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E.rpedicntc: -- OontinU(t{.:ão da segunda cl1-s
CU·$Sã.o da Resolu.ção sobre o pertnittir á 
Onf.cm Terceí1·a de S. Ft·amr·i-sco d1J Pau«z. 
adquki-r ben-s de raiz até o HliWr ãe qua
trocen-tos contos de réia. - P1'imeira e 
segunda discussl!o do Projecto sobre oa 
lcgcu!os pios não cumrpri(l-r;s. - Dis"cttssão 
da· Resolução sob-re os Srs. Sen.adorms e 
Deputados não receberem ordenado al
g!f.m, do tempo cm que rrn-ce-rrm su.bBidio. 

PRESTnF.NClJ.. DO SR. Bli:;Pu CAPET,L.~u MóR 

Achando-tie preseut~ •·int.e e nove 
Srs. ;senadores, rabrio o Sr. P.residente 
a sessão, e procedendo-se á }eitura. da 
Acta da a.nte('{''clente, foi wpprQVa.OO. 

O Sr. 1° See:Tetario leu o seguinte 

ÜFFTClO 

"1Illm. e iExm. ,ar. - Passo ás mã>os de 
V. Ex. inclusa. a. !Resolur,ão da Oamam dos 
Deputados ácerea do Quinto do Ouro, afim 
d-e que seja (pOO" V. Ex. apreseuta..da na 1Cruma.· 
a:"a dos \Sr& Sena.od.ores, com o Projooto <tri· 
ginal, que a acompanha. - Deus Guarde a 
V. lEx. - P.aço da. Gamara dos Deputados, em 
12 :de Setembro de 18'27. ~o8é Antonio ãa 
Silva. Maia. - Sr. Visconde de Congonhas ~o 
Campo." 

PROJECTO DE LEI 

'"A Assembléa Geral Legislati'lis. do Impe
rio, decreba: 

"Art. 1°. O imposto do Quinto do Ouro f·ica 
reduz~do a 5 por cento. e c.ontinuarã a ser 
arrecadado na forma das leis existentes. Ex~ 
c;e,ptua.-se o ouro exrtrah.ido pelas compa-nhias 
estr.ruDgeiTas, q•ue continuarão a pa.gar o que 
<"OTJ.Sta.r da·s condições, coon que as compan.uias 
foJ."!SJll Gldmittidas. 

"A·rt. 2°. O ouro em p6 circulrurá como m~r
cadoria. (11M eoma:rcas de mineração actual; e 
o Olllr<> em :barra em ,todo o la:n!peTio. 

"t..o\rt. 3°. As ltrarras de ouro :perlcnoontes á 
Fazenda Naciona·l srerão vendilda.s 'enl hasta 
publica. 

lk'tt. 4:0 • Fica.m abolidas as oa.sas de per
muta. 

"Art. 5°. Ficam revogadas todas as le'i:S e 
ordens em contrario. - Paço da Ca.mara dos 
Depwbados, em 12 de Setembro de IS27. 
Doutor Pedro de Ara.u.jo Li.m<I, Presid>ente. -
-José .ântonio da 8ii1Ja Maia. 1"' Secre:tario.
José Carlos Pereira de Al1J'1A}U!a Torrc.s, 2° Se· 
e:retaa'io." 

ÜFFICIO 

'".IJ.lm. e E::on. Sr. - iPasso ãs mã.os de 
V. iEx:. :im.clusa. a !Reso-lução da. Crum.ara do5 
Depu-tados, pela qual se faz ex'bell.ISiva a todas 
as Prorvm.cias do [roperlo a. ltesolução de 16 
de •Ago'sto d~e 1823, sobre o contracto da~ car-



4 Sesslí.o de 13 de Setembro 

n.es veriles; afim de quoe !Seja por 'V. Ex. a•p:re
Be'Iltaikt. na. ;Qama:m. idoo- Sr.s. Senadores. -
Deus Guarde a V. Ex. - Pa~o da Camara dos 
Deputados, em 112 de Setemllmo de l827. -· Jo
.c;é Antonio da Silva M<Ua. - Sr. VWoonde de 
Cocngonhas do Campo." 

REsoLuçÃo 

".A :.A..ssembléa. Ger.a.l LegitsLa:t'iiVFJ do Tmperio 
Resal'V'e : 

"Artigo unico. Far-&e-á ex tens'<\ :1 a todas 
as Provin.ciag do Im~i<> a Resolu~ão de iG 
l]C Agootu de 1823 aoel'Ca. do <:'ontracto .'las car~ 
nes verdes; excluindo-se das medidas alli 
tomadas, .as que $ão :a.r•pHcaveis á Coo-te do 
Rio ià'e J•run.~i'ro; e fican<lo a:s Gamaras obriga
das ·a tonul.r, em luS'3-T delolas, a..-; que forem 
miDis conve·n'ientes a cada um dos mu.nicitPios. 
- ~P'!aç.o da. C\lrrnrura .dos Depntaxlos, em 1<2 d.e 
Setembro de 1827. - Doutor Pcdt"n de Araujo 
Lfmla, P:re:sid~en.te. - J().8é .Antonio àa. Silva 
Maia., 1° !Secretario. - Jo86 oarlos Pereil·a ãe 
Al,m.('(da Ton·es, zo 8e&ertario." 

