra e commoçlIo" na conformidadc dos arts. 0.°
c 7. 0

Não direi que no'prescn te systerna conslitucion:ll
o governo se possa arrogar a arbitrariedade ab
solula que 3. ordenaçiio do reino no IiY, 2.°, tit.
~6, que emImera os intitulados direitos "caes, dan,
de tomar navios, emais bens dos particulares para
o serviço do estado; porém como a constituição no
titulo das gârantias § ~2, art. ií!llimita a plenitude
do direito de propriedade aos casos de excepção,
que prescreveu se marcassem por lei regulamentar'
o esta mal'cou, entre outros, o caso de guerra, c
commoçno" parece não ser de boa razão, antes con~
tra 3. letra. e espirito da mesma conslitujçfio, dc~
terminar-se a prévia indemnisação, que alli é

ordenada só, evidentemente, no tempo de paz, enão
no tempo opposto de perigo extraordinario da na~
~lIo, a quo o governo d~ve acudil', quanlo antes,
com todos os meios ao seu alcance: c se n mesma.
constitui~.no, nos CílSOS de rebeIUlIo, e invasão de
inimigo, manda su'spender algumas das formalida
des ordinarias da justioa, quando aliás se trata da.
,'ida, que é a melbor, e maior propriedade do Oi
dadllo" como em iguaes casos de perigo !mminente
do estado se manietarllo as mãos do governo, fo1'
~alldo-o á formalidade ela prévia indemnisaçlIo, e,
depos,to, anles de tomar as causas necessarias :I.
elefenção publica, obrigando-se' talvez a um impos
sivel, a que ninguem ó obrigado?

E "lIo pensar que ainda ogoverno mais rico tenba
no tbesouro uma inexhaurivel mina de ouro para
pagar logo tudo a que se empenhar.

Autorizando-se a regra d::L emenda, arrisca-se o
imperio a todos os males dos.assaltos dos inimigos,
e.•tttcntados dos revollosos, ficando impossibili tado
:t sal\'ação da patr)a.

Como ninguem ,mais falIasse, o Sr. presidente
propoz oarligo á vola~:<lo" o qual foi appl'Ovado"
salvas as emendas.

Propoz então oSr presidenle: .
i.O Se::L C:l,mara appl'oYava que no §!2. ° do art.

J.° fossem supprimidas as palavras-c lwesc'J'l;açüo
de ruinas de cdificios.~ Venceu-se que sim, e que
depois da palana- seoumnça:' se accresccntasse
publica

2:° Se no art. 8.ose faria o addilamento das pala
vras c cllmp,'itla a disposição dos arls. 5. ° e G.o~-
Venceu-se do mesmo modo. .

3. o Se no mesmo artigo se supprimirinm as pa
lnvras-rcsc'·vados os direitos para se dedu.:il·C1n em
tcmpo 0PPol·tuno ~ -DeliberOU-50 que não.

Propoz enltio oSr. presidente a emenda do Sr.
Darão de Cayru', mas foi rejeitada. Omesmo nobre
senador pediu licença. para apresentar a decla~
ração do seu voto contra a emenda que combateu,
para se inserir na acla: o que lhe foi concedido,
devendo apresentar a dita declara~llo na sess:to se
guinto.

Entrou-se na outra parte da ordem do dia, que
er:ta 3.~ discuss..'ío do regimento Interno.

O Sr. Rodrigues de Carvalbo propoz a. seguinte

E~rE:'iDA.

c, Proponho que depois do art. 77 se acrescente
ao art. 78: Quando, porém, a terceira discussãO ro-'
cabir' sohro rcgime~tos, ou projectos do lei que
con tcnllam divisões de cãpilulos, lilulos, e artigos,
que involverem materias diITeronles, se tratarão
artigo por artigo, volando·se no fim de cada um,
c a fi nal sobre todo oprojec lo. -Cal'val/tD. ,
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Depois de breves refiexões que fizeram sobre est~
artigo os Srs. Darroso, Visconde de Darbaccna, e
Carneiro de Campos, orrereceu este ultimo ao
meSn10llma emenda. assim concebida:

c SlIbemenda ao al't. 78 addiclonal. Uequeiro que
no fim da emenda do art. 78 se aCl'escente- e-1n
cujo aelo se, podel'á lomar em con.sidera~üo qualquer
obserl,'açlio que al'al/a absurdo, Olt contradicçlio 110S
artigos já votados, 011 ainda uma correc~ão manifes_
tamente lJ1"ererivel~ e apoiada lJela maioria dos dO/ls
ttn'ços da camara.- Carneiro de Campos .11

O SI\. nOORIGCr.S DE CARVALllO:-Não 'julgo esta
subemenda necessal'ia, porque, o S1'. presidente
sempre pergunta, se a camara julga a materia dis
cutida, t: nessa occasião,pódc qualquer expôr o que
lhe oecorrer, e mostrar que existe esse absurdo,
ou con lrad icç:lo nos artigos; mas depois della illlo
póde tcr logar. Seria abrir a porta. a. uma. quarta
di scussllo.

O Sn. VrSCO!iDE DE n,lRDACENA:-Uma cousa é,
mostrar absurdo, ou contradic~ão, outra cousa é
fazer reviver a materia toda: vou, portanto, de
accôrdo com a subemendana hypotl1ese figurada de
baver, com eITeito, esse absurdo, ou contradicçlIo
entre os arligos•
. Nilo havendo mais quem fallasse, passou-se á vo

tação, e foi approvado °arLigo addicional constaute
, da emenda do Sr. nodrigues de Carvalho, appro:.:

vando·se tambem 3,'6ubemenda do Sr. Carneiro de
Cam pos na parle relativa a tomar·se em consideração
:1.5 observ:lçõcs sobre absurdo, ou conLradicção nos
artigos já votados, uma vez que sejam apoiadas pOr

. dez senadores~ segundo a regra estabelecida no
mesmo regimento.

Em consequcncia do que acabava de vencer-se,
teve principio a discussão do tit. 1. o

O Sn. D,mnoso:- Oart. L o diz (leu) ; portanto,
não lembrou ocaso de que póde haver tres ou mais
senadores com "otos iguaes para presidcmo, e não
se providenciou n. maneira de os reduzir a dous
para entrarem em escrutinio, e se proceder enWo
na fórma do arti:;o. Eu penso que a sorte deve de
cidir quaes hajam do ser e~cluidos.

O Sn. nODnlGUES DE CAnv.\Luo:-Entlio parece
que fica bem dizendo-se: os senadores quo Liverem
a maioria relativa, entrarão na votnçtto. {apoia
dos}.

OSn. VrSCOXDE DE DAnDA.CE~.\: -Na seg-unda dis
cussão deste regimento, procurei moslrar quanto
con"inha que o presidente não fizesse propostas,
nem discutisse, nem votasse.

As funcções de presidente s.1[0 mui distinClas das
de qualqner senador: elIe representa da juiz,
quando decide entre os senadores; outras vezes
faz o que está. determinado, mantem a ordem, e

propõo as materias, ao mesmo tempo que osenador
trata. de convencer; e como aquellas fUllcçues 511.0
mui poderosas, e os talentos do llomem I1mitados,
julgo conveniente evitar tudo quanto possa desviar
deHas, ou dividir a sua atlenção. '

Mas, os meus argumentos foram impugnados por
alg-uns nobres senadores, dizendo que parecia
t~'rannia priv:l.r o pl'esidente daquillo que essen
cialmente lhe compete como senador, e p!'ivar ao
mesmo tempo a camara do proveito que póde tirar
das suas luzes.

Dem vejo que isto é um mal; porém muito
maior, mal 5uccederá, se elle entl'al' nas discus
sões.

Já disse que o logar de presidente era de muita
importancia, que carece de ter asua altenr.!lo recon
centrada. nos objectos das suas funcções; e'se admit
tirmos que eHe possa disCll til', tal\'ez ás vezes. ,
aconte~a que, teI1do o vice-presidente tomado a ca-
deira. da presidencia, cllarnc para eJla 0:1. 0 secre-.,
tnrio por querer entrnr na discuss:IO; que este
queira tambem discutir, e chame para a presi-

'deneia 02.0 secretario, c se continuo nesla esrecie
de contradan~a. Por estas razOes, jl.llgo preferivel
o artigo como estava primilivamen'te redigido.

O SII. PnEsIDE~TE:-Proponho se a camara jui
ga discutida a materia ~

OSn. VISCO~DE DE NAZAnETH :-Desejo saber se
V. Ex. falIa do titulo todo ou se só de Lo artigo.

OSn. PnEslDEXTE :-E' do titulo todo.
O Sn. VISCO~DE DE NAZARETU:- Como a vola

ção ha de ser sobre o titulo, enUlo lenho que di ..
zer, e pe~o licença para. isso. Diz oart. G. o que o
Sr. presidente poder:\. fazer sahir da sala o se
nador que desobedecer, quando fór chamado :i or
dem, e no ca.so de continuar na desobcdicncia~
poderá compellil-o com a voz de prisão.

Este artigo, Sr. presidente, é indecoroso, contra
dictorio, e até opposto á constitui~:Io, como passo
a demonstrar (Apoiados).

É indecoroso oartigo porque, para bomens, como
os senadores, que sabem conservar o seu decoro, e
o respeito devido 30 Sr. presidente, não é neces
saria semolhante causa.

Aconstiluiçilo, no art. !li, trata das qualidades
qne deve- ter osenador, e requer que seja homem
ancião~ do capapidade, saber, virtudes, eserviços:
c como é de espcl'ar C[uc com pessoas destas haja
motivo para tal prislio.. nem mesmo para corrccção~
Islo traria comsigo muitas outras causas, c seria
necessario snberquem bavia de ser o meirinho quo
executasse cssa prisão, qual a casa em que havia
de ficar recluso o senador, quem o sollaria de
,pois, etc.

E' conlradictol'io, porque, Lendo esta camll.ra de-
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liberado j:í em cnso idelltico, no regimento tIos con
selhos gemes de provincia, e nilo estallelec6ndo esta
pris:lo par.'!. os membros desses conselhos, apez:ll'
da distancia que yai de conselheiro de provincia
:l senador, como !la de agOl'a declaraI-a a respeito
deste liltimo? É manifesla a contradicçlIo.

]~ tambem o referido arligo opposto :i consli
tuiçilo. porque eUa, no art. 27, decI'eta que nenhum
senador, ou deputado possa ser pl'eso, durante a
sua deputaçno, som ordem da. rospecti\'a camara
(menosem flagrante delicto), quanto mais em um
nela de camnra, que é caso muito maior, e exlraor-
dinn.rio! .

E qual será este fl3gl'ante delicio? A mesma
constituição a dcclara:é o delicto de pena capital.
E poderemos considerar como laia de que se tl'ata 'i
Asssirn se prenderá por tal falta um senador, como
réu de pena capital?

Um senador, que tem a 1l0lll'n de ver senlados
entre seus companheiros os principes imperiaes,
que s:'[o senadores por direito, na fôrma do nrt. 46
da mesma constituição 't

E' tambem opposto ao til. 8•.°d:!'s garantias, que
ordena que ninguem possa sei' preso sem culpa
formada, e sem ordem da autoridade legilima.
Onde está. essa culpa 9 Onde foi que se declarou
quo o presidente é autoridade legitima para o
fazer? Se por ventura o senador exceder os limites
da moderação l e do respeito que se deve.guardar
em tal caso, consulte-se osenado, c este decida
como julgar .conveniente. (Apoiados.)

Eu mando a minha

E~!E~D.\.

• Requeiro que se supprimam as palavras do art.
6. 0 tit.1.°-Enüo ° (a;;cl1do assim-, até o filll,
como indecorosas ao senado, cantradiclorias, e
oppostas:i. constituição, não só no til. 8. ° das ga
r:mlias, mas ·expressamente no art. 7.°, substi
tuindo-se as pala\'ras-E não ofazendo, consultar:í
a camara sobre a providencia que se deve dar.
Visconde de ,Na:al'ctll.» . ,

OSll. OLIVEIRA:-Eu apoio as razões do iIlustre
senador, e acho que o primeiro regimento se ex
pI'essava melhor, e se podem conservar as suas
propl'ias palavra!:.• Póde o presidente fazer sallir
da sess:ro ao senador que recusar entrai' nn ordem;
e não sendo obedecido consultará o senado sobre
as demonstrações que dever:l ter. D Osenado é

. quem deyc dizer a correcçlto qne nesse caso deve
ter o seMeI 01'.

OSr. secrelario leu a emenda do Sr. Visconde de
Nazareth, e foi apoiada.

OSn. RODntauEs DE CAlIVALHO:- Como fui re
,dnctor do regimento, sempre direi alguma causa
sobre as corrccNesJ que se puzaram.

No regimento, havia-se estabelecido que o })1'6

sillcnte nfio podesse propor, yotar. nem discutir;
mas depois pareceu muito plausi\'el á esta. eamara.
quo se íldolltasse o contrario, para se não tirar essa.
faculdade a um membro, que quando entrou para.
o senado, foi para esse jlm e nlio se privasse a
eamnra de luzes que lhe podiam ser proveitosas.

Quanto ao inconveniente ponderado de dIvidir
P01' essa causa a attenç:lo, eu não o descullro; por
que, quando °presidente quer discutir I chama pára
a cadeim o vice-presidente, e n:'io preside: por
tanto, voto em que oilrtigo que trata desta materia
deve passar lJual se acha. .

Quanto ao art. 6.°, nll.o foi a commiss[o; foi o
senado quem teve essa i1l6a. Eu diria que eUe fi·
casse como a principio eSI:l.Y:l, mas sempre será.
bom que se declare qual:l cO'I'recção que deye ter
o senador nelIe comprehendido.

Concluido odebn te, approvou·se°referido titulo~
·supprimindo-se no art. L °oadjectivo numoral
dous - e admiltindo·se :l respeito do art. G. °a.
dOUlrina. da emenda do 8r. Visconde de Naz:l.l'etb.

Poz·se em discussão o ti t. 2.°, sobre o qU:l.l
nenhum dos illustres senadores teve que rel1exio
nar, e foi approvado qual se achava.

Passou-se ao tiL 3.°, e pedindo n palnvl'a disse
OSn. B.oI.nnoso:- ~Ianda. o art. H que o 3. o e

·4.° secretarias façam as listas dn votação nominal,;,
qua.ndo está resolvido que nlIo l1averrl. essas vota
ções: devem, portanto, supprimir-se essas pala
vras.

OSn. D.utnoso:- O artigo Mo póde ter outr:l.
interpretação, senão a que eu lbe dou. Elle' trata do
quando se vota pro, ou contra, pela formula, sim,
ou não: o que o nollre senador apontaI é quando
servem, de esc rulin:lllores, e este caso está provi
denciado no art. ~l3: assim l cu mando á. mesa. a.
minha·

E:lfENDA.

( 'fito 3.°, art. U. Proponho IJno se supprim:1I11.
ás palavras - farão as listas das votações nominaes.
- Barroso. 11

Foi apoiada.
OSn. CAn~Erno DE CA:lII'OS :- Approvo tambem

a emenda orrerecida pelo iIIustre senador, e penso
que o arligo póde ficar 'redigido desta maneira:
Sil'valn da cscI'utilladol'cs na t-otação ,çet:l'cta. .

O Sn. OUVEm.-\.:- Pa.rece-me que o art. 1G é
escusado. "

N'ito hayencJo mais quem podisso a palavra, c
dando-se a materia. por discutida l propoz o Sr.
presiden te :

1.° Se a camal'a approvava o mencionado titulo;
sa.lvas as emendas ~ - Decidiu·se que sim.



-----------------------------_. "

Sessüo em; 28 de Julho. 181

PARECER"

o: A commiss!ío de constituição, e diplomacia,
cxamin:mdo o relatorio do ministro dos negocios
estrangeiros, c os documentos, que pediu para
inteiro conl111cimento das estipul4çOes feitas pela
convençllo de 29 de Agosto de !825, achou que ad
miltlllo, pelo art. 9. o do tratado de pa~ e alliança
com .J>ortugal,o principio das indemnisações de go
verno a governo, era conscquencia nece8saria que

A. tia

220:000HOllO
,

2:826,OOO,500j)
9: 399, 000:,00,1

15:,íOO, OOO!~OI1fJ

cada uma das altas partes coritracto.o tes apresc!l
tasse os titulas legaes, em que fundava o'Seu dirciLlI
para taes indemnisaçOos, c que compara'dos 0:-:

referidos ti tulos pago.sse, a ditreren'ça quem Ios:ie
legltimamenle devedor.

Os titulos, por parto de Portugal, foram os SL'

guintes:
LO 7 náus; 9 fragatas; i2 cur

vetas; i6 brigues; 8 escunas;
4 charruas" e ~ correios.. ao
todo 61 ernbarca~ües de guerra
guarnecidas da complltente
artIlheria, quo todas ficaram
no Brazil •.••••.•...• ,•••. •• • 3:33i, 000.5000

2. o Dote das infantas'qul3 foram
.para. ilespanba em iSUj ••••• ,

3. o Divida contrabida com ob:m-
co de LislJoa~ .

~. o Divida aD tiga consOlidada .
:;. o Divida anLi~1l fluctuan te•.••
6. o Indemnisação aos donatarios

de "varias provincias do Drazil
que recebem pcnsues perpe
tuas do governo portuguez...

7.° Indemnisa~.ão aos proprieta.
rios de omcias, que em razão
dos seus empregos acompa-
nbaram aSuo.l\(agcstnde Fide-

T. IIl·

lissima , 200:oo0~uúO
8. ° Indcmnisação pela prgprie-

dnde particular de Sua bIages-
tado Fidelissima............ i :OOO,OOO~UUO,

Total. 31.: 179,OOObOOll
Não se admiltindoas reclamações sob n. i IIOIo

máu estado em quc fi.caram as embarcações, imllCl'·
feição de avaliação, c erro na somma: não se ad
mittindo, igualmente, a recl:lmação n. o2 pela falia
de prova sobre o dote estipulado com a IJespnll lia
nem tão pouco ~ de 11. 0 3 por ser divida contra
bida depois da sepamcão das duas nações, \'/llll li

total das reclamações incontestaveis de Portugal a
reduzir-se a trinta c cinco milhões e tres quarto:"
a saber: JO

!2:809,OOO~OOO metadedn divida contrahida quall-
do as duas nações estavam unida~.

s!20,OOO~OOO indemnisaçrio aos donatarios dI'
varias provincias do Drazil.

200,OOO~OOO indemnisação aos proprietarios ti,",
omcios que em razao de seus CllI

prcdos acompanharam Sua MagC':-
tadc Fidclissima." .

.I:000,OOO,~OOO lnl1emnisação peI a" proprieda<l(~ "~
particular de SU:I. Magcstade Fidc
Iissima..

2.° Se no art. H se supprimlriam as palavras
farão a lista lIas votaçücs nominaes - para serem
substituidas por estas-farão a lista das pessoas que

, oblivln'em 'coto ~ - Venceu-se do mesmo modo.
3,° Se "cumpria supprimir-se por inutU oart. !c,

cuja materia ja se achava enunciada no art. H?
- Resolveu·se tambem"aillrmativaml3nte.

CO)} tinu audo·se a discussão do mesmo resirncnto
foram succcssivamente approvados sem debate. ,
nem alterntlIo alg-urnaostits. 6;.° 5.° 6.°137.°;

"porém tendo dado abora, oSr. presidente designou
para: a ordem do dia as emendas ao projceto de lei
sobre a natuJ'alisação, o projecto de lei sobre a
mineração, e por fim os novos artigos addicionacs
ao neto de navega~ão.

Levantou-se a sessão. .

SeS8ti1üO de 28 de Julho de 1826.

PRESmE.,CIA no sn. ~AnQUEZ DE s. JOÃO DA PALYA.

Declarou oSr. presidente aberta a sessão ás boras
'tio costume, e procedendo-se á. leitura da ncla da
anterior, foi approvada.

OSr. i. o secretario leu um omcio do ministro,
c secretario d'estado dos negocias estrangeiros,
enviando um c~emplar do tra~l1do ajustado ulti-"
ml1mentc com a França, e ractificado por S. M. I.
Aquelle omeio é·o sesuinte:

q Illm. e Exm. Sr.-Hnvendo já re~cttido n
". V. Ex. para conhecimento do senado, tanto um

I tratado MIo com Portugal em 20 de tlgosto de 1820,
• como a cópia da convenljllO, addicional' ao mesmo

trat:ldo,jlllgo agora do meu dever enviar a V. Ex.,
para o indicado 11m, em observancia do art. 102,
~ 8.°da constituição, o tratado ajustado ultima
mente com n França, o qual foi ratificado por S. M.
oImperador em 8 dó mez passado.- Deus Guarde
a V. Ex, Paço, om ~8 de Julbo do :1.826.-Viscondeàe
ln!ul:mbllpa.- Sr. JoãO Antonio Rodrigues de Car
valho. "

Remetteu-se á. commiss:lo de diplomacia.
O SR. VISCONDE DE DARBACENA:- A commiss!to

de constituição, e diplomacia vai apresentar o~eu
parecer sobre o relatoriõ do ministro e secretario
de estado dos negocias estrangeiros. Este parecer
está prompto ba mais dias, porém bontem é que
se assignou.



'l82
J

Sessúo em 28 de -Julho.

Por parte do Drazil, IJllVill a reclamar quinze
lllilhUes o um quarto, metade de trinta milllões e
meio, TlivÍdn publica existt'nte quando se fez (L

sepração das duas nações. .
Comparando, pois, os arligos de inrlemnisação

iegaes de gQverno a governo, encon tra·se um saldo
:l favor de Portugal de vinte milllues e meio, c
como os -negocillntes brazileiros só estipularam o
pagamento de dezoito· milhUes cslCl'linos, que tanto.
valem ao cambio,por dous milbUes esterlinos, con
servando, além disso, pelo artigo 3. o da citada con
venção, o direito salvo para o Bl'llZil de !laveI' as
llespozas feitas com a tropa (IorluguezaJ sem ne
nhuma indemnisação para Porlugal pelas despezas
IIUO fizera com ~Ionlcvidéo, de quo aliás estamos
rle posse, julga a commiss:lo que a honra., c inte
I'csse uacion:i.l foram· perfoilamcr.tc nttendidos na·

. convenção de 20 de Agosto de i823, orrerecida :lO
conhecimento do sonado.

A com missão, 11:1vendo inlerposlo o seu parecer
sobre a convençi10 de 29 de Ag-osl0, não póde deix:lr
de chamar a atlenção do senado sobre a neces
:iidado de exigir do minislro dos negocias estran
geiros a. communicação de lJu:lcsqncr oulras con
venções, ou, lralados, que eslej.1m leitosJ e racli·
./icados com algumas nações, e nas ci rcumst:mcia.s
11clermiua.das pelo § S. o do arl. i o 2 da. consli
tuiÇãO do imperia.

Paço .do senado, 27 do Julllo de 18:6.- Bispo
Ca}Jellào-Jfór. - Darào de Crrlll'lt. - Viscollde da
Pmia Grtuule.- Visconde de l1arbacclla.- Barão de
A/cantara. Il •

Aqui não se faz menç:1o .. de pequenas quanli3s
(continuou o nobre senador), insignificantes em
um calculo desla ordem, e por isso só se falIou em
contos de róis.

llocidiu-se .(Iue o. parecer ficasse. sobre a. mesa.
O Sr. Darão de Ca.yru pediu Iiccnçn. p:lra rr.antlar

â mes:\. a. sua declaração de voto, de lJuc tratou
na sessão de hontem, a qual lambem -assignaram
os 51'S. Jo:1o Evangelista, c Malta DaceIlar, para se
imcrir na. acta.

DECLARAÇÃO D/:: varo.

• Declaramos qua dllmo~noto pelo art. 8. () da lei
regulamentar da propriedade, c .conlra a emenda
addiUva que obriga o governo i prévia indcmni
sação, antes de tomar as propriedades particulares,
que julga neccssarias ao bem publico nos casos lle
guerJ'3, c r.ommo~lio. Paço do senndo, 28 do lulho
de 18~G. - Darão de Callrú.- Jotio Evan!lelista de
Faria Lobato. - Jos~ Tcixeim tlfL .1falla Baccllar. J

Passou-se ti ordem do dia, que em a 2.3 discussão
t1ns emendas da camnra dos deputados an projccto
de Ici sobre a naluralisn~i10 tios estrangeiros.

I

oSn. VISCONDE DE DAIlBACEN.\: - Esta mn teria
foi suficientemente tratada na i,ll discussãO, c
sem discrepancia de opiniões nos pontos essenciaes. .",
de maneira qne julgou-se que devia passar n.
esla 2. 11

, só para dar tempo a que podessemos
pensar com maior madureza sobre a maleria, e ter
a resoluçfiO aquelle cunho de reflectida prudencill~
e de sabedoria, que d~ve caracterisal' a todas as
deste senado: com tudo, apparcceu uma opiniilo cle
que a emenda ora opposta ao tratado de paz e ali
ança com Porlugal, ao· que responderam alguns
i1Iuslres senadores que uma cousa era." fazer mal, e
autl-:!. era fazer beneficios.

Não me p:lrece justa a resposta.
E' verdade que os Estados-Unidos .não admit

tiram os inglczes que pegaram em arDlas contra
elIes, mas tiveram para isso o cuid:ldo, c pre-'
venção de estabelecer esta clausula: nós, pelo'
contrario, promcltemos no tratado perpetuo es
quecimento uns dissenções haviclns; como~ pois.
admitlircmos uma lei que pretencle excluir homens
a quem asseguramos de uma maneira. t!io solcmnl!
aquelle esquecimento 't Isto basta parà rejeitarmos
a emenda, a qual vai destruir a religião, e fé do
tratado •

O SR. DAnÃo DE CAYRÚ :- Ainda que o eximia
orador que me precedeu, expozesse 3. capit:ll razão
para não poder passar tal emenda da camara do~
deputados feita á lei deste senado, e talvez pela
delicadeza do objecto,o silencio fosse mais exjJre::
si\'o que oargumento; e poslo muito dlJzejasse il'
de harmonia com aquella. camarn, lanto pelo
dever, como pela recommenuaçào imperial na. ins
talIaçiio do senado: comtudo, vendo ::.IH uma
decisão lão anomala, e inesperada, que atll estabe
lece um.'llonga Iluaren tena, sem exe:llJjlo, de resi·
dcncia de estrangeiros para obterem carta de nalu
ralisar:'iO, nào posso deixar do motivar a minha
opinião com uma razão especial.

Pelo recente tratado de cornmercio com a França,
de 8 de Janeiro do corrente anno,já ratificado, as
a.ltas partes contratantes m:mifeslaram oseu gene
roso animo :lo respeito da nação pôrtugUeZ3; c
supposto :lbi directamentc !1ão se estipulassem
favores sobre a naturalisaÇãO, todavia aSsim ajus
taram com 3. mais ingcnua.liberalidade no art. H,
que peço licença para ler: I Convciu:sc declarar
« que, tratando·se da nnção mais favorecida, não
I. deve servir de termo do comparação a. nação
IC POl'tUgUCZ3, ainda quando esta baja de ser a
I nação mais favorecida no Drazll em materias de
I. com~crciQ. J .

E', pois, evidente o espirilo dos negociadores,
que reservarão ·para esta nação alsuma particular
b('llCvolencia, c connnitmcla.



Sessúo em 28 de Julho. 183

De ordinario os negocindores estrangeiros, cal·
cul:mdo com parcialidade os interesses do seu
estado, proctlram com subtileza diplomntica obter
algum monopoJio, ou elevarem-se em ...an~,geiis}
ou ao par da nação com que tratam: mas li. equi
dada dictou nquelln estipulac..'i.O, quo preservou
para o futuro a rolntivél. superioridade da nél.~.ão
portugueza nas concessues, amig:lveis que se es-

, por:un do governo imperial, e da generosidade
brazilcira, que, em verdade, são reclamndas pelos
direitos do consanguinid3de,não obst3ntc oantece
dente conDicto politico.

Nem é DOVO nos gabinetes dos principes da
cilristandade concederem-se especialidades gene
rosas nos intitulndos ]Jaclos de {amilia em nnçúes de
soberanos da mesma dynasUa j :linda que entra'
estes se azesse a guerra, como em França,Hespanba
e Napoles.

Não ROSSO deixar de dizer, e.o declaro com dor,
que a emenda da camara dos deputados parece de'
tiro iDl.lirecto á nação portugueza. para difficultar,
e quasi impossibilitar a sua naturalisação no im-

- perio.
A apparente, e desbumana igualdade de rigor a

esse respeito com os estrangeiros das mais naçlics}
que aJi:is não tem t.io urgente interesse em se
naturalisarem no Drazil, verosimilmente dará
muito sinistra idéa no mundo do estado da nossa
civiJisaçi1o, e em consequcncia mui fraco, ou
nenhum estimulo, e aLtractivo sentirão os eu
ropeus industriosos em virem estabelecer-se neste
paiz.

. .
Till\'cz os seus mercantes} navegando proximos

ás nossas costasl ccstancias marllimas, temendo
cst~ extensivo,espirito de repulsa, exclamarão in
dignados:

Ileu, 1 fU{Jc 'cruàelcs terras, [u[Jc litus atlantm.

Dando-se por discutida a ma.teria, foi posta à
\'otar-ão, e rejei tadas as emendas por deliberaçào
unanime.
.Ent~o, o Sr. presidente declarou que ficavam

reservadas para ulterior deliberaç.4o, quando se
tratasse das outras sobre o regimento dos conselhos
scraes de provincia. ' , .

Entrou-sc na segunda parte da ordem do dia,
que er:!. a continuíl~o da discussão do art. L o do
projecto.de lei sobre a. mineração. '

O Sn. DAnÃO DE ALCAZiTARA ;- Atacar esta lei
é atacar os tres esscnciaes principias da consU·,
luição, que são o poder de cada um usar da sua
propriedrLdeJ a igualdade, e o livre exc'rcício de
qualquer trabnlho ou industria; ·portanto, pare
ce-ma que nad:J. lia que dizer contra alia.

Quanto ás razões de que as minas silode direito
real, já se tem exubcJ:antel'J.l~ntc respondido.

Tlio corrente julgo esta m:lteria.,queacaso se qu.i
zessc coarctar a liberdade de minerar, diria. eu
então que era precisa a. lei j mas para haver essa
liberdade} eu a reputo mesmo desneccssaria, por
que tal liberdade está dada pela constituição;
poram eomo apez:lr da constitui~!lo, muitos àilld:l.
se nllo desenganaram, c conservam o, leita Ilue
beberam em outro governo, sampre será con....e
niente que se faça.

OSn. JOÃo EY.A:iGELISTA;- Sr. presidente, as
minas foram sempro do dominio da coroa, ou,
conforma a linguagem constitucional, da nnçlta,
c nisto não se ataca odireito que a constituição
garante ao cidadilo, de cada um usar da sua pro
priedo.de;' porque os brazileiros nunca tiveram
propriedade no fundo da lerra, mas sómen"ta n:l.

superficie.
A naçtlo portugueza, d'onde recebemos a exis

LeDcia, e as leis} antes de t~r ouro no Drazil,scmpre
o teve' no Tejo, e concedendo a su perlicie dos
terrenos aos donos dclles, reservou a profundÍ/lad~ ,
para o estado: portanto, para que as min:ls dei
xassem de se considerar patrimonio do estado,
seria necessario que a constituição as bouve:isc
soltado; o que ella não fez,

Eu me admiro de que uma causa tão geralmente
reconhecida entre os economistas seja mataria de'
controversia nesta camara.

N:l0 lia uma verdade mais manifesta,do que serem
todos os paizes de minas pobres. Nós vemos isto
ycrific:ido pela bistoria. Parle da miseria de J/es
panba procede da descoberta do ouro, e, en tre nós,
não na uma s6 casa em ~linas, que seja verdadei
ramente rica: a riqueza dessas casas é cpbemera.
Para se tirar uma. poquena faisca de ouro, e ne
cessaria desLruir uma grande porçl1o de terreJio.
Só quem não viu lavras, é que pódc dizer o
contrario.

Demais a suriar.ào dos rios é nada ~ Que gr:lndes
empecilbos não ~amos deixar a nossos ,'indouro~
sobre a navegaçãO dos rios! Conserve-se embora
a mineração naquellas provincias que não têm
commercio, mas nl10 de tal maneir:J. que c0l!1 esta
i.ndustria se impeça. a agricultura: provi~encie-5e
sobre 05 extravios, mas não se de;,.(nlqu~ o patri
monio publico dessa parte das suas rendas.

O Sn. DORGES:-O nobre senador que abriua dis
cussão, recorreu íl disposiçãO do § 2·\ do artigo da.s
garantias cODcedid:ts na constituição, e tanto basta
para que oL o artigo da lei passe na fórma em qno
está concebido,uma vez 'que a industria, e..trabalho
de minerar se Mo opponha aos coslumes publico~.
:l segurança, e saude dos cidadãos."

!lIas, ainda assim, vejo reproduzir argumentos
que já foram destruidos- em' oulra rfiscuss~o. e
fall:lr-se em direitosreae~, e cmdistincção, lk
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superficie c profundidade de terras. em perda do
rendimento do quinto do OUI'O, etc.

Quanto á primeira e segunda especies n10 me
occuparei ~m as relutar, porque não faria mais do
ílue reproduzir o que já se. disse em outra. dis~
cussãO, mas quanLo á terceira eultima, n:Io deixa
rei de lembrar qne omesmo ministro da fazendaj:l.
alJui nos declarou mui expl'essamente queldebaixo
da rubrica do quinto do ouro, nfio entrava rendi
mento nenhum no tb~souro, d'onde se segue que,
achando·se com a legislação actual perdido esse
mino de renda publica, e tolhida em parte-a in
r1ustria nacional garantida pel:!. constituição, a lei
lJue se orrerece nelo indUZ:l. receios de prejuízos, o
c1á esperanças de y:mtagens nacionaes.

O Sn. VrsCOXDE DE CAnAvELLAs:-Sr. presidente,
todas as vezes que o estado favorece com espe
cialidade um ramo de industria, que Mo equilibra
~s facilidades que lhe concode com aqueUas do
lJua os outros necessitam, estes decahem, e p6de
isto vir a ser de grave prejuizo. '

Esta consideraçfio bastava para se rejci tar o
-projecto, com tudo direi mais _alguma causa em
resposta aos argumentos com que se tem preten
dido sustentar o seu L o artigo.

Que acoroa, ou, segundo a phraso.constitucional,
a naç:lo tem estado de possa primeiro de tudo
quanto é minasl acha se expresso na ordenaç:lo
li". 2.° til. 213' § iG: agora argumenta-se contra
esse direito com o paragrapho constitucional, que
garante a. cada um olivre exercicio do seu traba
lho, e industria, ~em se ref]ectir que esse exercício
pôde, sim, cad:l. um pol-o em pratica, porém na
'luillo que é seu, e n:lo no que é albeio.

Um marcineiro compra a madeira, pôde fazer
rlella ouso que quizer j mas irá trabalhar em ma·
deira 'alheia sem licença de seu dono ~

Com oescudo de que me é permHtido o trabalho,
inva.direi" c irei lavr:lr o predio alheio 9 De certo
que não; logo, aqueUe prmcipio não é absoluto,
tem restricções, e ninguem me dirá que cu posso
ir minerar onde quizer; e tanto o mesmo projeelo
em discussão reconhece esta verdade, que impõe
ao mineiro a obrigaçlIo de pedir 'licença á ~utori
dade competente, sendo o terren:> publico, ou ao
danaI sando de particular.

Para 50 soltarem as minas, c ,excluil-as da pro
priedade da nação, seria neeessario que se provasse

- que o direito da nação a ellas, fundado na orde~

nação e posse immemorial, erA opposLo á. constitui
ção, porque nesse caso uma das duas havia de
existir, e essa havia de ser a constltuiçll.o; porém
tal cousa é quo se me não póde provar.