•:Mannaram-'S€ imJpTimir para ent1·a
'rlt:ml em discussã.o na nrdem dos tra
bla·lh'Os. 

o mesmo Sr. 1'"' Secretario leu mais 
oobe outro 

0FFICIO 

'"J.l.lm. e hl,1. Sr. - Sua Magesta.Ue o Im
~r.ailor me Ordena. que rentetta a V. Ex. o 
Officio inch1oo do Vi.oe ... Ptr.csid-C>nte da Proviu
cisa. <l.a.s .Ailagoas, na. da.ta. de 26 .rue Ju.liho deste 
anno, em qne sa.ti~f.az o.a.o que l!b't" foi <Iet("rmi~ 
naJõQ sobre o numero dos emrpr.egadios Qmblicos 
da.quella Provincia e se-us vencimentos; afim 
de que V. "Ex. haja àe o •fazer ;presente á ea,. 
mar.a doe Se:nadO'I'CS, em continuação dos que 
já têm sido re.mcl.tidos ~ :me:sma. Oamar;a. so
bre igual objecto. - Deus Guarde a V. Er. 
- 1'~, .em 10 de Setembro de 1827. - Vi:
co:n.ãe ãe S. Leopold<J. - Sr. Viscontde (le Con~ 
gonbas ào Ca.Ill!PO-,. 

Remet:~u-se â Commissão de Fa
zenda. 

Deu o Sr. lo Secretario tambem oon
ta de um-a paTtiei.paçãô de rnolatia 
do Sir. Moa;rquez de !Oa·:re•vK.~•nas, da. qu-n•l 
a tCn.ma.Ta. foicou i·ntcir{l!da. 

Entrou-se na primeira párte da Or
dem do Dia, que era a continuação da 
Sotgnnda discussão rl:a Resolrução doa 
CaDara dos Srs. l).elpwta.dos, -erm oon
~tleTh<'ia. d.o rrqu.erlmento da Ordem 
'fel'ceira df" S. Framocisco de Paula 
iJXl·r~ ,adquirir por qua·lquer titwlo bens 
de roiz atk o valor de qua.trocen.-tos 
contos •rle réis, a qual tinha ficado 
adiada na sessão de hontem coro um 
parecer das commissões de Legisla
ção e Tnstru.eção 'Publoi.oa.. 

O Sr. Viseoruloe de A;l.cantar.a íPrinod
piou a discussão por um discurso~ do 
qual o Tachygrapho nada percebeu; 
.e n'o fiJm deUe mandou á Mesa es1a 

E MENU A 

"Qne se c<"ln('<":-da a ÍtaiC:ulda.•le de adq11irir a 
plpnitu.Uc do dominio dos terrenos e casas pre~ 
cisas para nellas fte estabelecerem os collegios. 
E )em ID.C:S.im o valor de quat'roc.entos oontiQ'S 
(1e l"éis em lwm; de roiz, -com a obrigação d~ 
o.s emphiteuticar dentro de certo espaço de 
tempo. - Sal-ro. 1<1. redu.cção. - Ytsconde ile 
A :cantara." 

Foi apoiada. 

0 ·SR. VISCONDB DE CAYRtt': - Sr. Presiden· 
te. ContÍJll'Uan~i a i.nsi~ir ainda na minha ôO!pi
::~ião, ipropugnando pela Coru;tituiçã,o, que a 
ninguern dh;:pe-n.sa. da opaga dos d~reitos es
tabelecidos, e pela legislacão que prohibe as 
gtr.nn~:les aoequiosições dos car.po.~ de mão-morta.. 

_\ Ql.i;lem Terceira de S. Frrun<CiS<"' de Paula 
não tem in~resse eom adquririr terl"'RIS, mas só 
pr~ios urbanos na COrte, como ella, e a.11 

mais comfra.riws pos$U-em em exteooão detri
menttosa ao pnb1ico, ~tndo é notori<>. Da.hi 
tem resulta.J.o -o-s males jti. ,pcmder.rudoo, sen~ 

do os maiores a succes.·d·va accumula~o e esta~ 
gnação dos ed.ifiC"iOIS em ,poêLeil'" de imm.ortlaes 
e inexorM""ei.<:. centimanos, q11e sempre ·akiqui~ 

rem, nunca '!lli('nam, pou-co <reparam, e nada 
têm ajutdaido ao Governo -em suas ut"g1encias, 
e nem cooperam oom a.-cçÕ'eS no Ba.n.co 'naTa 
o credito publico. Por esta causa continua a 
d·iffiou·ldrude dos -cidatdãos leflll eolll[lr.a.r, ie1evar 
e aformosa.r as ;pro01priedades urbanas, OOndo 
motivo á di fflarnação que em periodicos es~ 