Nlnguem dirá que a naçno se desapropriou dessa
propriedade que Unha, ou que esteja impossibili
tad.a de possuir propriedade.

- Agora vamos ver como o direito de propriedade
do que está. no interior da terra, passou para a
Jlaç~o.

O homem é, por sua natureza, um ente social,
mas para viver em sociedade eram precisas' condi
çucs j assim, sujeitou-se a eUas, e para gozar de
uns bens, conveiu em ,perder outl'OS que Ulceram
menos caros.

No seu estado da natureza, a propriedade do ho
mém limitava·~se ao unico fructo do seu trabalho,
e a posse desse mesmo fructo lhe era muitas vezes
disputada, e usurpada pejo mais forte: elle quiz
evitar estes males; associou-se para' poder dizer:
isto ti meu, c defendei-o.

Porém, para que elle pudesse guardar, desfruclar
e defender o que é seu e a sociedade garantil-o,
era. necessario que se podessem pôr balizas e mar
cos, que extremassem oqUlllhe pertencia, daquillo
que lhe era estranho ou alheio.

póde-se, por,'entura, assig'nar limites ao que esta.
no seio da terra 't Não, por certol muito mais
n'uma mina, que não segue rumo certo, para se po
der marcar na superficie, e dizel'·se que pertence
:lO donõ desta ou daquella superflcie, pois quando
se descobre c se abre, ignora-se aonde ir;t parar:
portanto, não é consequeneia que sendo qualquer
senhor da superflcie, seja tambem senhor do inte~

rior da terra.
. Por esta rnzão e para evitar funastas consequen
cias que podiam sobrevir, exigiu o bem geral que
a propriedade.do interior do terreno ficasse per
tencendo:l. um 56 senhor, e quo este fosse anação;
pelo que oprincipio de querer unir a profundidade
á. supel'neie é um principio novissimo c absurdo,
como claramente passo a demonstrar com um
exemplo.

Um homem comprou uma. fazenda, e achou nclla
uma rica mina de ouro: pergunto eu, o vendedor
tom algum' direito de reclamar a venda'! N:IO
havia signal algum de mina: o eompmdor :i. des·
cobriu, póde aquelle dizer que 6 sua'! A fazenda.
foi vendida pelo terço, ou melade do valor- que
tem depois de descoberta a mina: logo, quando
elie vendeu, foi só o direito que 'Unha da super..
Heic, e não do interior da Lerra. Isto me parece da
ultima evidencia.

Discorrendo agora sobre-as converiiencias da lei,
assento que não é ulil deixar este direito livre, c
muito menos eslabelecer facilidades á mineração
por meio da isenção dos dlrcilos das machinas,
que os mineiros mandarem vir para elIa ; facili
dade' que ainda não vi Oln projeelo algum para a
lavoura.

Já mostrei em outrn occasifi.o que a sade do ouro
e da prt"I1.1 ,6 tamanha no homem, que clle procur:1
,todos os meios de conseguir esses motncs. Havendo'
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tão natural e poderoso incentivo nlio. é pl'cclso
acen-ar-Ihe com .premios, que talvez conduzam a
gravisslmos excessos. .

Um illustre senador desde logo mostrou os males
que d'aqui se devem esper:tr, e que 510 nada
menos, do que li ruína de lodn a agricultura e in
dustria, e II perda de innumeraveis familias ; po
rém eu quero conceder que todas as especulações
sejam f~[jzes, que se descubram minas riquissimas,
que se ajunte uma massa. de ouro considera\'el :
qual será o resultado ~ Abaixar de "alor aquelle
metal, sermos pobres no meio dessa mesma. abun·
dancia, e dependentes eternamente dos estrangei
ros para, nos proverem dos mais objectos, de que
carecemos para as mesmas primeiras necessidades
da. ,'ida.

Eu nlio contradigo que haja minas i porém nito
se soltem por semelhante modo, nem se separem da
propriedade da na~D.o e da inspeCç1J do governo.

OSn. VISCO~DE 'DE DAltDACEXA:-Sr. presidente,
levanto-me para sustentar o artigo tal qual elle
está. no projecto.

Houve quem nesta cnmam. ~xpuzesse com bas
tante energia que. aduliUida. semelhante liberdade
de minerar, arruinar-sc-bia de todo a nossa nas-

o cente industria e agricultura. dC):e.!1do esta ser o
alvo de todas as nossas vistas, como é fonte parcnne
de riqueza: ao que responderei com osabido facLo
do ministerio frnnccz, quando convocou os princi.
paes negocia.ntes para lhes perguntar qUel favores
queriam do governo: c[ Que nos deixeis trabalhar,
disseram elles, e nos favoreçais com a vossa pru
dencia .• Deixe-se aos particulares o cuidado dos
seus interesses (como já aqui se disse) : deixo-se
que procurem o mais conveniente emprego dos
seus capiiacs e industria : n!io passe o ministro a
regular do seio do seu gabineLe os escriptorios dos
negociantes, e ver-se-ba como cresco aprosperi
dade geral.

Appareceu tambem quem dissesse que se conser
vasse :l,' mineraç10 nas pl'ovincias mineiras, mas
n1l.0 se estendesse á.s outras.
),âo sei com que fundamento se inculca este ex·

pediente. Se o governo tem connrmado a essas
aqueHa faculdade, com que direito lia de privar os
habitanLes das outras provincias do imperio das
vantagens de minerar. sujeitando-se ás mesmas
condições que os dnquellas ? Não á isto uma par·
cialidade ? N!io ~ umrl. exccpção ? Aliberdade que
está. concedida ás cinco provincias mineiras. deve
Sel estender a todas cll:ls, pois que, conforme a con'
stituiçilo, cum pro' ta,zer jusliça im parcial.

OSr. Visconde de Caravcllas reproduziu:a dou
trina. dos seus argumentos, acclarando-a. mais, em
resposLa a um lllustl'e senadur, que pnrece haveI-a
contrariado i e orrereceu por Um a. seguinte

A. {1:7 .

EMENDA.

cc Fica resenado ao governo o conceder a facul
dade & minerar ouro, prata e.oUlros metaes em
qualquer das provinciaf; do Imperio, ou em lerre
nos publiéos, ou nos de particulares.- Visconde de
Cal'avcllas•• ,

O Sn. nOORIGUES DE CARVALHO :-Sr. presidente.
lendo este 1. °artigo, vejo que é permittido a todo
o cidadãO minerar ouro, prata e outros metaes em
qualquer das provincias do imporio : ba quem
proponl!a quo apenas se conserve a mineraçlIo nas
provincias em que actualmente existe: pergunto,
qual destas duas proposi~ões é mais conforme com
a consLi luiçllo? Parece-me que a primeira, por
consequencia. voto que passe o artigo.

O Sr. C:Hneiro de Campos leu a emenda do
Sr. Visconde de Caravellns, e foi apoiada.

O Sn. BARÃO DE CAYIlU' :- SI'. presidente, voto
pela suppress1io do art, i.o As prlncipaes razões
são porque parece espoliativo da propriedade da

'col'On e naç:io, contrario á solida economia do
E~tado. c á prudente politica do governo. As idéas
,"em em tropel, nem sei como b~m as dirija. ,

Ninguem mais do que cu ama a racional o varo
nillibel'dade polHica e economica i lIJaS sempre a
considero subordinad:J. ao interesse nacion;l~.

Um i Ilustre senador arguiu aopposiçl'io ao arligo
em discussão. como infracçlIo de tres artigos da
constituição. e en trc elles os das garantias do di..
reito'da propriedade, e da liberdade da industria,

Isto nITo p6dc. nem deve passar sem contradictn.
~(uito respeito, eaprecio aquella lei fundamental

do imperio ;mas, sem tortura de espirito, n110 posso
enlender quo taes garantias anniquillassem,a pro
priedade da coroa.. que ora cstlt radicada. em anao1Io,
é inauferivel della, e a meu ver nITo póde s~r es
p!3l1ada da mesma pelo corpo legislativo, que, nlIo
teve,nem é presumivel que tivossse, pela oleiçlIO do
seus membros, virtual commissão da nação para
Ibe fazer o espolio daquella propriedade. .

E' expresso na. ordenaçiiO do reino, l. 2.° liLS. 26,
e27, que minas de ouro epratâ, e do outrosmetaes,
são dos direitos. e dos proprios rcaes i de sorte que
nunca se presumem dadas pela coroa em cartas ,de
do:tção de terras, sem expressa menção. Isso
lambem é do direito publico das monarchias' da.
Europa..

Acoroa e a nação estlio igualmente de posse do
sua exclusiva .propriedade, e ronda, das minas do
diamanles, c do commercio do outros generOS'dll
estanco, declal'ados na carta regia da abertura dos
portos, e no tratado de commercio com a Ingla
terra. quo, por ora, não t~m lido derrogação, nem
no meu fraco juizo se podem considerar abolidos
pela. constitul~lio.Espolio sem equivalente é ab
surdo, eIniquo.

T. m.
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E' contra a solida economia do estado a proposta
da liberdade da niin-cração, e ainda mais o é com,
os extraordinarios favores que se expressam no
projeclo: porque fnria omais pernicioso arranco (le
brar.os e fundo do Brazil desviando-os dos actuacs
raro'os, mais uteis, e do constante pro"eito que
eSlão em progresso da industria rural c fabril.

Nllo'se trata de apregoar :}os doutrinas da ph~
siocracia de Mr. Guesnay, que dava ·preferencia. li
cultura dos generos alimentarios, :t qualquer outra
cspecie de industria; mas é mui attendivel n dou
trina dos. liberaes principios de Srnitll, em flUO
SO ~nsina que um prudente legislador, que preten
de accelerar a riqueza elo seu estado~ nno deve dar
extraordinaria animaçao á indusll'ia de mineração
dos metaes preciosos, por ser a peior de todas as
loterias do mundo, vislo que pela boa sortc de
poucos~ afinal arruina a muilos, e ao eSL:l.do, impe
dindo o natural progresso das mais solidas e pro
ductivas industrias do paiz .. Todo o corpo da his
toria confirma essa verdade.

A provincia da Bahia, li. mais florescente do Dra
sil" decahiu de sua agricultura, e commercio com o
descobrimento das minas de Ouro no principio do
seculo passado.

O nosso 'escriptor Rocha Pila, na sua bistoria
da America portugueza, seguindo o geral enthu
siasmo, chamou a esse scculo a idade de 01"0 ; mas
de facto foi a de {erro, porque só allral.liu braços
c capitacs de beira-mar para o centro, e influiu
muito na decadencia do Drazil~ que depois Mo
pôde concorrer com as mais colonias ultramari
nas.

Se so der li. facultlade livre do artigo em questão,
ver-se-ha o natural c[eilo da geral ilIus1io nas
provincias maritimas, qual se experimentou nos
terrenos da maior, e mais lucrativa minerarão do, .
ouro.

E' notado no, mineiros o ardor de minerar, c a
VII. esperança de prosperar nessa industria: al~
se lhes censura o espanto que fazem ao encontro
de qualquer pedra que scin ti lia. com alguma. mica, .

~ fazendo logo o prognostico de que no logar se
encobre mina rica•. Testemunham todos os que
viram os contornos de Villa lUca, os horrendos
montOesde cascalho. com que se desformou a pll'Y
sionomla dos districtos mineiros, e se esterili
saram vastas fazendas. Póde..se dizer que nos lo
gares mincracs toda a vegelaç:io pereceu, tudo
se converteu em ruínas, e até se \'errllca o dito do
poeta:

••• Eliam periel'O 1~~fill(C.

Ocelebre Stork, mestre de úconomia poBlica dos
principes da Russia, disse na sua obra dessa sclen
cla, que nllo po'dia lHwer industria no Brazil

pela sua fertilidade, nem na Arabia petrea pela
esterilidade. Dando-se a liberdad~ absoluta dá mi
nerar ourO a prata, grandes porçOes do DI'azU.
se converterão em Arabia petrea.

A universal mania -bailarinaJ que se attribuiu'
aos dançarInos das valsas na Euroila, se reprodu
zirá nos projeclistas de descobrimentos, e traba
lhos mineiros do sertllo, e lHoral do Imperio.

Em uma obra, hoje rara, impressa om .Lisboa
no prIncipiO daquello scculo i8, intitulada RilJllc:a
do Bl'o::il, se fez quadro lastimoso da mortandade
da'gente, c da terrivel miseria dos portuguezesj
que se entregaram ao trn.balho das minas, appa·
recendo pessoas morlas de fome pelas estradas,. e
pagando-se uma espiga de milho por oita.vas .de
ouro" se bem me lembro. ,

Exlrabiu-sEl, na verdade, muito ouro em varios
dislrictos; mas eUe correu com incsislivel mo
vimento centrifugo para POI'tugal, e d'abi para a
mais Europa, que nos da\'a o prLo; e panno.,

Nada direi das injusLiças c cruzes que a bumani
dade lamenta. e qllc foram causadas pela execra-
"el fome de ouro. - "

A provincia de Minas CGi1iê~OU a crescer em
gento, c ~ecencia :t proporção que pelo esgoto das
minas, e continuas perdas, os illudidos, e desenga
Mdos se applicaram á agricultura: c por isso boje
é a provincia. a mais populosa, e om consequencia
:l. que dá maior numero {le deputado5 :to corpo le-
gislativo. '

A Babia e Pernambuco, em proporção do tempo
do original estabcle'cimanlo, e uão olJslante terem
generos mais ricos, estão mais atrazadas em' po
pulaçllO, o real rlqu~za, do que a provincia do
Rio de ]aneiro~ que nunca. teve mineração e·o
forte da sua agricultura é de ganeros alimen·
tares.

A sli polilica tambem exige que não se franquêe, ,
e favoreça a mineraçilO dr, ouro, a prata.

Esta franqueza será tambem a port.'l aberta para
se requerer logo a livre mineraçlio dos diamantes,
a pretexto da liberdade da industria.. Os dislriclos
diamantinos têm fama de encerrarem ricas minas
de ouro.

Os IIOVOS egovernos da Europa têm as mesmas
illusões doS mineiros, e uma das razões por que
alli o Drazil goza d13 tanta consideraç1io, é porque
se imagina que tem incxhaurivel thosouro daquel·
les metaes preciosos, e minas de diamantes~ mais
ricas que as de todo o Oriente.

Convém que continue esse credito do imperio :
alie perderá com a proposta franqueza, porque ó
natural que pspeculadores nncionaes, o estran
geIros so precipitem a tazer tão vasta c,Xtracçllo
dessas minas, que em breve o vazio appareçaJ ecom
alie se desacredite o estado.

, .

..
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Vê-se ainlla mais' que no vulgo ·deplora-se a falta
de' ouro na clrcula~nol c a exuberancia das letras
do banco nacional.

NlIo laço o panegilryco da administraçll.o, que
serIa mais 10uvaveJ, se tivesse sido mnis economia,
e menos anomnla na cmisslio de suas nota~;
porém cu tenho este estabelecimento por honra do
Brazil, que t:'lo depressa o naturnlisou) começando
por onde acabou o de Inglaterra, que deve ao seu
banco o não cair o' governo sem a catastrophe e
guerra revolucionarIa da Europa, vendo o esgoto
do' seu cabedal pecuniario pnr3. o continentel el

entretnnto, sendo sempre activo o seu trafico in
terior, porque, como dizem, os ill{Jle:es comem e
vivem do seu papel de credito.

Continuando o credito do nosso banco, nelle
teremos sempre inexhausta mina rica i m3S com
a inrestricta faculdade àe minerar, quanto mais
ouro se tirar, tanto mais velozmente sahirá, parn
f6ra do paiz; e pretender retel-o, seri3. o mesmo
que resistir li torrente da cachoeira de Paulo
Affonso.

Pelo systema aetual, temos constnnte matriz de
mineração, e sempre confiue, como rio doce) a
corrente do ouro i mas 11[0 corre com tanta rapi
dez, sendo do geral interesse do cada individuo
reter alguma parte que 'u1e vem :l. m[o, paro. ter
o que 50 diz no vulgo o scn rcmedio.

Demais, abrindo-se minas de metacs preciosos
em toda a parte, como praticamente se faria a fls-.
calisação dos extravios, e a nrrec:ulaç[o dos di
reitos?

Ainda Jemetindo-se o quinto, e reduzindo·se
este ao dizimo, seriam necessarias tan tas inten
deneias, e casas de fundiç:'lo, com tantos agentes,
que se absorveria em despezas ri. renda. do estado.

Oillustre padre Vieira, em um dos seus sermões,
descreve os inCernaes trabalhos das minas uOPotosi,
e approva as ordens de alguns antigos soberanos
que· prohibiam as minas de ouro e prata, pela
morUfera industria, e seus males incalculaveis.
Tambem enumera as violencias dos nossos esta
belecimentos fiscaes, e fundições nos districtos
mineiros"dizendo que s6 servia para tudo fundir
() COllflmdir.

.' Não digo que o governo ntio concoda abrir novas
minas de metaes preciosos, se forem descobertos
com prospecto de vantngem : s6 digo que não se
espolie a nnçlio da propriedade das minas, e o
governo. da ecohomia da sua superintendencia
com os regulamentos conveniente aos interesses
do estado.

~:'Io ·l1avcri3. inconveniente na faculdade de
minerar ferro, c cobre, de que. se fazem os ins
trumentos do gernl trabalbo, c os mais usuacs
utensílios, rorêm avulsar ilJ"uSllo ê s6 ouro c OIlI'O.

Supponha-se que se descobriam minas de enxo
tre, sendo um dos ingredientes da polvora,. os par,:"
tir.ulares poderiam cxtrallil·o nseu arbítrio ~ Nilo.
Se se 'descobrissem minas de arsenieo, azougue,
vitriolo, serta do arl.litrio dos individuos tirar e
vender Laes drogas venificas ao povo ~ :filo. Con
cluo, pois, que, permittindo-sc a faculdade de
minerar livremente, o mal era :l.IOm de todo ocal
culo.

o , •

. Dando-se por discutida a materia, poz o·Sr. prc-
siden te o artigo em votaçlIo, e nlIo lleou apprá
vado.