tran=geiros soe tem feito á .Cwpirta.l do I'mperio, 
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appellida.ndo·a '"baixa. Côrte" ( baasc cour). gravou oom o monoopolio daS .agua-rdentes. a .. r-
Deve-.se bem -calcular a força do c~)lD da mazens de garra(as, e outras notadas vanta
coneessão, c'lpooda CO!lll a ca.ridlade e instr.uc- ~ns oppre~si'VaS da lib('rdade do -commenio. 
ção. Coan esse ~cclooo pretif.>}.-t.o a Orod!em A modificação proposta pelo nobre Visconde 
T.erceira. de iS. Foran'cisoo de Paula Ol'g'<l.Ilim., <1e ;\1caontaJra, nã.o diminue, augmemtta a ex
(~ concentra mn credito ficiJcio, pa.ra a:flt'r.a.cti- tensão de bens de ra;iz <'-lll í~<tNor da Oniem 
vo àe muitos irmãos, e abandono das outras '.fc:J.-eei:ra; pois, pela 1pena do oonuni-sso do:s 
Ordens semelhantes. Tal foi o estratagema, no- afo1·.a.mentos em falt.a de pa.ga.anentos das pe:n
tado ~los histotria!joi"~e"!>, qm~ •pratieou a inti- sõet~- dos foreiros, "\:i·r:iam a a.lcl(Jnirir os pre
iulada Companhia de Jesus rpara e:x;a;lta.r...se, dios rustkos me11horadoo, e ma:is va11osots, e 
e desacreditar as outras communidades, osten- teriam nos traspassas os lucros dos Iaudc
tando o seu zelo com esmolas aos pobr-es, e en- mioo. 

· sino â mocidade. ÃSSim ~e enriqu~eu, e a.poten· O Sr. lBozGES: - Sr. Pmesi-de11ie. Não des-
Lou em extt'€mo, ;preval<ecendo -afinal sobre to- cubro solidez a.lgwm:a noo a~-entos, com 
drus as ordens religiosas. Por isso mui ori.Jl.o· que se tem aqui i.m1pugmado esta .Resohção, que 

• doxos politicos, que aliâs, até certa medida, a.Iilãs me pa-re~Ce baseada nos pr.incip1os da 
~ust.en.tnm e oonservam taes oorp.os de mão- Cnnstituição. E' g:aTa.ntido o direito de pro
morta.· e lhes autOrizam os bens de raiz ad- pried.ro~1 :C em toda a sura plenitude (ldh a Con
qu.!ridos com licen~a dos soberanos, emquanto ~--dtuição): nenhum genero <Le trabaliho, d~ 

~;e não desviam dos ori.ginarios pios institutos, crrlt.ura, i'llldnstria, ou commercio porl:e ser 
todavia, precaucionam os governos contra· a .pro-hihi.do (a<Ccrescenta a :m.I!'!Sma Cons.tituiÇ,ão 
sua niJmia libcT::llidta,(le, por s·er de perpetua em I()'Utr.o pa.r~oora.pho) : se isto es'tá garantido 
c~-<peri-e!DlCia o abuso qn.p :a esse respeito se tem a cada um dos ci'dlardãos, como é que se h-a. 
feito da generosidade <ic8 principes, e cr.edu· ' de negar a uma reunião delles? Disse um 
Hda.de dos rovo:s; o que, emfim, J>Oa." força ir- nobre Senador qnG consagra á legislação an· 
re~;,il";ti'tel das coisas, occasiona ns .catastrobes tlga muito respeito, mas el.le mesmo em outr!a.IS 
que sobrevieram aos templm·ios, jesuitas e occas-iões aqui Wim conn.ba.<tilào pa.r:te dessa 
eccl.esia.sticos d~ I.nglatcrr1a, França e Hespa- mesma legislaçãQ~ por não quadrar com as 
noha. Por isl"<< 0 Senhor D. João IiV, m.o fim do circumstancias e·:n quP nos achamos; ·e não 
~ecnlo passa.do, expe<!iQ mden:~ ·para o Brazil, sei como agora propngna por tal legislação em 
dJe se vendc~~Nn os bens de rai?: dos co1~p.os :de uma ma:teria eo:n que ella, alêm dess<es· defei
mão-morta, e se C1'lt+rar eom o seu [l·rodruoto 1os, tem de ma.-i·s o poderoso i'llrco:nveniente de 
para o erar~o. dandO·Se·lhes padrões de juros. ser •opposta á Ocm•stitm.ição! Demais, como ba
Tam bem expedia ordem d~ extinccào da Ordem vemos nós de respeitar essa legislação, se os 
T~?rceira. chamada doo '":11crce-nari-os", que no 
Pará jâ se havia apoderado das melhores far 
zenda,s de gado di g.rand-c ilha de Ma-rajó. 
Não se duvida da pureza do zelo presente da 
Or:Jem Terceirla de S. Fl'<'l.'nci:S~o Je Pa:!Jla; mas 
n.imguem o pod.e arfiança.r para. -o f-uturo, por
que <> C01llmcimento do mun(lo foo v~r que, 
aind-a nas melhores instituições, começa-<Se 

; (Xlllll a'Ilcla, e fiuda'.JSe coan ilncuria, .e .a_.té- com 
'· enormida.de de a:bwsos, p-rindwalmente em oo;rR 

; por.açê5es, pelo ntatur.aà esfúrço, e in.fluxo da 
. .aaistocracia da riqueza. Vimos o que iPra.tioou 
a Companhia do Porto que, vendo-se ameaca· 
da de e:x:timo~cção. e.:ngofdou o Governo com o '€:S

tabelecimento de cadeiras de Rhetorica, Phi
losophia e lingu:as frraneeza,s e ingleza, e ass:iun 
obteve a c.,"'l.tinuatão do seu mon.qpol~o dos 
vinho.:. do A1to Douro, que ain(1a mai.s de ag-

me-smos portuguE'Zes a nãoo ~i,tara.m em 
outro tempo'? Não tem por ventura as Ordens 
Te11ceiras do Brazil adqui-rido. e não estão 
possuindo cabedaes immensos'? Alguem obstou 
n, que a Ordem Terceira .de que e'stamos tra.
ta.nilo, fizesse .as easas que tem feito? Wao 
podia elloa. ir continuando opor diante? Quem 
1h'o embargM•a? Ninguem. A razão mais for
te das que se tem ponderado, é o receio dle 
q:ue a Ordem se torne demasia·dame'Ilie O[HJl{ID· 

ta, e caia nos abusos, que em outro tempo 
motivaram a extincçã.o dos templarios e do-s 
jesuitaos; mas essa. ~.a.zão desau>!)a.rece, re!fle
etinldo..se que se J}he não concede aqui u'ma li
berrlade tllimitada pa.ra adquirir, mas sim 
uma libcr.dade taX~a~da oa.té certo va.I01r. O que 
sã.o quatrocen'tos contos de réis para esta11m.OIS 
com si-mHha.ntes reeeios? 
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!Sr. Presidente. r...,puto iutdrwullntc im,po
Jitioo s~1· a Assembléu. Legi~luth·a CJllt'lll s~ op
ponhll A crençiio de~re estubelt'chucnto de ca
rid·ade, o unico destu nntm·eza q 111~ Mé agora 
se tem preklllliclo fundai' no llllljl<'l'io. Em 
lnglu.tt!I•rn. lJU. tuuitas, ~ustenu.t.dus <·out grnn
de.-:; fun<los, c não .se t~tn cJH~OntJ'41>c.lo .ni~o 
Inconveniente; portanto, voto pela Resoluç:·w. 

111pplic:J.!;ii-o dos men-cionados legados ú creu~ão 
de Casas de Expostos", 

J uiga.ndo..se afinal discutida a mu.te
I'iu <lo T't•njt',to em ge-ral, e de cada. 
um dos seus urtlgos em partlcl,llnr, 
fol wppr01·ado para pns~ar {L tt•t•,•t•iru 
tliscus.;üo. 

:Elu1lt-ou.,;;e .no terceiro objc'(.•l.<> da. 

Nilo havendo mais quem falasse 
sobre! a mnt&iu, propoz o Sr. ·Presi
dente se a Camara a dava por discuti· 
da. - Decidio-se que sim. 

OrdeuJ do dia, e tel'e prinCipio a :JII'i
meira e ,<cguncla ~iscussüo da l!c..;o
Ju~üo da oobredita Camarn a respeito 
ele não receb~rem os Srs. Senadores 

St! pa.s..;tlNa a Il.esohJ<;Üo, sah·as a..; 

emendas. - Passou. 
·Se se approvava a emenda proposta 

,. lk•::uta~os urrleJL:telo :Wg-um, uo tem
po em que ven.~P.rem o subsidio; leu o 
Sr. 2" Secrew.rio o Art. 1•: 

pelo Sr. Visconde de Alcantnra. - .\rt. J". 0.• Senadores e Deputados que es-
Dec.idio-se que JJÜo. colherem na fomna elo Decreto de 17 de Fe-

'Se n,pprova\"!L que se eoneooe..;,;c :1 1"ereiro d<! 1823, receber o subsidio conferido 
vinculnçiio tüo );Ôment.e JlllJ':L a acqui- pl'ln •Con.,titniçiio, e fiXJ:Ulo pelas Iru>truc~ões 
;;ição elos teJ'N'nos, on prrdios, em que de 26 de .Hurço ,Jc 1824, niio receberiio ol'dena
se hão de formar. - Resoh•eu-se pela do, ~oldo, ou congrua n titulo de qualquer 
negath·a. emprego eh·il, milit.'lr, ou ecclesiastico, no tem-

Se apprOI'a\'ll a ·ncq111~H;:ao pai'~l· es- po em que \'encerem subsidio." 
ta dotaçiio logo que fossem npr~en- Falou sobre élle o Sr. :vrarquez de 
t.ndos e n.ppr01·:Hlos o., E.,w.t.ut.os dos ·J.uh:llnbupc, m.1.s o 'l'ne'h~·gJ'Il]:'ho não 
projectados crl!cglos. Venceu-se colheu o seu discurso de maneira ln· 
que niio. 

Julgando-!<e afinal discutida a ma
teria da. Resolu.;iio, foi approl'll.dn. pa
Ta. passar á terceira. discu~siio. 

Pas.<an:,Jo-st' no !«'gnndo ohj<>ct.fl ela 
Ordem do Dia, entrou em primelra e 
segunda. discussão o Projf>cto d:t Ca.
mara dos Srs. Deputado . .; .sobre :L a p
·p!icnção dos legados pios n~o cum
pridos; c em seguiment.o ''i<'I'alll á 
discussão todos os seus nrtlgos, os 
q1mes !oram omcccssh·a.mente a.pprOI'll.
dos sem debate: 

"Art. 1•. Fica dcrogni:Io o ,\h·nrft de .; de 
Sete-mbro de 1786, pelo qn:tl eram applicn.das 
no Ro.~pitnl Real de .S. ,José ela Cicladc de J,is
boa, a,q dua.q tcrçns '!Xtrte·s elos legados pios 
não cumpridos no territorio do J,mperio. com 
re'*'r1·a sóm~mte do. terça pnrte para os ho.~

pitaeoo do paiz. 
·Art. 2•. Todos os legados pios n1ão cumpri

do.~ no Jmperio ficam o,pplicndos in .•oliclrtm. 
ol@ l1ospitnes do district.o re.o;pertho. 