Omesmo aconteceu á cere:!. da emenda, resul..
tando em consequencia 3. suppressrto desta. male-
ria., o

. 051'. Visconde de Santo·Amaro passou a occupar
então a presidencin, e deu para ordem do dia os'
artigos addicion:lcs ao ncto de na\'egaç~o) o pro
jeclo de lei sobre a marinlJagem, e o regimento
iu temo.

LevanlCJú-se a scssno depois das duas boras.

Se88iio de 2~ de Julho de 1826.

pnESIDE~CIA DO SR. VISCONDE'DE SA~To-AMÀno..
Abrindo-se a SCSS[O, foi lida, e approvada a neta

da antecedente.
Remetleu-se á. commissão de poderes 3. carta. im

pel'ial nomeando senador do imperio ao Sr. An
tonio Vieira ua Soledade:
- O Sr. secretario leu o seguinte omeio, remeltido

da camnra. dos deputados com o projecto 'de lei
que ~ acompanba. •

OHICIO. '

I IlIIn. e Exm. Sr.-Passoas mãos de V"Ex. in
clusa a re:ioluç:'lo da camara dos deputados sobre
o projecto dc lei á cerca do laudcmio dos predios
cmpbileuticados, para quo por V. Ex. seja apre
sentada no senado com o mesmo projccto, que
a acompanba.- Deus gunl'de a Y. Ex.-Paço da
camara dos deputados, em 28 de Julho de i826.
José Rical'do da Costa A!Juiar de .Andrada- Sr. João.
AntoniO Rodrigues de .Carvalho. p

PRomCTo DE LEI.

u A assemblé3. geral Icgislati\ra do imperio do
Brazil decreta.:

Mt. i.O O direito dominical cl1amado 1:l.Ude
mio que bouverem de pagar os foreiros, nos ca
sos dC venda, ou escambo das possessOes aforadas,
ao directo senhor dellas na conformidade da ar
denaçâo 11"• .ir. o tH. 28, será computado sobre o
preço, precisamente, por que os mesmos foreiros
venderem, ou cscambarem os prazos, sem se fazer
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conta com as bemfeilorias, que alies ahi tiverem
feito á sua custa.

Art. !.o No caso de venda, ou escambo do pra
zo,'de'quese devalaudemio, e em cujO contracto,
se não bnja fel to menç1io da quota delle, ava
Jiar-se-bn o preço da ,'enda, ou esc:uribo do prazo1

na somma de vinte responsOes annuaes, para por
olIa se computar o laudcmio Jlertencente ao se-
nhor directo. .

Art. 3. o.;\. presente lei não comprcbendc aquel
les prazos, em quo, por contl'acto$ anleriores) se
tenha' determinado CI contrario.
P~ço da eamam dos dopulatlos, 26 de lu'lho de

i826.- Lui:: PCI-eira da Nobrcfla de Sousa Coutillllo~
presidente.- José Rical-do da Costa ,1fluim') L o 3e
crctario.- Jose Antonio ela Silva Maia, 2.° secre-
.tario.1I .

Mandou-se imprimir o projectl) para ser discu-
tido. . .
Fez~se a ultima leitura. do projecto dc lei so

bre o direito de propriedadel e SUSCilá'ndo-se ai·
gumas duvidas por motivo dI!. sua redacção) deci
diu-se que fosse remettido á commissão de legi5
laç:Ia para ser novamante'rcdigido, aspecificando
S~ que 3. verificação dos casos designados no art. 2,°,
em que o bem pulJliico eXIgir o uso, ou emprego
da propriedade do cidadi10 por utildade, será fei
ta' pelo corpo le:nslatiyo, logo depois do reque
rimento do procura<1or da corôa e resposta lia

•parte.
OSn. BORGES: -Sr. presidente, a constituição

no art. !aO diz (Leu), E1Ia reconheceu a necessi
dade de uma ordenança geral para. regular o nosso
cxerito, actualmcnte dirigido por uma legislaçrto
em parte já caduca, e em parte confus:!., c inexe
quiyel pelos seus elementos, e tempos em que
foi promulgada.

Esta legislação principiou peJo regimento das r,r
denanças em Hi70, augmentou-se com oregimento
dos vederes gemes em :I.6W, fui addicionado o
dos governadores das armas de JG78, a que já
havia precedido o do ,conseIlJo de guerra de :1.643,
e a maior parte refundidn depois pela.ordena.nça
de :1.708, que substiluiu com o auxilio de alguma
legilsação exlravag:mte até appareccr o régula
menlo de :1.763, que ainda deixou em vigor gran
de parte do que anles se bavia ·Iegislado sobre
matarias em que elle n:10 tocou; ficando por esle
modo regulado um exercito que tinha a cabera
na Europa, e se ramificava pelas oulras lres pa~
tes do mundo, ond~ a. corôa conservava posses
sões; con linuando-se ainda a legislar depois ela
quelle ultimo regulamento, ora comprchendendo
unicamenle Porlugal, ora as conquistas, om. uma
e outra causa junl:l.lnente~ ale :l mudança da mo.
narchia para o Drazil. .,

Pretendeu-se énttl.o acabar-se com a distincçlIo
de exercito de conquistasl mas nunca se realisou
a. pretençl10 de um novo codigo mIlitar.

Neste estado nos ílchavamos, quando fizemos a
nossa emanclpnç!lo; e flcando subsistindo a legis
lação que havia, ficou subsistindo tambem a con
[usllo que se exper~menta"a em sua applicação, a
qunl se augmenlou com' a mesma emancipação) e
diíTerentes fórma de go\,erno que se proclamou, e
jUl'on.

Taes foram, lalvez, os 'molivos com que a con
sliluiÇllo exigiu uma ordenança geral para oexer
cito no artigoj:i cilado: como, porém)~ejamuitosu
perior ás "linhas força s oprojec to dessa ordenança,
mas quel'endol concorre!', quanto em mim cou
ber, para que ella se realise~ preparando de ante
milo medidas que me pareceram necessarias aos
seus fundamenlos, minutei a pl'cscnte lei que ofw
fereço; e requeiro que, considerando~se .COlno
parte de uma lei regulamenlar, se dispense da. :1.. ~
discussllo.

PUOJECTO Dlf LEr.

« A assemblén geral legisla~i\'a, em beneficio da
organisílçllol c disciplina do exercitol decrela:

Art. i. ° Os officiaes gencl'aes do exercito do im
perio conÜnuarlto a ser divididos em quatro clas~
ses, com a dilTcrença~ porém~ que a i,Q denomi
'nada - Marechaes do excrcito - será d'ora cOm
diante denominadn.-Marecbaes do impcrio- con
serv:mdo todas as oulras as suas denominações.

Art. 2.° O seu numero será limilado a
3 marechacs do imperio.
6 tenentes generaes~

!O marechaes de c:J.mpo, ou gcneraes de ~ivisão.
20 brigadeiros, ou gencraes de brigada.
Art. 3.° A patente -de marechal do imperia, será

considerada como titulo de preeminencia militar,
c, como tal, conferida unicamente a distinctos, a
assignalados ser\'iços, ficando, por isso. excluida
da escala gerc'll dos :tccessos aos postos generaes.

Art. ~.o Se onumero existente dos omcines gencw
raes, comparado com o que eslá marca.do na presen
le Ici t fôr em umas classes diminuto: c em· oulras
excessivo, as vagas que occorrerem, e promoçOes
íutur3s, supprirlio esLa irregUlaridade, cessando,
no emlanLol o accesso·dccoronel a brigadeiro.

Arl. ti. n .Os officiacs generacs, nlio compreben
didos os marcchaes do imllcrio~ serAo promovi
dos por antiguidade, e delles serão tirados os com
mandanles mililares das provincias, que tiverem
uma, ou mais brigadas de guarniç1io, c bem assim
os commandanLes das pl'aças de guerra de' t ll

ordem.
Arl. 6,ft OeSlado maior do exercito será extrema

do em ostado·maior da curle, .estado-maior de
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proYincias, e estado-mai,or das pr:l~as de ~ucrra ;
mas quanto no numero de officiaes seri determina
tio, na cúrte pelos empregados de ajudantes de or
dens e de campo dos genernes em commfsSão: dos
ãssistentcs ao ajudante general, equartel mestre
general, c bem nssiffi dos secretarias militares.
.Quanto, porém, ao da~ pro'lincias será. limilndo'

a um ajud:mte d'ordens e um secretario, a cada
comm:mdanle militar; e quanto, finalmenLe, ao
das praças dI} -guerr:l. aos command:mtes, majo
res, e ajudantes, naquellas quo·tiverem esLes ul-
timas postos.' .

ArL. '1. Q. Se o numero existente ,dos omoiaes de
estado-maior na cõrte, e provincias, fôr supel'ior

. aos que silo necessarios para. os excrcicios mar
cados no artigo antecedente, cessarâ.o as promo
ções, e passagens para este corpo, até que desnp
parcoa o excesso, procurando.se, no eQ,tanto, dar
destino' aos desempregados. '.

Art. 8. 0 Reduzido que seja o estado-maior ao li
mite que se estnbelece, quando se der a vaga, ou
impedimento de qtlal(I~er omcial, será esLe in
terinamente ,suPPl'jdo por outro dos corpos de
li~ha, escolhido pelo oficial que o requerer.

Art. n.o A oIDciali.dadc do corpo de veteranos
:;crá reduzid:l ao numero marcado no plano que
l)aixou com o' decreto da crcaçelo deste corpo,
datado em j 1 de Dezembro de :1.8:1.3, para o que
cessarão as 'pass.agens dos officiaes da!. a linha,
para este corpo.

Art. iO. Acabará desde já :J. classe de omcines
.a.vulsQs existente na côrte, fazendo retirar os quo
.perlencem ás provincias; e-empregando os díl CÔ1'tc
eonCorme 3. sua aptidâ.o, ou seja nos corpos da
i.:a linha, ou Ilas pra~as de guerra, e estaçúes mi
litares.

Art. :1.1. Acabar1to lambem desde já. as promo..
ções aaggregados, e graduados em todas as armas,
c clas},és"dos officiaes, tanto na La, como na 2. a

linha~? exercito. '
Art. H!.,. Quando, poróm, pelo motivo de ser

diminuida;i' força do exercito, ou por outra qual
'quer medida oecorrente, haja de abglir-se ~lgllm
,corpo militar, as praças de pret serão despedidas,
c os omciaes serllo dispensados do exercicio fi
cando addidos aos outros corpos, onde se lhes abo
'uarii meio soldo, 3.t6 que sejam- empregados pelo
governo.

Art. n. Cessarão igualmente desdo já. os despa.
chos para o corpo de engenbeiros, cmquanlo se
Jhe não der uma organisaç:to regular,' e nào fo
rem empregados todos os existenles.

Art. :I.!~. As promoçCies dos postos vagos eontl..
nuarâo a fazer-se conforme a Icgislaçli.O existente
com declaraçãO, porem, que ninguem será. promo
vido a amcial com mais de 25 annos de idade, e

A. ~8 .

'1I1enos de 3 do elTccth"o serviço, e 'nem ter ac
cesso de um a 01l11'O posto, sem que tenha clTec·
tivamenlc sen:ido lres :l.I1I10S pelo menos no pos
to que deixar: no casai porém,!le campanha allCr
ta poderá o governo allemr' esta regra.' ,

Art. :1.5. Odireilo r!n anLiguidade em :lS armas
de infantaria, e c:wallaria, será unicamente de
sattendido por molivo de repetidas faHas de ser
viço, e imllloralidade de co~tllrnes; mas quando
se der o acaso de lal clesaLlenção, nno será. o ar
Ucial reformado como em caslig-o dos seus defei
t95, mas sIm poslo om conselho de guerra, para
ser corrigido com a pena que lhe impuzerern, ou
expulso, conhecendo-se pela J~incidellcia ([ue nã"
dLl. esperanças de emenda.

.\rt. la. Odireito de antiguidade, porúm, não pre
valecerá, nem mesmo será lomarlo em cOllsidel'ação,
para. a conllança do~ cpll1malldos dos corpos de ex
'ercito, divisões, briga~as, regimentos, balalhües,
praças de guerra, e commissüc5 especia~s, .porque
todos serão conferidos por esrollJa ªo governo.

Art. li, Kenhum onleial scr:l reformado, sem
que 'elle solicile a. reforma, e esta na:o lhe ser.!. con
cedida sen~o :\ vista cle. exuberante prova de sua
inCal)3cidade physica p:tra continuar a servir ain
da nos empregos menos activos, ou puramente S~

dentarios.
Art. :1.8. As reIor'mas sel'ão então conccdidas no

posto em que eSU\"Cl'ern, d com o soldo por inteiro,
independente do tempo de serviço que tenham,
e nunca se concedcr:i melhoramento de reforma-

Art. W, Qualqueron1cialreformado poderá pre
tender do governo um emprego civil, tendo para
alle aptidão; mas, logo que lhe seja. ~onferido,

per.derá. o beneficio da reCorma, emquanto lhe dus
rar o emprego.

Art. 20. As reformas na 2.:1 linha guardarão a
regras ostnbelccidas pam a L Q linha.

Art 21. Cessarão desde já as passagens de offi
ciaes da l. a linha para n. 2.:1 linha, e quando se
der o C;lS0 de um offici~l sentir embaraço em seus
interesses para continuar a servir, c queira, em
lagar de ,demis~io, ir para a 2. a linhn, nunca se
lhe concederá. com soldo.

Art. ~2_ Atodo o olliicial ser:l permittido pedir
a sua demisselO em tempo cle paz, lo~o que conte
mais de doze annos de ser\'iço.

Art 23. E' exlincLa a praça de segundos carle- .
tes, c soldados particulnrcs nos corpos da !,lI c
2. R linha, pcrmiltida pelo decreto de 4 de Fevo·
reiro de 1820, e regulada pela provisão de Ode
Outubro do mesmo anno, que uma, e o.utra ficam
derrogadas, passando desde já os existentes à
praça de soldados para seguirem os postos de
officiacs inferiores, conservando, porém, as' di
visaS de galãO, de que actualmentc usam, ns quaes

T. III.
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de ora em -di:mto poderão os cllefes dos corpos
permltil"as aquelles sold:ldos, que, pela sua llli~~lI.o
e circumstancia. pcssoaes, merecerem esta dlfIc-_
rença.

o Art. 2~. Fica ao govel'J1o o cuidado de mandar
inspcccionar em épocas imprevistas os corpos da
1.:1 e 2.:1 lInhas, e praças de guerra, para cujas ins·
pecçues nomeará na curle os ornciacs de sua con
ii:mca, a quem commotta esta diligcncia, c nas
provincias ofariio, por si, os comm·andantcs mili ta
res, com recommenda.~ão, porém, que na. i.n linha,
e llraças de guerra, o período das inspecçúes niIo
excederá ao ,prazo de um anno, e na 2. a linha ao
de dous-annos.

Ârt. 25. 05 corpos da l.lI. linha deverão destacar
deumas para outras provincias, não se demorando
mais de dous annos em taes destacamentos, duran
te os quaes poderão rcerutal' as vagas que forem
oecorrendo.

Mt. 26. ]~'lIo se pedirão, portanto, recru tas n
uma provincia para completar corpos que estejam
de suarni~ão em outra, e quando se der o caso de
campanha aberta, se pedil'ão ás provincias conlin
gentes dos corpos da sua guarnição, para suppri
rem as "agas dos que estiverem em campanha.

.Art. 2i. Excita-se a observancia do decreto de 3
de Setembro de i82.i, que tem por objecto marcar o
tempo para o consumo do armamento, petrechos,
utensis, instrumentos, e insignias militares, que
são fornecidas pelo estado, e nem será permitlido
aos chefes fazerem requisições de taes artigos. antes
dos periodos que lhes marca a lei, pena de se lheS
dar em cúlpa, assim como ao chefe·da esta~ão, que
lh'as satisl1zer.

Art. 2,s. O·governo cuidará de minutar quanto
nntes uma tabella com os preços de todos os artigos
fornecidos, a qual enviará a todos os corpos da l.a
linha, t:;,nto para que os chefes façam descontar aos
soldados o valor dos objectos, que estragarem, e
consumirem por malicia, ou negligencia, como para
que, nlIo o fazendo assim, sejam responsaveis pelo
pagamento da somma. de todas as faltas de tal na
tureza, que apparecerem nas yistas da inspec~ão.

Art. ~!l. Excita·so a observancia do decreto de
28 de Março ·de i826, na parte respecUva á recom
mendaçlIo de que nenhum omcial possa receber
duas gratificações: e os thesourciros geraes serão
responsaveis pela transgressllo.

Art. 30. Aos mesmos thesoureiros geraes é re
commendado, com pena de responsabilidade, para
não fazerem pagamento do soldos, gratiOcações,
ou outra qualquer despeza militar, que Mo seja
autorizada por lel estabelecida, c em vigor, ou
por ordem positiva 'do ministro e secret:uio de
estado dos negocias da guerra.

Art. at. A presente lei será considerada como.

parte da ol'denança especial,recommondada no art.
:1.50 da constitulçlIo, pela qual será abrogada, quan
do aquella ,fOr publicada, revogando, no entanto
toda a legislaçlto, que se oppozel' á presente lei.
Pa~o do senado, 28 de Julho de :l.82G.-Jos~ l[}lW

cio Bm'[}CsD.
Mandou·se imprimir, ficando dispensado da. La

discusstto pela. raz:Lo ponderada pelo seu' illustrl'!
autor.

'Passou-se á ordem do dia, que eram os artigos
addiccionaes ao acto de navegilçlto, olTel'ccidos pelo
Sr. Vis.conde de Paranaguá. na scssfio de 2~ do cor
rente; eforam approvados os -dous primeiros, que
deverao ter logar depois do 3rt. 23. '

Lendo·se o art. 21 observou
OSIl. BORGES: -Eu o assentava que C1'3 necessa

rio marcar este tempo, como se faz para as embal'·
e:ll}ÕeS de mar alto. Se acaso o nobre autor do pro
jecto convém nisto, será hom que se faça esta
alteração.

Posto á votação, foi tambem approvado este ar-
.ligo' com a declaração de que os donos das embar
cações ficam obrigados a fazer as declarações a
que se refere o mesmo artigo no termo de oito
dias, depois que elIas chegarem ao porto, em que
tiveram o seu primeiro registro.

Passando-se depois ao aeto de nayegaçiio, entrou
em discussão oart. 24, sobre oqual ninguem fal·
iou, e foi approvado qual se acbava.

Omesmo aconteceu com oart. 25, vencendo-se
afinal que. o projecto passasse li 3.:1 discussão.

Seguiu-se a outra parte da ordem do dia, que era
o projecto de lei sobre a marinhagem, c lendo o
Sr. secretariô o art. i.o, disse

OSIl. DOnGES:- Acho muito bom feita osta de
claração a respeito dos pescadores que eO"ectiva
mento exercem aquelIe omcio, mas é necessario
não confundir esses com os donos das p~scarias, c
ter em vista eslas ditrerenças para regular-lhe os
privilegios. _ .

OSn. VISCO:iDE DE PAMNAGU.t: - Os que estão
fóra daquclle exercicio, tambem o est110 do gozo
da isençlIo.

OSn. C.An~ErnO DE CA)fI'OS:-Eu leio um artigo
na constituição, que diz ficarem abolidos todos os
privilegios que não Corem essencial, e inteiramente
Ugados aos ca.rgos, por utilidade publica: ora, não
posso suppor que o omcio de pescador seja car[}o,
portanto, nâo acho isso admissivel.

Estou certo em que muitos Mo de a.proveitar-se
deste privilegio para se isentarem de encargos: nâo
haverá homens para servirem nas camaras, nem
para tutores, etc. Em ·umn. palavra, as exprcssúcs
da constituição s:lo bem claras: se é possivel pela
constiluiçlto dar-so esse privilegio, concordo de
multo· boa vontade; mas cu nlto o entendo assim.
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o Sn. VISCONDE DE P.AnA~AGU,1: - Nito sei em
que isto vá contra a consli tulÇlio.

Não ha privileglosl ecom tudo, quando se faz um
rccl'Utamcnto, nlto se prende loda a qualidade de
pessoas illdislinctamente, pois dessa maneira se
iriam destr'uir classes que convem conservar.

Os homens s1to para aquelles fins para que se têm
npplic:ulo, '

Pergunlo cu, pód e-se reeru tàr um bacharel, e
uizer·se-Ihe: Vá ser mal'illlteil'ol- Nilo: seria isso
urna violellcia. Pódo-se obrigar um militar n. que
seja. depositaria? 1';âo, porque a. sua vida está su
jeita a mil mudanoas: elIe não tem quartel certo,
c isso o tOl'nn. inapto para. tal enc:I.I'go. Como, pois,
se pretende que fiquem sujeitos aos encargos rnu
nicipaes, e:l. outros onus os pescadores, lIOmens que
sempre andam no m~\l', e eslão sujeitos ao recl'uta
mento da marinha '?

Quando f:tllo de pescadores, não enlendo aquelles
que tem 30, ou 6:0 barcos de pesca, e que não sáem
de suas casas; porém aquelles que são matricula
dos, e andam elTeclivamente naquelle exel'cicio.

Supposto isto, creio que não póde haver duvida,
DO arligo. .
e Sn. Bannozo:- Tinha pedido :l. palavr:l. para

sustentar a mesma opiniâo. Não é cl'ivcl que um
homem de posses se vá m:l.lricular como pescador
pal':l. evitar os c:l.rgos civis, e ficar sujeiro ao recru
tamento para :l. marinba; nem que deixe do ser\'ir

~ esses cargos para. se evadir no serviço militár da
i. a, ou 2. 11 linlul., segundo as suas circumstaDcias.
Parece-mo, portanto, que a objecção ~ão tem
logar.

O Sn. CAnXErno DE CA:lIPos:-QuatllO ao serviço
mili larl como a constituição prescreve que se faça
uma ordenança militar, pódc,se nella designar
quaes pessoas ficam isentas desse serviço, sem
olTensa di!. mesma constituiçào: quanto, porém,' ao
mais é isso um ataque que lhe fazemos; éconccder
um privilc;do; o que nfio póde leI' lagar.

e mais CJue, neste caso, se póde fazer, é que o go
vernaI nas suas circulares para o recrutamento, re·
commande que se poupe esta, ou aquella classe,
mas de orna maneira subordinada á constiluição.

relo que respeita á supposiç(iO de que náo faltará
gente para os cargos publicos, observo que muitos
logares ha, cujos povoadores são quasi todos garou
peiro~ baleeiros etc.

O Sn, VISCONDE DF. PARA:'i'AGUA': - eillustre·se
nadar contesta um privilegio, que, rcalmen te, o
nllo é.

I'ião qner que os pescadores malricuJ~dos sejam
isentes de servir cargos mun'icipaes, e de oulros
anus civis, incompatíveis com oseu modo de vida;
mas quando fôr necessario que haja recrulamento
para a marinha, a que estes Indiyiduos ost11o su-

jeitos, lla de quel'cr que eut1'[o deUe sejam.dispen
sados e isentos os que forem vereadores" thcsourel
ros, ou depositarias, Clc" etc'l o que Ú, igualmen te
privi1egio., '

Demais, nno ad\'crle que ficando alies obrigados
nos anus dos ou lros cidadlios, a sua partilha li mais
pensiona.àa. pois que lêm em particular a. ohri
gaçtlo de servirem nas armndas, os outros' não.

E, com eJTeito, sUI'lI'l0nhamos que se procede :l

um tnl recrutamento. Forçar-.se,ha:l. ser grumete
olavrador que eslá sujeito á l. a e 2,a linhas o es-, ,
ludante de cirurgia, o semi-clerigo, oseminnrista
ele., elc,? ~~o por certo. '

E nlio é isto um privilegio, ou cxcepção ~ Por
certo que sim.

~ois, scnlJores, mereça tambem aquella contem
plaç~a a." classe dos pescndol'cs; ella é osemiltarJo
dos marinheiros, tem particular desUno, (la que
nfio deve ser distrahida, e semelhante isenr.[o im-

• I

porlando em si o bem do estado, em nada encon-
tra a consliluiclto,. .

O ~n. CAnXEnro DE CA:lfPOS: - O pri"i1egio que
estabeleço úfundado no §16 do art. !iO da consti
tuiç~o.

1\a fórm~ da constituição, todos os (lue th'erem
cargos municipaes, são privilegiados; mas esses
reduzem-se a mui pequeno numero de pessoas;
porém estabelecer um privilegio geral para' que
cla!':ses inteiras de homens não possam servir car
gos publicas, 6cúusa em que não concordo de modo
algum" e considero apposta á mesma constituição,

OSn, D.\nnozo:- Desejaria que o nobre senador
combinasse com o arligo que aponta, oart. W;•.

Este artigo a ninguem isenla de pegilr em armas
para defender ':1. independenciaj e in'Lcgridade do
imperio; e mais abaixo do art. :WO '5:; diz que
Ul!l:l. ordenanç:'l. regulnrá a organisa~ão uo cxc"rci to,
suas promoções" soldos, e disciplina, assim como d3.
fOl'ça naval. Ora, o que ó isto, sen:ro regular o re
crutamento da marinha fi úpreciso comhinar estes.
artigos. .

O Sn: CAnxEtno DE CA:lIPOS:- Se isto já. é uma
ordenança de marinha, então çonyenlJo; 'mas nesta
lei só se falia de navcgaçlIol e por isso me pa.rece
que nITo póde ter aqui lagar a isenç110 proposta.

O Sn. B.\nnozo: - Levanto-me ~micamenle para
ler o preambul0 pa lei, A assembléa !lel'al le!lislati
va. do impcl'io do Bl'a::il, querelldo prolnoliel' o a1t
fllllclllo da ma?'inlLagem para o servira c/os navio,~
tanto mercalltes, como lie !lucl'ra, dccl'eta, ele. E'
nislo que fundei a minha proposiçn.o,

OSn. ROOnIGUES.DE CAnVAI,I1o:-Eu entendo que
a constituiçllo quiz abolir aquclles privilegies que
se davam ás pessoas, mas 'luo nno teve em vista.
destruir o que chamamos isenções para cerlas clas
ses que s10 mais uteis na sociedade, .
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O mesmo entendo. li. respeito uos pescadores) c·
para. evitar abusos, passo a propor uma

r.:IIEXDA.

J~slou persuadido de que a constituição nlío quer
. que se pl'cnda. um negocian te, ou um fazendeiro,
e se (:Iça marinheiro ou soldado. Talvez que se
abusc ela isençno pl'oposln; /l que o homem com õ
prelr.xto de ser pr,scador Hluda o recrutamento c Proponho que se acrescente no art' to - COIll
mili tal', ou se exinJa dos c:l.l'gos civis, ele.; mas,cn- lanto qUe faO:lIn 11. sua principal subsistencia.do:
1:10 eu poria na lei: comlallto 'llte (aça a SIUtpl'in- trafico da pesca, que e~ercital'ern.-Cllrlill/ho,~:
cl}1al slIfJsi,o;/c/icia do tI'aballio dfl.l1CSC(I, pal'c'\ nllo se O YISCOXDE DE PAIIA:'ÕAGU.\': - Não sei como Q:
enlender o que r:li pescar só pnrn ser isento. il1ustl'e senador que con tI'aria oartigo, diz que fi-

Não sei pam. que sirva um pescador em lm'ra, á que no' governo o l'ecomtnenda'r que haja conlelll~
cxcep~:10 d:H!Uelles que se acham dcsoccupados; plaçlIo com esta, ou com ar!uclla classe.
Jllns estes ser1io mui raros, porque a genle afeita ao Como é que o governo, quando cxpedir ns suas-
mal') só nol11nr cs!.:\. comenla. ordens, ba de fazer essas cxcepcões ?DesLa Olallcira

Nâo sào poucas as anedoclas que se contam dos abre-se a porta á il1LroLlucção de 11111 p!'ivilegio·
J1HlI'inheiros, e que lodos os dias observamos~ as da arhílrio.
qU:1CS bem moslram que aquelLa qualidade de gcn- O Sn. CARXr.InO DE CA:\!POS:- Quanto o illustrc
le não sel'\'C senão para o seu omcio: ,Oral-os delJe senador, o SI'. Rodrigues de Carvalho, expoz, ú fi
para os (azel' soldados de qua)qu~r cJns duas linhas, lho do antigo syslema.
ou o))l'igal-os a. serrir nas ordcnanças, ou nos car- Todas cssas universidades, c collegios linhnnl
/Sos mun icipaes, ele, ê llcarmos sem m<'lrinheiros, seus pl'i\"ilcgios, e seus juizes conservador'cs:. agora
c sem soldados, c serem esses cargos mal ser- existe a consti tuição, que os não admitle, e é :L
,·idos. lei principal) á. qual tudo deve ser subordil1:ldo..

TamlJem approvo muito a isençlIo do serviço da Quanto ao que acaba de expor o oulro iIlustre
2.U linha. senador, eu lambem já ponderei que a. maneira.

de conciliar tudo serú inlroduzir estes regulamen-
Esle sel'Yiço não elão Icve, ao menos em algu- tos nas ordenanr.as militares.

Illns ::llll'tes, como sc pensa. Eu acabo' de presidir O Sn. VISCO~D;' DE PAJl.\~AGUA·:-Insislo ainda,
uma proYinc.i:l, onde o serviço é tanto quc se Sustcnta.o i1lusLre senador que lacs isen~~úes s:i.o..
manda. clur soldo aos mili~~anos: mas quando a contrarias á constituição, e propõe ao mesmo tem-
pa tria est1i'cl1l perigo, ent.10 lodos nós pegamos em 'po que se podem admiltir nas ordenanças IlIIl!_
arrnns. Sl1pponllO~ pois) qua oartigo não aITende a

tal'es.
conslHlljçi1o~ . Em u"m logar Silo oppostas áqueile codigo rJlle

OSR. CAIiXI~III0 nr. CA~II'05:- Eu reconheço quc, tanto de\'cmos respeitar; em ouLro logar não! Isto,
por e~cml)lo, é mais ulil que o filho de um ne- a mêU ver, é contradictorio. .'
g-oci:mle ri co ~rga o com mercio, do qne seja solda- OSI', secretal'io leu n,' emenda do, 51'. Rod rigues
do, ou marinheiro; porem isso fica. ã prudencia da de Car\'alho, e foi apoiada,
admillislr'açào: se eUe não tiver a. isenção pela lei) OSn. YIsCO~Dl~ DE P.mAN'AGUA':-Apoio e sus-
em j'igol' fica sujeito a isso, como qualqucr outro lento a emenda, porque vai preenchcl' o fim que se

Ora, rssa lei M.o de ser as ordcnancas miliLnres, .. ., pretende. ' .
c ae m:mnha: quando cllns se nzcrem, póde ler ahi OSn. CAnXEInO De C.mIlos: :-Lembl'ci-me uas
fugal' este pri\'Uegio; põrém na lei que discuti- ordenanças milHares, porque ba na constiLuição o
mos, n110. , ' al't. {50 que diz: (Leu o artigo.) ,

Diz-se que isto não é um privilegio, mas cu cn- Ora., como essa ordenanca entra na conslilui~ào,
lendo oconlrario. Ser:\. bom que nas ditas orde- e nté com cspccialidade,parece-mo que, incluindo
11:1l1çnS haja aquellas r.ontemplaoúcs; porém por ora se nel1a esses privilegios,não se olTende a COIlStilU j

o nosso principal clÍidado deve ser não aberrar- ç:to, que cnlculou já com ta.es excepções: porém
mos da constiluição. que não é o mesmo se se inserissem em outro qual ..

O Sn. RODn[GUJ~s DE CARVAJ.JlO: - Pois se acnso rJu'er lagar.
rccrulnssam um homem desses). cu diria que ti- Assim ficará tudo em lHlrmonia, e nâo vejo con-
nhall1 feilo um grande absurdo. tr:ldicçào alguma.

Náo sustento que um estudante, ou um f:t.zen- Julgando-se sufficicnternente discu tida a materia,
dciro lenlJa privilegio; lIlns sim fi classa. Se a lei p1'opoz o Sr. prcsidcnta o artigo á votaçiío, e foi
mnnua cslabclecer universidades, a collegios, n. nppr'ovarlo salvas as emendas.
lei !la de fIueI'er que se recrulem para soldados Consultou entãO o Sr. presIdente a cnmara, se
aqueUes (IUe as frequentam ~ Islo é contradic- Inpprova\'a que no numero das isenções se fizesse
(ol'io, mcnçfio da do serviço das ordenanças,ede qualquer
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encargo publico, e tendo-se vencido que sim, pro
poz, por ultimo, a emenda a~diti\;a, que la.mbcm·
101 approvada-

Passou-se ao art.2. o,e observando oSI' _Visconde
de Paranaguá quesell1e deviam supprimil' as pala
vras -o do mestre, Olt al':'aes-e mudar no fim a
palavra -ctl'l-aes-para-dlslrlcto-, como ning-ucm
mais fallnsse sobre elIc foi posto á votação, e ap
provado com as l'efel'idas emendas,

O SIt. Yrsco~nE D~ P.\l\/I,N.-\GUÁ:- Sendo conve
nient~ andarem todas as cmbal'cn~ucs numeradas,
proponho para clepois deste artigo o seguinte

}.J\TIGO ADDICIO~Ar..

« As embal'ca~óes de pescaria doveritO trazer os
cripto na popa o seu nome, ou inyocaollo; o do
porto do districto a que pertencerem, c o seu res
pectivo numero: c o dono daquella que não trou
xer tnes declnraOões, será condemnado nn. quan tia
de \'inte mil réis.-l'iscontle de Pamna{jl!(i,n

051'. secretario leu o al'ligo, o qual foi apoiado,
e POSlO em discuss:Io.

OSn. BORGES: - N!ío sei como possam todas as
embarcações·ter esse nurnel'o n:l pôpa.

lIa grande quantidade deHas, principalmente
pnra o norte, que nem tem pôpa nem casco,:\s

, ,qunes d!íp o nome de jangadas. Omeio que 50 tem
adoplado para as numerar, Ó escr6ver·se onumero
na vella, porque núo lia outro logar.

O SIt. VISCONDE DE PAll.A~AGUo\' : - Pois seja o
numero escriplo em qualquer logar que tcnh:t.
capacidade para isso, eseja visível. .

OSn. B.\.nnozo:- Julgo que isto n~o deve dar
motivo a quest!ío: as jangadns têm um banco,
prcgue~se neUe uma taboa que faça frenle para a
popa, eahi se escrcv:t. o numero, o nome, e tudo
quanto quizerem.

OSn. RODRIGUES DE CARVAI.I10:-Acllo que ~ pena
que oartigo impõe, é mui rigorosn pnra ns embar
cações de que se usa. no norte.

Tal haverlL que não valha essa quantia, e por
isso julgo que se deve reduzir a metade, ou ainda
a menos.

O Sn. YISCONDI~ Dl> PAll,\X.\Gt;.i. :-Não me op::,
ponho, A commissâo de legislaçi1o, se julgar que
:J. pena óexcessiva, ponha outra. qualquer.

Como ning-uem mais fallasse, e a. camara. desse
o :J.rti:;o por. discutido, poz-se iÍ vota~ào, e foi ap
provado: ficando a commissito de legislação a~ lo·
riznda para o redigir, alterando as ponas de que
clle trata, em proporção aos casos em que lIajam
de vel'ificnr-se,

Leu o Sr. secretario o arl. 3.°, e pedindo a'lla
lavra, CXPOb

OSn. DOnGEs:-Este artigo é overdadeiro privi
legio da pescaria, mas elle comprehende só a de

A ~9.

b;l1'ra ~óra, edeixa de poor condição os pescadores
de redes, e outras armadilhas pelas costas: cujos
dizimos, redizimos, e outras alcavalas, rendendo
muito pouco a fazenda pulJlica, lornam, ainda as
sim, odiosa a cobrança de semelhantes imposlos, e
gravam a industl'ia de uma párte de subditos aliás
misera.veis: porlanlo, estou em quo n i~el1çâo d13
impostos sobre o pescado deve comprehcndel' toda
il pescaria, de qunlquer modo que se Caça: porque
estou persuadido de que o addilamento que pro
ponho, não ha de cnusal' prejuizo sensi \Tel Ü renda
na.cionill.