"Art. a•. Nas Provlnclas, em que por ora 
uão ha hospltaes dt> caridade, far-se·á a 

.o Sn. VISCO:\" DI:: DE CAYnU': - Sr. Pre.siden. 
t.e. Parece-me que de,·e !'er rejeitn.da esta Re
solu~ão. Ainda que o desi.ntere~'Sc no servic;.o 
publioo ,;eja ontumcnto dos empregados, com
r.u :1o, quando a f..ci lhes tem assigmado o or
d<'nn.do con~]lCientc ÍL sua sustentaçã.o e digni
<hde, é lniLJJifest."'. injustiçs .prh'llll-o dellc; e 
n:io menos é affectação renunciar no benefi
cio legal I'L'lll causa urgentíssima. .-\os abas
t.nclos de bcu., patrimoniaes pouco, on nn.da 
cu,i.ar!t e.<;o;;e s:LCri:ficio; mas os que não estão 
em a:ffluent>es circumstancias se reduziriwm ii. 
impotssibiJi.clade de eongrun subsistcncia. e de 
ma.ntc,nça dccoro~a uo posto de honra que lhe.~ 
foi confiado. A mesquinharia das idéns demo
craticas tem multo Inculcado, e até forcado 
um tal sacrificlo nos palzes de Governo mera· 
m~nte popular; mas nas constituições monar
chicas, ou mlxtas, Isso contraria ao seu espl· 
rito. Xcstcs E><t:ldos até o po'I'O se CO'Illpraz i!e 

·que os <"'ll·pre.ga<lo.s, pri.ncipalme.nte dn.s ordeJJê 
~uperlores, possam apn~ re_cer no publico com 
ilt•,c):•o, <' a in·cl:'l L'OUJ esplendor, pa.ra obter~-m 

J.,.,.,.r,.ncin, <' eon<"cn·arcm a. autoridade. A 

' •· 
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Const!Lulçiio do Imperlo deu o especial titulo 
ele "su-bsidio", e não doe "ordóiUIAlo" u.o ven
cimento dos Deputllldos e Senndo1·e~ duru.nte 
o.s quat1'0 •meze:s .d;:J. 1Ses»ão ordinn.rin, e permit· 
tio-lhes a contlnua~ão de qunesquer outros em 
exerclclo no tempo das sessões, como o 
deei.:Ll'Uilo no 'l'it, 4", Cwp. 1", Art. 32. O qut' 
e.!;ti'l assim CJ.."PJ'CSSO, deve-se ohservnr; maR 
não sendo expressa tambem a lnhlbltoria do 
ordenado do empreg.o, ou dos emprcgo.s, que 'J 

Deputado ou Senador Jti tivesse antes da sua 
elei~ão 1do JlOI'O, e noruea~ão do J,!lliiJCrador, é 
lnlquo espolio ~irar-lhes o que a Constitui· 
cão lhes deu. A verdadeira honra não consiste 
em u,b<.urda abnegnc:ão de si mesmo, mas sim 
cm sustentar o deposito da confianc:n nacional 
c Imperial, bem servindo ao F..stlulo. Para o.• 
empt•egos orllinarios de Justic:a e Fazenda es· 
t.1 estabelecida a lei que, cm legitimo lmpe
<limento õo empregado, selnq)re elle H!I11:~ o 
seu ordt,na.do, como d:tilo por ''alimento". niio 
ve11cendo e'lltretanto o.~ emolumentos <Jih! fi· 
ro:m pertencendo com·o .brac:a,ooens a quem fica 
ser1•i.ndo o emprego duru.nte o impedime11 ~o; e 
só no caso de exceder a quarenta dils o Ílll· 

pe<limento, a mesma lei transmitte ao ser· 
l'entun.rio a oitm·a p.'l.rt.e elo o!':lenado <k wl 
emrprego a carg-o ~o impedido. Tal é a just!~n. 

e eQuidade da Ieglslaçfto patria. O subsidio 
dos Doputa.<los c Stm:tilores, é arbitrado como 
in<le-m.niznr,:ão de extraordimtrjns .Jespczas, e 
não como satisfação do empregado; portanto, 
não corre o para!lclo dos ordenados dos outros 
r:mprego~. 