O Sn. VISC.OxDE DE NAZAnETU: - Eu acho que
este ilrtigo não deve passnr, pois j:i. temos conce
llldo lJastnntes isençü~s.

Talvez, quando se tralou do :tcto de ll:I. \'eg-ação
rossemos muito alóm do que as ~ircurnstancias I)

permiltiam.
Eu já disse por ou tra occasião que as nossas des

pezas são grandes, e ':to mesmo lompo as rendas,
por ora, nl10 são demasiadas.

Eslamos COI\1 uma guerra aberta, mantemos
11. uas camaras,soccorremos provincias hojeexhaus
tas, promovemos com vigor oaugmeulo da mario
nha : não é, portanlo, este o momento opporluno
de deHarmos abaixo os impostos que suslentam a
nalião, que ella já. está acostumada a pagar. para
nos vermos na irresistivel necessidade de lnn~ar
novos.

Islo é repugnante, e penso que se não pódc con
ceder senão a isenção do llireito do peixe que o
pescador Lirar para a sua SUStentaoão, e de sua fa
milia.

Para que vamos nós isentar esles 1l0mens do dí
zimo, desle direito que elles pagam do 'tão hom
grado, e até com vistas relig-iosas, IJersundidos
de que, nno c salisfazendo, não podem ser1'eli
zes ~

E' necessario que a camara pondere seria
mente as nossas circumsl:lllcias, e que se persua
da dc .que núo é esle um ohjccto de pequena.
monta.

O dizimo do pescado fresco só aqui se arrematou
por quaLorze contos; e faltando.nos por uma parte
essa quantia, pOI' oulra parle de.z, por ou lra seis
etc., bre\'cmenle leremos um desfalque nas rendas
de cem, duzenLos, Lrezenlos ou quatrocentos conLos
por anno. Sommcm-so essas pequenas isenções, c
vejamos a qu:tnto montam.

Não é esLe o momen to opportullo (lorno a repetir)
para. semelhantes isençíies: não sei donde no~
ha de vir dinheiro para. occorrermos a. tantas lIcs·
pezas.

Eu falia com ingenuidade: dei um juramento
para dizer o que enlendo sem respeitos, nem l'Q

buço. Odinheiro do empreslimo está acabado ...
T. III.
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Eu ni10 tonho menor jntere~se, do que o ilIustre
senadorl na susten1aoilo do imperia; porém lelll
bro~me de que ella nlto se faz só com dinllcii'o' Silo,
precisos tambem homens que a defendam.
~ós sentimos uma considel'nbilissima falta de

marinheü'os para a nOSS:l armada, e mesmo pal'a a
marinha mercante: 03 que temos são escl'avos pela.
maiol' p:lrle, ou eslmngeiros flue nos custam gran
des som mas de dinlleIro1paI'il se alistarem no nosso
serviço.

Favorecendo a pescal'in, que é, como já disse, o
scminario da marinbagcm, para que pessoas livres
concorram a abra0al' esse genero de vida, por certo
traJlalhoso, oeslado será mais bem servido, c com
menos ~espezn da fazenda public:l.

Quasi sempre que se lom tralado uesta camara
de algum favQl', tenho observado que não se COI1

sidel":l. o bem, e utilidade que dcHe deve vir ~t
nação, mas S3 a falta' momentallea de algumas
quan lias, que deixam de en1rar no 1hesoul'0.

Com eJTeito, a pesc:lria promeUe outr<1S vanta·
gens, c inleresses, que o nohre senadornào teve em
conLa;, nem tambem retlectiu na insignificancia.
:tctual' do fa\'or, atlcnlo o pequeno numero dos
que podem ser f:l.Yorecidos, e que quando este
crescer será aqnelIe compensado com usurn..

Eu lambem sou tão religioso como () illustl'e se.
nador, com tudo considero o' dizimo do pescado
como um imposto injusto; na caça nno sei que
este se pague1e a pesca não é senfio a caça tIo peixe:
mas, prescindindo daquellcs muitos outros encar
gos!reslam os que pesam sobre aquclla classe t1io
necessaria, tM laboriosa, e tão abandonada-o .

Ko Pará, alIa paga grandiosas propinas ao go
vernador, ao bispo, ao inlendente da marinha, ao
juiz da alfandegn, etc., e tudo isso é um pesadissi
mo gr:\\'ame •

Conclu,o, pois, quo o artigo em nnda oITende os
inla,resses publicos, nem os principios religiosos.

O SR. VISCONDE DE XAZAnETII:-A minha emenda
n:lo Lr:üa. senão da. )lnrte prej Ildicial á fazenda
publica, que é a isen~j/) do direito do dizimo, que
os pescadores de"cm pagar, menos dilquelle peixe
preciso p:lra a sua sustentação,e das suas familias:
quanto a essas alcavnlas, (\ propinas, digo. que todos
de"cm ser isentos dellas.

Roma lllio se {e= 11't/m dia, como vulgnrmcnto se
diz: é necess:trio marcharmos com passos v:lgnro
sos para serem seguros.

Se em um dia nós quizessnmos constituir uma.
nação, como a ingleza, de cerlo tornariamos para
traz, em vez de progredir: doixemos que, com o
tempo, venha omais.

Quanto a.o argumento que se quer deduzir da
caça para. a pesca, n110 lla paridade entro as duns
causas.

oSn. DOIlGES:-A' ordem. A' ord~m.
O SIl. VISCO:\,DE DE XAZAHETU : - Pl'etende o il- '

lustro Sell<1dOI' prohibir-me que cu diga I) que en
tendo, c o que l: vcrdade Cf Conrem tleclarnl-o,
conrem tnform:lr o senado para seu conllecimcll to. ,
Silll, senhores, o empl'eslimo estll acabado. Longe
de nós que se façam cousas que possall1 supplanlar
o estado•.• '

Sr. !lonGES: -A' ol'dem, A' ordem.
O Sn. YISCOXDE;F. NAZARE'l'II:-Es(ou na ordem

e persuadam.se todos de lIue jamais omiltil'ei a
dcclar:ll;1lO da YCl'dfldc, lIU:l.ndo:l. juIpr a bem do
imperio, exigindo que o i1lusll'e senador que me
cllarua a o1'oem, declare a l'a7.:1o por que o faz,
pois creio que me não tenho deslizado della, nem
dito absurdos.

E\.l envio iL 111eS3. a minha

X:::UENDA.

( Requeiro que se supprima o art. 3.° na parte
dt\. iscnçí10 lle direitos, quc é prejudicial á fazenda
publica, subsistindo t:1o sÓlllenle na outra parte
relativn a serem os pescadores isenlos de qualquer
ou1ra contribuição, gabelJa, ou propina a favor de
qualquer autoridade, ou corporação; tendo mais
a favor da isençi'Lo líl0.sómente daquelle peixe que
tirarem como necessario para sua. sustentaçao, e
de sua família, segundo oespirilo do alvará de !8
de Jun110 de :1.787, e do decrelo de 30 de Março de
:l.7i17.- Salva a redacr.ão. - Visconde de Na;m·cl1t.

OSn. DOR<iEs:-De,,·o d:lr :l. razão por que cha.
mei o iIlustre senadol' Ü ordem: cu \'OU satis
fazer.

Tratava.se do arl. 3. 0 da ld em discussão, c
ouvi silencioso todas as ponder:l~ües que o nobre
orador fez para se nãu alli\'iarcm os imposlos de
que trata. C5SC artigo; quando, porém, saltou dessa

. mataria.:t tratar do ernpl'cslimo, cumpria chamaI-o
:i ordem, porque Yisivelmente se havia des"iado
dclla.

A questiio eram nqllelIes impostos, c não o estar
ou nlio, ncaba.dp o dinheiro do emprcslimo.

OSn.VISCO~DE DE XAZAnETH:-Aquella razão não
á sufficienle, mas especiosa para colomr o haver
mo inlerrompido sem motivo.

Creio que tenho fallado muito na ordcm, c con
forme os mOllS deveres. Sou mui religioso, e em
nenhum caso fallo á "erdadc, aineIa quando disso
me resulLe damno, quan to mais es1:lIldo eu ligado
pelo sagrado vinculo do juramento que prestei.

O Sr. secretario leu a emenda do Sr. viscondo
de I\nzareth, efoi apoiada.

O Sn. VI5COXDI, IlE PÁnA!'i.\Gt:~\';-O illustre se
nadorl autor da emenda, pensou ver já ~sLancadas
as rendas publicas, e fechado o thesourol e por isso
tanto clamou contra o:migo.
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Acaça. é um Qbjecto mui pequeno, de mero 1'e
creio,o não de negocio; por isso nllo paga di
zimo.

Muito mais duro julgam al.~uns economistas a
declmauas casas, porqu.e n.taca dircct:lI11enlc o ui·
l'eito de propriedade; entl'dauto, todos o pagam
sem repugnancia, como o pescador, que an tes jul
ga ser aquillo devido a Deus, c que o deve pagar
p:l.I':l, to.l' fOI'tuna.

Para que vamos, pois, bulir em umn. causa a
que os JlOVOS cst1to acostumados, e a que têm ligado
idéa.s rei igiosas ? .

Eu lambem não dissB que o iIlusLre senador, o
Sr. visconde de Paranagu:l., nfio tinha Zelo, e amor
pela causa publica; pelo cont.rado, faço·lhe a de·
vida justiça, cconfesso que ninguem o lem maior.
E' quanto a~scnlo que devo responder ao seu dis
curso.

Julgando-se csta materia. sufficienternente discu
tida, foi posLa te. volar:fio, c passon o ,arLigo, salvas
as emendas.

Enl:l0 propaz o Sr. presidente:
i. o Se a embarcação tripolada na fórma. des

',cripla no arligo seria d'ora em diante isenta do
pagamento de dizimos?- Venceu-se que não;
porém que ficaria isenta de pagar oulro qun.lqU(!l'
imposto, con tribuição, /Sabela, propina ou emolu
mento.

2. o Síl o Jleixe que opescador tirar para consu
mo de sua casa., será isento do dizimo '"""'7 Decidiu..
se que sim. •

3. o Se o pescador fie:!. no gozo dessa isenção.
ainda quando :t emIJarcaç.10 não esliver tl'ipolada.
na. fórma que oarligo descreve? - Venceu·se que
não.

Passou-se ao art. oi. o esobre elle disse
OSn. VISCO~DE DF. PAM~AGU.\·: - Deve-se aqui

declarar se as ma triculas hão do SOl' de cada. vez
que o pescador s:lil' ao mar, se de seis em seis me..
zes, ou de an'no em anno; o que se torna indis
pensavel para se s:tber se a embarcação anda de·
vidamenle tripolada, aQ.m de poder gozar das isen
~ões concedidas.

Por viagem, acho Jsso muito incommodo; talvez
seja melhor de seis em seis mezcs; porém eu olTe
roço essa observaç1io:\ consideraç:Io da. camam. para
cHa decidir como julgar rnelllor.

a Sn. VI5CO:iDE DE XAZAnETII:-Acho que o il·
luslre autor do projeclo é qucm nos p6de illustrar
sobre o que melhor lhe parecer.
aSn. DAllnOZO: -Em tal caso o que parece maIs

razoavel, é proceder-se á nova. lllatricula.. quando
houver mudança. gernl de companha; c põr-sDuma
declara~ito na mcsma matricula antiga, quando
essa mudança fôr parcial.

Eu mando a minha

( 1rt. 4. o Proponho que n. matricul:t se reforme
em todo, quando ho'"cr mudan~a geral de compa
nha; e se faça simples dcclaraçfio na matricula
!intiga. quando houver só mudança em parte.-
Sal"a a redncção.-Barroso. li .

OSu. RODnIeUES DE C.oI.nY....UIO: - AS5r:!n lo quo
esle artigo ó desnecessario, porquc n parte do
antecedente, Ilor cujo motivo foi aqui posto,
cahiu.

a SIl. Ylscoxnr:: DE PAnA~AGUA':- O que cabiu
foi unicamente n. parte, do dizimo. .

Ficou addiadn. a discussão por ler dado a hora.
OSI', secretario, Rodrigues de C:m'alllo, passou

aleI' os scgu.in tes

Ol~FICIOS

c IIlm. eExm. Sr.-Por ordem de Sua ~IagcsLadê
o Imperador remelto a V. Ex., para chegai' ao co
nhecimento dn. camara dos senadores, as duas me
marias inclusas do JoãO Jorge EllIers, porque lal
vez possam servir de auxilio ~os trabalhos da co·
lonisar.ão cslrnngeira, de que se aceupa nctualmen-'
te:lo m~5ma camnra.-Deus guarde:i. V. EX.. Par.o';
em 28 de Julho de i82G.-José Fc/icia,no Fcrllan;le .
Pinheiro,-Sr. JoM Antonio Rodrigues de Car
valho.ll

Foi rcmettido ncommissllo de eslatistica, coloni-
sação, e cathequese. , .

( Illm. e Ex. Sr.-Por omcio do ministro c se
cretario de estado dos negocios do imperio,quc por
cópia. remeLLo incluso, ficou a camara dos deputa
dos inteirada de hn.vel' Sua. Magestade o Imperador
snnccionado odecreto da asscmbléa geral sobre o
formulario do reconhecimento do pdncipe impe
rial: o que de ordmo da. mesma ca.m:lra, passo a
communicar a. V. E:t., para. o fa.zer'="pl'esenle no
sona.do.-Deus guarde a. V. Ex. P3~O ela camara
dos de putados, 2!> de Julho do 1826.- José RiCardo
(la Costa A911ia1' de Andrada. - Sr. Jodo An tonio
Rodrigues de Carvalho.. '

Ficou a. ca.ma.ra Inteirada.
Illm: e Ex.. SI' .-Participo a. Y. Ex. para que o

fnça presente no senado, que a camara dos depu
tados pensa que no dia 2 de Agosto proximo fuluro
póde ler lagar o acto do reconhecimento do prín
cipe in!perial, quando o mesmo senado assim oen·
tenda. -Deus gua.rdo a V. Ex. Paço da camara.
dos depulados, 20dc Julllo da :l826.'-José Ricardo
da Costa A!111ial' de Andrada.-Sr. JoãO Antonio
Rodrigues de Carvalho. li

Em conscquencia. desta. participação. deliberou
se que para o fim indicado se reunisscm as cama..
rll.S pelas !) 110ras c meia. da. manhã do referido
dia.
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Abriu-se a sessão, e depois de lida, e a.PllrOyada
a neta, o SI', Visconde de Daepcnu~', como relalor
da commissf[o de IJoderes, leu o seguinte

.dclibernao ; mas nlio ind icn. o modo dessa' reunilto, "
nem da votaç1Lo, so esta llA do ser. por cll.beça, OU
por cnmaras) ou se o"oto do senndor ha de vnler
por dous.' .

Nós sabemos quc n cnlllara. dos deputados con~

tém o duplo dos membros da camnra dos senado..
res: cada um quel' sustentar a' sua opinião, e qual
11a de ser o rcsult:ulo? O numero maior a.bsorye
o menor.

Acommissf[o do regimento commum está. tra
lando de soltar este emha]'a~o : eSJleremos pelo re
sultado do seu tl'ahalho. Nósjà vimos quc na sanc
Çilo 'imperial n[O ha demora, e, COlho os conscJllos
de provincia não são semlb corporn~ões pouco mais
amplas do que as cam:l.l'as rnunicipaes, não é oseu
l'eg~lOento de tanta. urgcncia, ([ue haja de se doei
-dir ja, e nos obl'i~!Uc 11. tornar uma deliberaçfio pre-
cipitnda. em objeeto de tanta. pondera~ão.

OSIl. VISCO~DE DE MAnIC.\ :-Convenho em que
Mo pôde ler lagar il. reuniãO, emqurmlo Mo assen
tarmos no modo da. votação; entretanto,. julgo
conveniente que isto mesmo se participe d: camarn.
dos deputados, e se lhe declare tarnl>em que 'nãO
:lppro\'a.mos as suas cmendlls, das IJlUl.CS pódc ser
que alia en lil0 desisla.

OSU. VrSCOrlDE DE I:\"JlA~lDt;JlB:- Oque yamosnós
fnzer com essn.pal'ticipaçi1o ? Espern.mos que a ca..
marn. dos dellUln<1os ponha a maleria outra vez á
vOlação ? ~ào tem logar: porlanto, não resta ou
tl'O meio, sen:Io {]ca.r adiado este objceto, como
requeri.

O Sn.Or.tVEInA: -O mustre semdol'qlle acauou
de fallar, quiz diier que o orojecto não era van..
tlljOSO.

Elle é (ito van tajoso, que nté foi dispensado d:lo
:Lll e 2. n leituras para. entrar logo em discussão.
Senl10 van tajoso, como ficn demonstrado, nada mais
,temos que fa7.Cl', senão,oquc :lo constituiçfio deter..
"mina; ncm creio quo lenhamos autoridade para
este adiamento que se pl'opDt, c que encaro como
oppo-sto li. elIa.

OSn. DonGl::s:-Eu vou com aquclles principias.;
mas como ó que so ,hão de pôl' em pra.Líea?
, Se a cansti tuiç.lo marcnsse dc.fJnHh·amcntc o
que deYiam Ob5e1'\·ar as dua.s carnal'as, quando
reunidas, não cslariam, como estão, as commissucs
de uma eoutra cuidando de um tal arranjamento,
contr:l. o qual não pOde pi'cv:llcecr a opinião de
aecclol':lr a s:l.lleçào da lei em queslão) pois que

"aquclle arranjamen to é Ilue nos ha de sel'vir pnra
a lcvarmos a esso ponto': portanto, não "ejo in
conveniente no adiamento.