O Sn. )L\nQn:z n" T:. n.DIIlt:I•r.: - S1·. Pt·e· 
~i<!Mlt<'. Bu snstt'nt<'i i:J .necessid:tile dn. presen· 
te Resolução, c ao 111e3mo tempo este 1• artigo; 
e, não obstante quanto expendcu em seu dls· 
curso o nobre Senador que acabou de falar, 
jlerm:~ncr:o lln mi.nha opinião. Não se til'la. o 
lJI"<lenn<lo no empregado que adoce!', porque 
t~n wm im!]>e<limento legitimo, e tirar-se-lhe 
esse ordenado era tirar-lhe a subsistcncla em 
11ma. occn.siã.o ~m qne 1nais preciza; porém 
aqui niio ha Impedimento; o empregado deixa 
<1~ ~"C"n·ir ~m un1n pn.rtc !pn.rn. ir ~cr,·ir ~lll 

outra; escolha, pois, dos dois \'encimentos o 
que mais lhe com·icr; porém perceber ambos 
ao mesmo tempo, é fõra de toda a razão. Se 
o militar, por exemplo, que sahe Deputado ou 
Scn~dor. niio se l'!mpreg~a. dn.rante os q1mtro 
mczcs da sessão, senão como legislador, co· 

1110 llll. c]., t•eceber iambem ne:>se tempo o 
soldo dn stm patent.e? ~ii o tem lugar netn.hu.u. 
Estou convencido de que nos Estados de con· 
stltuiçil.o monarchica, ou mixta, os empre
gn.do.s pulllicoo, <prh1c.ipnlmente os de Sllpe
rior gradua~iio, de1'L"IU ter com qu.e npllarecer 
no publico com decoro; mas creio que Isso 
<:.;;tá Jmlito be-m pNll'ideucia<lo, porque o ~ub
sidio é só pela sessil.o, e depois vão contln uar 
a reeebêr o,; vencimentos que tõm em rnziio 
dos seus empregos; ntho, portanto, que o Ar· 
t.Íg'O dL"'\"C ·p;:.lS.')U;r. 

O Sn. ~L\IIQUI::Z IJE l'ARA:>IAGUÁ: - Sr. Pre
nidente. Se algum indi11duo pode receber o 
subsidio e ao mesmo tempo o ordenado, du
rante o tempo da sessão, é aquelle, cujo em
prL•go não é incompo.th·el com as :funcr,:õe-s de 
legislador, e que simultaneamente exerce 
uma.s e outr:u;;, como V. Ex. que faz n.s funcr,:ões 
de bispo, c ao meemo tempo de legislador; 
c como os conselheiros de Estado, e minis· 
tros d 'Estado, os quaes durante as sessões do 
Corpo Legislativo não podem suspender o cxer· 
cicio dos seus cargos, em l'i.rtu~](, d:t cxct'!j";üo 
que a. Con.c;titn i di o fa7. n. st'll rt ... ~.pc-ito: -i'""'!'t">!l~ 

os mais não. Se os conselheiros d'Estado c 
ministros d'Estado, s6 t~m recebido o subsl
(:io, não ·ob.~tante ('l'-'la cxcepc:ão, ii ;por um acto 
•cu <'."J)(>ntwteo, c nüo por obriga~üo. Dt, ou· 
tra ,;orte ficnmm de peior cond:i~üo que os 
cutros Senadores que são emprt:>gados IJlllbli· 
cos, os quaes no •empo das sessões descançam 
<'m .<;cus encargos, e niio têm rcsponsa.biHda
dc nl~nma. c pot· isso não devem I'CDCcr ent:io 
o respecti~o ordena(lo, mrus sô o subsidio <le 
S!'na.dor ou Deput:ulo. Com ef.feito se o mili
tar, que snllc Depu.tndo ou Senador, nfw e:oter· 
cita durante as sessões ns funccões de militar, 
f>ONJ1:e l1:t de rC{I(>be.r o soldo? Que re..qponsabi
lidade tem clle, então, como militar? :\enhu
ma. E' só legislador. ::-<ão assim o :Ministro 
d 'Estado ou Con,;elheiro d 'Estado Que é De· 
put.:ulo on &lnntlor. O que me pa.rece que se 
rlert> ex<'('!)lf.unr tl:t t•egra que aqui se fixa, s:io 
'"~ soldos dos officinc~; milit:lll'CS reformad(l<';, c 
os or<lenndoc< dos of.fieine.~ eh-is aposentn•·los, 
assim como os dos jubilados no exercfclo do )!a· 
gi~;terio: .J>Ol"']UC c~.cs roidos e ol'dcn.wos. tcm
"c como eom}X'n~ação tle $Cl'\'iços pa"-~ado.~. 
:\ão deve, pois, esta cspecfe ser comprehendf<la 
na gcneralldade da regra; e, para que o SenadJ 

• 
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haja de tomai-a cm consideração, o!!ercco a gan'Clo""Se a .rw:un•tel-o.s nesse beani'Q ean arttençio 
segui.nt<• ao:-; servó.~ .an,te"I·íoll'!llle.ui.ie prestados. Ora., 

EMEND;\ n.ciJ.ranJdo~~'e ~S of.fida.~ !liCISÍies temnoo, cha.
ma-.os a Nação para o1..n:.ro emprego; que tem 

"1-,ropon:ho que :se ex-cxwtttem da d.isposição 
(:]o .\..rt. 1" o &oldo do o!ficial militar r('formll.l~ 
do, e o ordc:na>do <lo offidal ci\•il a.posent'i>d:"'• 
-a.Ssim como o d.a jubilaçfuo pelo exercicio do 
&1lag't.stcri-o. _. Ma.rquc:: rl'-c Paranauuá. '' 

Foi apoiada. 
() SR. MAB"tOEZ DE INIIAMBUPE: - Sr. P.re

~iden>t;;e. Le>anto-Jll.'e pa.r.a não deixar passar 
seru replica uma f.dêa que o nobre Senador 
etnittio. Reforma do of!icial milita.r. aposenta
tão do officlal civil, nunca •!oram considf'r;l· 
das como remuneração de serviCQ, tanto assim 
que e:.ss:es officia.es r.eformadO's e Rj?osentados, 
tGm direito a t..'\i remu.nera~ão. A!aà."!. ha pouco 
aqui passou uma lei a respeito dos o!ficiaes 
:fallecildos, em que as famílias desses rofol'
mados !oram contempladas como em remune
ração de serviços; portanto, 'devem esses h o· 
mens entrar n::t gene1'1a.Jidrude da· regra. TQno.o 
a rep~tir: a reforma do official militar e a 
aposentação do official civil não são remunera
~ào de serviços; ê preencher a lei a respeito 
J:aqaelles homens que se impossib!U,'tJa.m pox 
Tlll01estia. paTa qu(' não fiquem mor::renido de 

misoeria. 
O SR • .:\LUtQtiEZ DE PARA:-l"AGUA: - N~m to

das as reformas e aposentacões, são remune
·ra.ções de ser>iQOS; pooi"étm llliUitas se con.si
der.a..m com'o taes. Temos os l'Cilltcs. P.assoallfios 
Ttnte an.n.os, 'OS leJ:Ltes jubilam-se com os seus 
oixT>t.madQs, e não iê por i'IIllpo.ssibiJi.dade physi
<·a, nem mona~ ; mas porque têm p.riee:ncllido 
o.q:-ticlle tOOipo de ·se.r\·.iço. Derurai"S, por Umla 
l[l'M.tidá aiDé agora seguida, os officiae.s mili.ta-
1·es refarm.ados, t> os -cirris alposentmd.ols, rece
b('ml o.<> ~cth·o..o; solldos e O'l'ld'eiil..."l.dos, em 
quaesquer circumstanc!.as em que se achem, 
pelos serviços que prestaram: portan~. estou 
~la. ex:<':>ejpção q'Uie p~u~ 

O SR. Roi>RIG'[;ES DE C.A.:RVAL.U.O: - Sr. :Pn:
sidente. Eu não pretendia !alar sobre este 
projecto, porque não queria ser juiz em 
d..'l.Uo'-'~:1 propria; mas e~mfim é [>'t'.OOiso dirrer a.~
gum:a ooisa.. Porsque moth·o é que os of.ticla.oe$ 
nl'ilHm.res reform'tli!O.S, e os offic1alels civis mpo· 
sentados recebem soldos c orc1en:a<1os sem tra.
ba l']Larem? Rec-ebem em vit'!twdle otlo contraJCto 
t.a{'lto gue o Esw.do km1 feito oom reiliels; obri-

este cmn>lX"lgg com u aufiro qtre e1bes já acaba
r.a:m, oe eun t-azi1o do qU'al ~bom .cs:s.es ::taldos 
e ord~.mados? Nada, Portanto, parece-me mui 
tlle'er"taldia a 1~mE'Inda. e roilo !}(~r elkt. 

O Sn. MARQUEz DE JNHAM.E:UPE: - Iruslli."to na. 
nüruh:a 1qpinlão. As I'le-.fioT'ru:U:s oe a1po:senta~ões 

não se p;o.d(•m consid.eN!Jl" -como r~rn:un-e:riação 

de serviços; são uma providencia que a lei 
tem <la,odo para aq•uf'Ile:::; humon.s, depois que se 
Íllljpr~Ss~hilitam. tért"tn <"'D'nl CJU<' subs.ils.tir; tam
to assim que a lel não marca tempo para es· 
sa•s re;f,Qrmas. O qu;e el.La. diz é .qu<', quando o 
offichtl .se. 'Í'lillpo$ibilH.a.r, .!$eja. r-efo.I"lll.Udo; e 
eu veJo offici-aes com quaTenta c dncoenta 
rumtoo de sertiço.s, comti>nurun..do ai:ruda a .o;e-rd·l'. 
e sem pe(dil'IE"lll reoiol'lll.:.l, OLLtna l'14ÜÍO, 1pelta 
qual se mostra que a reforma e aposentação 
não são renumeracão de serviços, é que a Ic~ 

faz distilllct;:ão destas duas coisas. Quando o 
cmlpr~.a'<lo tiver doze aounoo dt~. serv.i~ ( <liz 
el!a) poderâ pedir uma remuneração; a res
peito das milital'c.s diz qrnre, qu.and;o th·erem 
vint(' annos de servico~. I'! a patente de catrWi~ 
ou dahi p.rt•ra dm:a, p-a..!erão ,pe.dir o habitv da 
O.t,UOC'lll -de A'Viz, e t.anrtD uns (!'.(}IDO outroo co.n
tilllu.rutn a ~ll'ir; log10, nuniCa ::1 refol'ma, ou 
mpo.sentação ent1·ou contO :r:emuneração de ser
viços. O mC'Simo &e observa a ·respe1to dro le:n· 
tes jubílaJd.as. Dá-se-ilhes o ordcuwdo d-en.wi.s 
desse te1mJpo d'e serviço, porque :se SUIJlpÕe que 
da.rhi por diante já mão e:stão 'cau-mze;s p11:ra s'tlffl· 
pon:iarem as frud.igas do l:lf'8l,<>iSt.erio, a10 qnai, 
d~ ord.ilmario, não cll.eg.ann em id.a:de 1mui n~r

cle ; e quando. 1p.a.'<;.S:am esse.,-;; ··dnte annoo, jft 
e.s.tãk:> vel'hro.:o e aa.nsado.s .• \ jnhib6w não é 
taanlbe!m. r.c.m.irnn.er.ação. 