OSn-."DAnÃo DE AJ.C.\~TAn.A:-Kós temos obriga
Ção de dar.resposta á call1ara. dos deputados, seja.
cssa resposta qual fur: portanto, participe-se·lhe
que o senado não approvou as emendas que olla

Sessiío de 31 de .Julho de 18~6.

pnESIDE~Ct.\DO sn. VISCOXDE DE S.\!'iTO-A:\u.no.

oSr. presidente deu para ordem do dia as emen
uas dn Cílmara dos deputados aos projectos de
lei s01lre natLlralisa0í1o, c sobre o l'egimento dos
conselhos geraes de provincia, e depois a con·
til1unç~o da ultima discussão do prOjllcto de lei
a respeito uas secretarias de estado;e, b:wendo tem-

_po, a continuaç[Q da2. D discussão do" projecto de
, lei relalivo ::lo marillbagcm.

Levantou·se 3. sessão depois d~s 2 horas.

PAnECEU.

"' (:A commissiío de pl)deres, c,:(amillnndoo diploma
do senador OSr. Antonio Vieira da SOledade, o
achou eonformo.-Pa,;o do sel1~do, em 31 de Julho
lIe lS26.-l'íscom[e de Bacpelldy,-l'íscomle ele Cal'a·
I'cllas.-Joâo Anlonio lloclriy!tcs ele Cen'/:alllo. »

Foi approv3do.
Pa.ssou-se li primeira parle da ordem do dia, que

era a. maneira com que se devia proceder -a res
peito das emendas da carnal'a dos depu tado~ nos
projcclos de lei, rclati\'os :l. naturalisnção dos es
trangciros, e ao regimento dos conselhos gemes de

_provincia, vista a discordancia. de opinião -das duas
camar:!s•

.- OSn. VISCO:"DE DE I~lL\.~IDUI'E:-A consliluiç1io
no art. GI. tem determinado qual úo mothado que

I

desemos seguir nos casos em que 11a di"ergencia
"de opiniáo; porém foi omissa no modo da \"olação.
"Ora, como se está tratando do regimento commum,
parece~me qua deve ficar adiada esta. materia para
quantla houver o dito I'cgimcnto. .

OSn. OU\"EIIl.o\.:-Parece·me que Mo póde ter
lagar o que acaba de propor o ilJustre senadol',

A conslituiçflO dátO remedio," declara oque se
deve seguir neste caso, c não llavemos de ficar es
'perando pelo regimento, que ainda não sabemos
'quan'do será allPI'ovado.
" Resta-nos um só mez de lra.halho; as leis devem
ainda 'subir ti. sancç:'io ímperial, e não convem quc,
principalmente o regimento dos conselhos gCll'aCS
de provincia, !l(!ue" adiado p:u'a. a sessão do anno
seguin te.
, O Sn: VISCOXDE Di:: JNICA~rDr;m':-]á disso flUC n.
conslitui~110 marca no art, 61 oquo se dcye fa.zer,
mas a.inda nlio lemos o modo pi'atico de proccder
nestes casos, nem cUa o declarou.

EUa" diz que se reunam as dua.s camaras, c si
ga-sc, conforme o resultado da. diSCUSSão, o que fOr
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· fez' aos projectos de 'lei sobre n. naturalisação, o
·sobre os regimentos dos conselhos geracs de pro
, Tincia ; e que devendo, por consequencia, seguIr·se
a,reunit'to das duas camaras, na fôrma do art. 61

~ da constitui~Jo, esta nlIo póde ainda tal' lagar por
falta de regimento commum. , _

OSn. Pnr::SIDE."\TE:-Como ninguem mais pede n
-pnlavra, pergunto á camarn se julga discutida. a
materia? .

Decidiu·se que sim.
OSIl. PIlESlDExTE:-Para maior clareza dividirei

n materia da votaOão.
· Em primeiro logal' proponho SI} li. eamara en·
tende que desde já. se [aoa a l'eunitto das duas ca"
maras para decidirem o negocio que faz oobjecto
dessa reunião Cf

Venceu-se que não.
· O, Sn. PnmiIDEriTE:-Proponho agora se approva
que se espere pela conclusão do regimento com
mum.

Decidiu-se que sim.
O Sn. pilESIDE~TE:- Proponho, paI' ullimo, se

I

assenta em que esta deliberação se participe :t ca-
mara dos deputn.dos, acrescellttlOdo que o senado
nlIo approva ns suas emendas Cf

-Decidiu-se do mesmo modo.
En trou-se na segunda parte da ordem do dia,

que era o debate da emendo. 'em substiluição ao
art .. ü. o do projecto de lei sobre as secrelo.rias de
estado.

O5n. VISCO~!lE DE BAnDACESA:-Pal'ece-me mui
justo este ~ G.o, e com eIIeHo uma vez que ominis
tro ~ responsavol, deve lambem ter mais amplas
attribuiçues, com lanto que o mesmo se acres
cente a respeito dos outros ministros.

Quanto ao §10, creio que sendo o correio um
objecLo de rendimento, não póde estar fóra da re
partição dos negocias da. fazenda.

OSn. VISCO:'l'DE DE I:-;IW,IDUPE;-N:I0 póde dei
xar de se approvar o p:l.ragrapho que trata da cor
rec~.ão 'dos officincs que servem nas repartições,
por quanto sempre se suppõe que oministro não ha
de fazer injustiça.; e' convenbo em que o mesmo
se acrescen te a respei Lo dos ou tros ministros. .

Pelo que toca ao § !O, proponho que fique a'cargo
do ministro dos negocias estrangeiros a. supcrin
tenclencia do correio, por me parecei' que lal 5U

perintendencia ó mais propria delle, e não acon·
tecer como alé agora, que é sabedor de quando
sahem os correios, c mais embarcações, por obse.
quio do ndministrador daquella repartiç1to.

Nós ycmos que no junta do orscnal está debnixo
dn. adminisl.ração do ministro dn. guerra, sem que
nisso hnja implicancia : este no fim do anno re·
meUe a. conta no ministro da fazenda, que a manda
l1sc.1Jisnr, e turJo lI1:lrcba em ordem.

A. 50 .

a Sn. VISCO~DE DE DAEPENDY:-AS razões com
que o illustre senador sustenta o paragrapbo, nlIo
procedem. .

Esse inconveniente de n110 s.'\bcr quando sahem as
embarcnções que diz, facilmente se remedêa: dá-se
parte com a anticipaçlIo conveniente._

O ministro da fazenda tambem- carece de saber
d:!. partida. dellas.

Ora, nós tambem' temos correios de terra para.
diITerentes Jogares, ~ ficaria POI' esse modo tambem
no ministro dos negocias estrangeiros a inspecçiio
del1es~ .

Isto causaria grandes embaraços: precisaria o
ministro !los ne~ocios estrangeiros de ter uma ar
recadação, e era tirar as causas do seu lagar, e
pôl-as onde nno devem estar; cumprindo tambem
notar que alguns desses cOl'reios nlIo rendem para
ns suas despezas: portarito, insto em que deve
aquella repnrti~.![o l1car subordinada á dos negocias
da fazendn.

As verdadeiras func~.ões do ministro dos negocios
estrangeiros, a mesma palavra. as diz.

O Sr. Visconde cle Inharnbupe respondeu ás
.observações do Sr. Visconde de naepend)', mas não
se conseguiu o seu discurso. .

a Sn. YISCO:'íDE DE PARASAGUJ\.:-Não acbo ne·
cessaria que o correio fique debaixo da nd minis
tração do ministro dos negocias estrangeiros, por
que pelo §9. o tem esse ministro conhecimento das
embarcações que sahem para os di[erentes portos,
com os quncs pódc estar em correspondencia;
cumprindo-me, comtudo, observar a respeito deste

•mesmo paragrapbo que, segundo me parece,- os
pnssnportes dos navios estrangeiros são passados
pelos seus respectivos consules.

a que a. secretaria de estndo expede, é um passe
para. as fcrtalezas: assim, deve o paragrapho limi
tar-se no expediente dos passaportes para. os pas
sageiros que embarcarem em taes navios. '

N1to deixarei lambem de observar a. respeito do
§6.° que, pOS10 que de alguma sorte me pareça ser
conveniente, póde, comtudo, dar entrada. a muitos
abusos. ~ .

Sujeitar os empregados a poderem ser demitidos,
e expulsos ao arbitrio dos cllefes, é sempre mui
perigoso.

Perguntnrei tambem se a suspens:lo de que lrata
o paragrapIJo, se entende iguo.l1101ente a respeito
dos vencimentos '1 ~llo se entendendo assim, tal

•suspens1io Ó um favor que se faz ao empregado, o
qual vai descanç:ir, emquanto osmals. trabalham.

OSn, BOIlGl~s:-A permissão de que o ministro
pOSS:l suspender do exercicio aos empregados na
sua repartição, é repugnanle aos principias de jus
tiça, e mais repugnante ainda em um governo
constitucional confiar a um homem o poder de

T. m.
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exercitar sobro os seus subordinados uma jUl'is-,
dicç:'l.o Lilo ampla. ,

Asuspenslto do exel'cicio de qualquer' emprego
deve acompanhai' a suspensão do que lucra o em
pregado, lanto pOl'que de oull'o modo seria, como
já OIJSCl'VOU um nalJre senador, um C:wor conced ido

,ao individuo suspenso,quando eUe não tivesse
sentimenlos bl'iososl como porque não é justo que
se pague a quem llão tl'al>allla.

AdmílLidos, pois, t:1.es prinltpioSI como se pódc
concedel' ao minislro o livre a!\'cdrio de lira!' a
um empl'egaLlo reputação e fazenda, (IUe a lanto
cqui\'nlc o. perda do omcial suspenso!

O empl'cgo é occupaç~o dOl1leslica de caso. do
ministro? Foi o ministro quem dcu o emprego?
E' da bolsa do ministro que é pago ocmpl'egado ?
NãO, logo nào podemos confiar ao ministro a Iacul~

dadc que se pretende: continue-se com o quc a tal
respeito se tem praticado até ngora.

Arespeito de ptlss:JporLcs, não sei oque se ob
serva. com os navios cstl'angciros; mas, seja o que
tur, digo que se nilo de"em limitar ao unico passe.
da forl:Jlcza; mas sim que devem tambem ser
vistos na secretaria de estado competente, e não
,poderú ser·lhes estranha esta dependencia, porque
cuido que tal l: a pratica de todas as nações; pra
tica. que Lem o plausiyel moti"o de habilit::'f o go
verno para, em qualquer tempo, saber o numero
de navios estrangeiros, que entrarn.m, salliram, c

. existem àcnt!'o dos porlos; 1MS, para se estabelecer
esta. obrigação, talvez seja necessario redigir o ar~

tigo de outra maneira.
Sobre o correio, não posso admittir a. exclusão,

de ficar pertencendo ao ministro dos negocias es~ .
trangeiros a direc~uo do seu expedienLe, porque as
razões, que se ap'ontam a f:l\'or desta preten~ão,
são communs a todo o ministerio;
. Quanto á e'l:onomia. da secretaria, ó ~lheia da lei,

porque dev~ ser privativa do ministro; , ..
Quanto, finalmente, aos mais artigos, julgo que,

sepoltem rejeitar, porque o projecto os contém em
substancia, ainda que concebidos de outra ma~
Deira. Eu mando 3. min!)a

quer 'lue seja o' ministro, eUe ha decstim:u' muito
:l. sua reputação, ,para n1l0 commetter abusos, nem
tirar, sem justa e grave causa, a subsistencia' ao
empregado.
~ós sabemos o que muitos desses empregados

praticam, e nào descubro DUlro meio' tIe' os fazer
chegar aos seus deveres.

Qu:mto uos passaportes pam os navios estr~n~
geil'os, elles aLé agorJ. sahem com os da sua. nação,
o alólI,l do visa quo se IlIes poern, levam um llassc
da autorid:~de competente para as fortalezas.
~ão insisLo pela 5uperill Lendcncia. do correio.
Qunnlo ao regular a economia dos lrabalhos,

ncbO isto muito necessario; porque Im muitos tra·
balhos que convém serem encarregados :t um só
,omeial, e o omcial diz: Clt sou pata toelo o sel'vi~o,
~ nrio e,rcllLSival1umte para este 0/' aqllellc.

Quan to aos mais artigos, cHes são de lal natureza
que não cnrecem de sustenlaç1l.o. '

OSn. VI!iCO~DE DI~ D.\.I~riEN'DY:- Levanlo~me para
falIar sohl'e o § i2,

Não posso comprellender como o ministro dos
negocios esLrangeiros ha de pôr em pratica o que
cs lá designado neste paragrapho.

Oapresentarem os ministros os seus or~il.mentosl
é par:!. o da fazenda organisar o or~amenlo geral
que deve ser proposto ti. camara dos deputados, e 3

assemblúa decrelar os fundos llroclsos para as des·
pezas, a não para se mandar pal'a as repartiçues il.
importancia dos taes or~amentos.

O. ministro dos negocias dil. marinha carece, por
exemplo, de ijOO:OOO;~OOO réis, recebe-os, em pres~
l:u;úes, porque ha alli umn tbesoUraria; porém 3
respeito da. reparti~ão dos negocios estrangeiros,
nem isto se póde praticar, porque ella nãO está.
organisada do mesmo modo que aquella.

Oque compele ao ministro dos negocias eslran~
geiros é pnrticipar ao dos negocias da fazenda. que
carece de lnes c taes'cluan tias nestal ou naquella
parte; c no minisLro clôs negocias da fazenda loca
providenciar, e satisfazer a sual'equisiçãO.

E' nomendo um agente dlpiomatico: o ministro
dos negocios estrangeiros participa essa nomeação

• ao dos negocios da. f:lzenda, e esle toma as precisas
, medidas para o par;amenlo dos seus ordenadosl etc.

~ Proponho: § G, sUpprimido~ ~ 8. supprimido-, Em invtlncivel embaraço se veria o ministro dos
ora - § '9. Dar o passe aos navios estm7!geiros que' nCffocios da fazenda, se acaso houvesse.de entregar
sahil'cnt do P01'to, c o passapol'te aos individuos es- logo -ás d[fferentcs repa.rtioões a. ~mportancia. dos
traJlgeiros, quo 1,iajarcm: §iO. supprimido. §,U. sup- seus orçamenlos. Esta importancia lla de snhir
primido. ~ José If/llacio JJoracs.D, '. das rendas da naçllo, o as rendas não entram de '

O .Sr. :v'ISCOSDE D~ I~nA:UDUPE:- Tratando do repenle pàra o tbesouro, mas com vagar. Por tanto,
§ 6., tOl10 o mundo sabe que. o homem suspenso parece~mií que o paralirapho não tem lagar.

,perde o s~u'Vencimcn tOI pois do contrario, em vez .. OSn. VISCO~DE DE ISIIA?llDUPE::':- NãO exijo, nem
de casUgo, seria a suspensão UllI favor. quero ter uma contabilidade :,·0 que digo ó que o

Eu, ql:!ando propuz esta medida, confiei na minba ministro da fazenda, depois de solbe dirigirem ns
eonsc~encia, e estou bem persuadido de que,-qual- participações convenientes, mande pôr, á. minha

. . .
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dispàsiçito o dinheiro nos Ilaizes que lho designaI' ; - tado, como aclua.lmenle, fi pI'estações mcnsacs,
c 110 11m do anno cada tIma. das lega~ues dará as nada poder:'! adiantar, nem aproveitar circumstan
SU:lS contas. eias favoraveis, que muit~ls vezes se apresentam, c

OSr. l~En~,"XDES PI!\IlEIRO:- Com o fito unictL- de que não poderá lall~ar lIlão por falta de dinheiro:
mente de desviaI' qualquer resabio L1e conr~lsão Portanlo, sou de valo que passe o p:tragrapllO em
enlr,e as attrilJui(~óes dos dilrerentes membros do quesl:i.o.
minislcl'jo, pelo accideiltc, e emprego 'de palavras 051', DOI\GES:- Con:vcnho nas emendas- que of·
que pódem i.nduzil' i~éas alheias daql1ellas, com fereceu o Sr. Visconde de S. Leopoldo; quanto
que de cerlo meu illusll'c coHega. concebeu a sua porém ao ~ fi não concoruo. O podeI' executivo,
emenda, farei algl1 mas ligeiras rellexCics. diz a constiluiç:1o, é.confiado ao Imper'ndor para se

• O § 1. 0 llarcce-me enUl\ciado com latiLUde t:ll, executai' pelos seus ministros, e uma das suas at.
que póde abrangei', eser commum :l. torJos os outros tribui~ues é prover os empregos civis e Ilolilieos,
rnini5tros: o adjectiyo -JJolilicos - é, sem duvida, donde:ie conclue que qualquer' provido llil0 póde
applic:lvel ainda ao:; negocios e instiluj(;úes do in- ser expulso do lagar que oecupa, sem que o seja
terior do estado: ílssim, diremos-a COllSlillliçüo por aquelle mcsmo que o proveu, segundo as
politica ela In[Jtatcl'ra, elc, - pelo syslema, ou leis formas que se acharcm cstabelecidas.
adoplaclns para o reg-imen intel'no da na~ão; por . Eu estou em que a medida fosse conveniente
isso. lalvl:z o 1I0bl'e anlol' da emenda. convenha por conservar- o. individuo em uma depelldcnci~
commigo que se exprirnil':i, com maiol' clareza, e mais llll lIIedia la do ministro, e fazel·o, (lor isso,
precis:io, redigindo o parn~l'apho desta manr.ira- cumprir melhor as suas obrigaçues; mas se ella ú 
A dil'ccçtio, c c.tpclliclltc ttos negocios cxtCtllOS do de Ullla injusliç:l mílnifesla, e v:li de encontro com
illl]JC1'io.- um principio estabelecido n:'l. constituição, não
. Idcnlicos moti\'os <le prccis:io, e clareza Ille fazem póde ser admissivel, seja qual fOI' a causa que 5D

desejar lJuo o § 2. o fo::;so redigido de::;ta maneir:l- a!log-uc, .
:ti COITCSjlOllClcllcia official com os ministl:OS diplo- Quanto ao ~,:l.2 convém, explicar o que é:l. es-
maticos, a u[jélllcs commt'l'ciaes tallto do impei'io,como 'cl'iplul'a~:1o surilln:lri:l. que l'equer o projecto.
das 'la~üas esll'allgeil'as.- ' Esta escl'ipturação óa das conlas correntes que o
. Este ~ 2.°, querendo enumerar, e cspecialisar, ministro da fazenda deve mandar abrir a cada um
tomou·se falho, e imperfeito; c, na generalidade dos ministros, nas lJuaes se açredite a somma que
em que eu o orrereço, parece·me comprelJender não a asseml)16a votou para as des[Jezas minisler(aes, e
só torJos os diploma las que o direito das senles po- se dellitem as p:lrccllas que se vlIo dando J)erioai-·
sitivo. da Europa tc'lll classiOcado em primeira, se- c:ul1enle para completar aquella somma.
gunda, c lel'ceirn. ordem, conforme a divel'sidade Votou) por exemplo, a assemlJléa, :i vista dos 01'·

ele suns rcpresenlaçúes, e o ceremonialde que go· çamenlo5 apresentados, 500:000;5000 para :'I. des
zam, mas ainda os consules, que ordinariamente peza da marinha: abre·se conta ao ministro desla
não t~m cabimento em alguma das' tres classes re- reparliçã.o, aCI'editalldo-se-lllc esta quantia, c vai-se
feridas. escripturando em debito o supprimento mensal

Apoio com todas as minhas for~as o ~ G., e a razão que se lhe faz, assim como opagamento dõsgcneros
cevidente. comp'rados por sua ordem; e o que se. pratica com

Como cxigir a l'CSponsa.b1'lida.do do, ministro.no I 'este, pratica-se com todos os outros, inclusive o
exacto expedicll te da .sua reparli~ão, se esl~' não . mesmo ministro do thesouro) por isso que ha des
podasse cxigil·:l, igualmente dos' seus sulJordinados)· ,pez:1s que privativamenle s.io feHas por. e!le. . '.
principalmenle nos tCl'mos, de. justiça inculcados Se,rá. conveniente que esta escl'ipturação seja du
neste p:lragra.pho? Desenganemo·nos, S~s.• prem io, plic:tda por cada um dos ministros em suas secre
e castigo' immcdiato são o grnndo regulador ,da so-~ tarias, parn terem diante dos olhos o csl:1do da re~
ciedade, e o commum dos subllHos acaba por .des-.. coi13 e despeza da s,un repartição, afim de lho servir
prezar .:l.quj:lllc, de quem nada ,tem que esperar, ,de governo em suas operações, visto (IUO uma vez
nem temel> ~ completada a somma que ·lhe foi conccdida,:b mi-

I • ' ,
OSn, VISCOrxDE DE PAn'\~AGUX:- O illustre se- nistro do tllcsouro não póde continuar-lhe osup- ..

nador prcviniu·me .no que cu. tinha qtre' dizer a· pfiinenlo. . ,:. .,.:
respeito do enunciado do §i. o - . Ora, ,não sendo de esparar.qnc: ,DO .11m Ao anno

Quanlo no ~ 12, e.u de certo não sei para que se ndmijlistralivo :lppareçam taes contas cxact~inente
pedo ,esle orçamento de dcspezns, se não para se saldadas, porque orça.mentos approx:imados, eacon·
pôr de uma vez.á clisposiç1io do ministro a impor· tccirnontos evcnll.;laes podem al.terar o c.1.1~:ulo,

·t:lncia deUe : nem· de outra maneira se êsperem. então o relatorio do minisl~o feito :i. assembléa
·grandes causas i-porque, reduzido oministro de es- indica omodo de fechar aquclla oonta; .isto é, .no

.'..
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caso de 0110 haver despendido toda a somma. que
se lhe concedeu, techa·se a conta com aquelle saldo
de credilo j e no caso de nãO só :l ter dispendido,
mas ainun ter de satisfazer dcspezns que estão em
dh'ida, addiciona-se a quantia a. que ellns monL:l.Ill J

.. ao credito que se lhe abriu, e fechn-se a. conta. com
o pagamento que se lbe fizer; mas'isto depois que
a assemulé:l..1h'o conceder, para. o que,' quanl10 se
111e vot3r a somma. para. a. despeza do anno se
guin te, S~ fará a deelara~ão - tal quautia llara com
plemtmto da despo;;a do anuo lJassado, etal pal'a Sllp

lJl'imellto do 111l1l0 COl'l'onle -ficando aquellas con tas
assim fechadas, e servindo á jun tnJ ou tribunal de
revísão de con las, que.se estabelecer, de termo de
conferencia com as contas em detalhe, que a.pre
sentar o minislro.

Do pilSS:lgem, cOlivém observar nqu) que ao mi
IÍtstro da fazenda não compele glozl'll' os orçamen
tos de despeza apresentados por cada. um dos ou
tros minislros, porqlle uma tal attribuiçtLo o lar
nariá superior aos mais; o que é contrario:l. lelra
da constituiç110, e aos principias professados por
todos os governos representati \'05, :linda naqueI
los em que o ministro da fazenda é'pl'esidenle no
conselho dos ministros. '

São, portanto, os oroamentos unicamente sujei
tos :la exame da asscmbléa para. os legitimar, e
votn.r o seu supprimento, conforme os motivos que
o-ministro em discussfto :allegar p1ra justificaI' a
sua necessidade; e convém lambem nolar que os
supprimentos periodicos que recebem os ministros,
não são considerados como ordens mandadas ao
minislro da fazenda; mas sim c'omo refluisições
que se lhe fazem, por virtude do que 'foi, concedido
pela. as~emblêa. , '
, OSn, VISCO~Dl;: DE NAZAREm: - SI', presidente,
eu acho que o § G não póde (lassnr; e quanto aos
motivos com que se pretende sustentar a ?oces
sidade dellcJ já, a meu ver, estão providery:iados
no § 5. ' ,

Demais, cu conside~o esle paragrapl.to corno op·
posto, ao ~. ~ do art. :1.02 dn consti tuiÇão, e aos
§~ !3 e 29 do art. i79 das garantias.
, Por aquelle § .i do art. :1.02 compele :la Im
perador prover todos os empregos civis, e polHicos;
logo a disUncçll:o que faz O paragrapho da emenda
dizend0- aquelfes que servil'em pOl' si7lZ1Jles pOI'taria
do millistro-é anti-constitucional, pOl'que as no
meações s1[o uma regalia. do Imperador, são uma
das suas attri buiçues. '

Ataca o § :1.3 do art. :1.79 da constituiçãO. porque
estcparagrapho estabelece que a lei é igui\l.pal'a
todos, quer el1a proteja, quer castigue j e ataca o,
§~9 ,do mesmo arti.go, posto que este paragrapbo
estabeleça a responsabilidade dos empre-gados pu.
blicos) é neccssarioJ para s~ fazer errectiva essa.

responsabilidade, tomar conhecimento, provar-se
a exislencin da culpa, c admittir o réu á deleza. '

Sem isto ninguem póde ser suspenso, nem ex
pulso. Deus nos livre dc"llue pàssassc semelhante
paragrapllo, Islo ü que se pódc chamar absolutismo.
Por 11m, como osoberano Cquem lem o poder de
nomeaI', só timbem compete ao soberano o outro
de suspender, on expulsar.

Esta. é a minha opinião.
, OSr. secrelario leu a emenda do Sr. Dorges e foi
apoiad:l,

OSr. Visconde de Caravcllas apoiou as emendas
propostas pelo Sr. Fernandes Pinheil'o, e susten lou
com varios 'argumentos o ~. G" os quaes nrLo se
podaram bem eOlligir,

Terminada a discussão, appl'ovou-se o artigo. '
1. 0 Se era. apPl'ovnda a suppressão do §. O, O?....;. De

liberou-se que não.
2. o Se no §. 8. o se supprimiria a pnlavra-ora- 9

Venceu-se que sim.
, 3. o Se no 3.o depois da.s palav!'as -negocios lJoli

ticos - se accresccnlarin - exleJ'Jlos - 9 Dccidiu-s~
que sim, e que no §, 2. u as palavr:ls - a[Jellt/!s poli
(icos-5e substituissem pelas sCl;uinles-agollles di-
lJlomaticos. .

~. uSe no §. 9. o so conservaria a a.ltrilmir,ITo de
dar olJaSSO aos navios estrangeiros ~ - Decidiu-se
que não, conservando-se unicamenle a de dar pas
sa.portes aos estrangeiros.

5. 0 Se devel'ia supprimir-se o §. lO?-Resol-
veu-se affil'mativamenle. '

6. o Se tambem supprimir-se-hia. o §, 11. 9
Decidiu·se que não.

7. 0 S~o~.12 era approvado?-.Assim se ",ei}
ceu.

Tendo-se deliberado desle modo a rcspei lo do
arl. 6.°, passou-se a discu tir:lo emenda olTereeida
pelo Sr. Visconde de Daependy no art. 8, o

O Sr. VISCOr\DE IJE DAnD.\CE:\A:- O L o paragl'a.·
pho da emenda concede uma atlribuir,ão mui
grande ao ministro da fazenda, c que lhe não póde
competir, qua.l n suprema inspecç[o de todos o os
objectos da dcspcza publica. '.,

Que elle lenha essa supl'ema illspecr,[o a respeilo
da reccitaJ convenho; ma s a· respeito da despeza,
nM; porque essa despezaJ nó systema de (lUe traR

lamosJ é feita pelos outros rninislrosde estado~ c
seria isso dar ao ministro da fazel1r1~ supcriol:idade
sobre os mais.

Cada um desses minislros apresenla o seu orça~
menta, e a. assembléa o approva. ou não, e decreta.
os fundos que em consequencia Oba de receber do da
fazenda. Esta é que ó a ordem.
, Diz-se tambem no §~ •.o : a superitendencia geral
de todas as juntas de fazenda: ora, a. junla do ar
senal de marinha é lambem de fazenda, e já se
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m:SOLUçõES DO SEXÁDO. _ .
Cl 111m. c Exm. Sr.- ~âo convindo ôscnadõ~

emendas addiliv:l.s da cam~I'n dos d'epulados, que
concede a in\'iolnllilid:lde. aos consclllciros dtts
provincias nas materins de sua cOlllpctencia, nem
nas emendas ao, IlrojecLo de llaluralisaç:I.o; e ndo
p:l.I'eccndo praticavel, por ora, i\. reunião permitU·,
da no al't.Ol da conslituição, IleIa falta doregi·
menta commum a ambas as call1al'ns, ordena·mo
o,mesmo senado assim o pal'licipc a V. EX."para o
fazer preson te a es.•a cnmara. Deus guarde a V.

'Ex. P3ÇO do senado, 3i de Julho de 182G,~ João
Alltollio Rodriglles ele Ca1'l'allto.- Sr••1os~ Ricardo
da Cosla AguIar <fe Andl'ada•• ,

4 IIlm. 'e Exm. Sr.- Osenado, convindo em que
no di:!. dois de Àgostcrse cel')bre o acto solcmne do

"T. 111

venceu aquI que llcasse debaixo 1.l:L inspccç1l.o. do . Tambcm a.cho incon\'enienle muito gmnde pre.
ministro dnquella .I'cpal'tiçtlo, bem como as .que sidir o lll'inist"o <la filzenil:'l:lo tbesouro, c ao con
pertencem á·guerra debaixo lambem da inspec~:l.o solho da fazclitla. QU:Illllo se uel' a,nova. fOl'ma.3.
do seu ministro .respectivo, assim, é necessario estas l'cpal'liçúcs.. a lei designará quem elevo, se!'.
declarar-se que por estas juntas se entende as que O Su, DOI\GliS: - Convem lembra!', 51's., que 3.

têm por objecto col)!':!r as rendas. naclonacs, e nllo a~lu:l.I forma (le go\'emo'nllo é a mesmaquc acabou: ,
aquellns, as qunes unicb.mcnte SC1'Ve.Jll pal'a a es- nessa as dcspc7.as eJ'alll,fellas pO!'ordem do governo,
criptura~!lo das dcspezas das meneionad:ls rel1:lr~ .expedidas confOl'lÚC a vontade do solleranol c', con:'
tiçoes,'" sequcnlemen le, podia e~sa Sll]ll'ema llscaJisaçflo das

Igual declaraç5.o é nccessaria para. restringit':L dc~pezas publicas scr conl1nua a qualquer tribunal,:
am~lHude do §. 4. o, em que se pl'ctentle conceder ou cmpl'cgado qun merecesse conceito :io nl'csmo
ao ministro da fazenda aprol~osta pal'a a 1l0lllea~liol soberano i hoje,. pOl'em, que se nilo l'ecolÍllcce outra
"enwnera~ão, c "o{oJ'lIla di todos os offi.ciaes do (a-. despcz3. que 11:10 sejn. nmiuislel'ial, equo, porlanto,
zcnda." ll~O pótlc sei' Ccita se n:1o I~Ol' tantas \'ias, quantos
. Quan to :1.0 reslo desse mesmo llaragrapho, eu o forem os III inislro:i u~ estado, n. supi'cma lIsca

acho muito bem detcrminado; porque, pezando :lisaç~o é só rcservada ao corpo legislativo, ao qual 
sobre o ministro da fazrmdn gl'avissima rcsponsa_ competindo, como ninguem duvida, examinar os
bilidadel justo-parece que" possa empregar llesso:l.s or~amentos para,conceder os fundos, alterando '
da sua. confianea. pal'a isso os i III postos, se assi mó" onteuder, com':',

, • pete-Ihe tamhem receber da jun ta, ou tl'ibunaJ da
No caso de passa.r este paragl'apho, quizcra. r.11a- revisão das contas, que se ereal', a infoJ'lllaç:io cir-

mar a atlençllo da camara para. que o mesmo se .cumstnncialla 'fie tu cio o quo lJou \'er achado em,
permitisse aos OUtl'OS ministros al'espeilo das_suas SIl3. commisséLo, rara hCII1 'de deliberar n medida
repartições. ' ". . que convirá. tomar. ' ,

Quanto ao §. 5.°, eu não estou llom certo, mal) Cal1a llIinisll'o é l'e5110ns:\\'el à assemhlóa, pelas
suspeilo que o ministro da fazenda. tom ptenil au~ despezas da sua reparlição, sem ingoel'cncia do mi.
toridade de suspender os seus empregados: na - -nistl'o tla fazendn,. que só responde pclas que lhe
outras nações do certo que aSsim é, nem póde São privativas, e petas sUJlprimentos feitosaos de.
dcixar de ser. mais ministros, no caso da asselll1JI~a o haver ha-

(Nilo se colligiu de maneira inlelligivel o resto bilitado c~m os meios sufficientes para isso.
do discurso. ) Como desse :lo hOI'a, ficou 3ddiada a material e o

O S ·- d de D"epell,l"" expticou o rre- Sr. presidente designou pai'a ordem do dia a i.'... vJscon c .. u oi o d' - d -c t d le' 1l l' t d 'nmno sentido das exprcssues - a $ujJl'ema illsjJoc- lSCUSSilO ~ proJ. c o e 1 50 1'0 oexpel len e as
.r,ãoclc todos os objcctos de "cllda cdcspr.;a publica _ cartas de CJrlll:g~ão j a da .em~nda, da c,amara ~os
- d á. Ir las obscrval'ões que se lllio co- deput~d~s ao P10J~ctO de lei que .detcl'lnm~ os d~as
,e re5pon eu s u In , 'j , de festiVidade naClollal j ado proJecto de ICI ~ cerca
Il.1cra01. . dos laudemios, e em ultimo lugar a3. a discussão

O Sn. VISCO~DE De CAnAvl~LL.~S: - Levanto-me 'do rerrimento" interno.
para sustentar esle paragrapho, que foi coml)ab<1o~ Le\~'lJltou.se a scssão'.Eu entendo que é essencial que o ministro dã fa· ~

- zenda tenha inspecçlIo sobre- toda a deSl)CZa pu
blica, seja oBa: qual tor; porquel quando elie for
mar o seu plano" não deve só attendel' ao re041
-mento, nÚLs:\ economia.

O Sa; YISCO:iDE DE INflA~rnuI'E : - (N:io se per
'7cebeu·.)

O SR. YISCOXDE DG DAnDACEX.\: - Qu:mdo eu
apresentei esle projecto, logo disse ao senado que
era indispensavcl que houvesse um tribunal pe5a~
rado, que não lenha outro fim, se não o examiii;tl'

." a cxactidll.o,·o legalidade das contas; e isto nil0
pódc ser na. mcsma I'epartiç.ão do ministro da fa
zenda. .

Se o mi~istl'o da fnzelida lem oprivilegio de exa·
l~inar as suas pr~prias cóntas, cnttlo os outl'OS nÍi.
nistros devem ter o mesmo.

A. õl

,.
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reconhecimento 'do principe imperial; ordeÍla·me~
que assim oparticipe li. V. Ex, para ~tazer presente
d camara .dos deputados; parecendo mister que a
.!ess~o p1,'inciple ás nove horas e meia, afim de
baver tempo de se assignarem os dois autho
S'ra:phos~~ Deus guarde a V. Ex. Paço do senado,

.31 de Julho de !8.26.~ João Âlltonio Rodrigues de
Carvalho.-Sr. José Ricardo da 'COSia. Aguiar de
Andráda.»

..'

•

IC Illm. eElm. 5r.- Convindo as duas camaras
em que no 'dia dois de Agosto se reuna a. assembléa..
geral para celebrar o' acto solemne do reconheci·
mento do princlpe Imperial, ordena-me osenado ()
párticlpe assim a V'. Ex.." para o levar ao augusto
conhecimento de Sua Magestade Imperial.- Deus, .
guarde a' V. Ex. Paço do senado, 3i, de JulhO' de

·!826.- João Antonio" Rodrigues .de Carvalho.-·Sr.
10sé Feliciano Fernan~.es Pinheiro.l1 '

, .
..

\, .. ,

FIM DO TOMO TERCEIRO.
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