Falou o Sr Hor.'!.'~í:'. mas não se 
entende o Tachygrapho. 

.O S.R. RooRIG UES DE CAm' ALHo : - Sr. P.re
sidentJe. Sustenta.-tie -corm \'ig.O'r que o soiKlo 
tlo:s r:eform.a<dos é um aliJDient.o qu-e o !Estado 
d!á áiqu~J.It"S homens, os qu.aaes se acham i.Jn.po.s
~ihil1ta.dus, e nã.o po:;l.em cont~nuar a serwir. Eu 
C0'111lreço .mll.i·too qure -estão cwpaz.Kc:: Qe senir, 
e não se 'flÓ<l>e d'izer que por m'ol.est~a, f.oram 
'!1E>forrn.Mlus. Corm que rlazã.o, .Sr . .P:oos1d!el1lte, 
se ha de tirar tambem a congrua a um parocho. 
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a·· qual é fundada em direito civtl, e em direito lug;arc.<> :.t Co!JJ,sLUu·ição pen:nit.te qne ,.;.;· po,.,

~nioo? QU!e cu..1!pa. tem esse eoc.lletsiastico t:.nm rexerroer ~Simu.ltaneamem.t~ eom os d~· :·~

em que o lliODlCa'Ssem Soenaidío:r ou Dfrr>utadlo? presentanrtc.s .da Nação, não r.ecebe!w. ~lura·nte 
São coil..."1aas qUie 'D.Óio polSSO ailmirt.tir. a sessão os ordenados, que têm por eSses lu-

O Sa. SOLEDADF.: - Não falaria nesta Reso· gwre-s, c<nuo h:.t\'em·os de ttunwr ura.a 1'<'·"·olw;ào 
lucão. se acaso o nobre Senador que me prc- ,-,ivó."'l."Sa a favor cl.e outros qne se Ul<O.":>'tmrm irn

cedeu, não tocasse no que ~espeita ás con· compativeis? Finalmente, todos nós somos in
grua.:s. Oo.mo eUe suscitou esta ~~ecie, dirci teli'e:ssaid!os n~:ta materia, e é in.d'('{'oraso ,wr-
0 qu.e me ~Tece a es:te res_peH.o. Tod'ols .nós- sa- m'(h.;; juizL'S r•n1 c.au.sa IPl"D!Jlria; o IJ'U'<IJtm· ~ dei
bem.los qua~ é a origem d1M OO<Dgi'1.llaiS; todros : xra.rmos JXl.S.Sa-r a. P'UC'SO-lução, e a.&>lm atTt>gft!~ 
n6s sa.bemw que essa oci~ nã.o é a lll'eGilJ:l.a. mos a suspeirta dlf> que {j!l'tê'.t'{'jm~ -g1·:w.ar a ~u~ 
d!o.s so!d!os e ordenadors, que :}l'B'I'!C."ebc.ru. os fuoniC~ ção por causa dos nossos interesses particu
ci!cm.rurios pnbl'loos, e pa.reC(' q'lle por esta r.a~ lares. 
7â<o aa Instrucç:õcs dJe 26 de }J.arço de 182.4 O Sn. SoLED.V>E: - O nobre Senador diz que 
as quizera.m exceptuar, não !alando ne!las; é i·nd-eooroso serrntOS juize.s em !Ca-'ll..""ia· [Jr.Oipcr.ia. 
ipO~ est,a Resolução põe tudo no m~"lllo ni~ Aqui não o juJg,,, porque, sendo isto uma re· 
vel. e ne...<:::ta pa·rte mre pa:rli'oc imju~. O pa~ solução legislatiYa, 11ecessariamcntc ha d~ 

r.acho qne é nvmcadro De!putad'O ou Senador, passar po.t• esta !Oa.m!am, e ella lpl'\Onunciar o 
não fica des-liga'do drus funcções du sen IJllinis~ seu J!ll7.0 i>Obl~ tal ResoluçâJo, oon·f.orlllle h<'m 
tJe.ri.o pnrO'ch.i:<al. Quando as não po.dlc ex:erdtu-r e-nt·enkl'E'r. N.ãJo é de esperar do ca·:rtaoter õos 
conju:netaanerute com a.s de rep.r-esem.rta·n!te da .JnilletS de t.:~o al'ta graihna.ção, quot> . .se deixem 
Nação, como acontece a todos os que vêm vencer de motivos de particular interesse, e 
de f6ra da Côrte, que faz? E' obrigado a en· que lhes sa.cr:lfi.quem os i·IllterCIS"Scs D.'aei.orn.aes, 
cOJnmendar a ::."ml.. iglr.eja. a. outro ~cclre·siastico. e a ju.stiç.a. Qua.lquer que seja a dlclciJSã.o do Se~ 
Conservando-se-lhe a con.grua, remunera com n:ad.o, será sen:l'pr-e fundada em justi<ja, e quwn~ 
e'lla. a t&SSe eocJ.esiasti'C'o; tira!lldto-se~lhe, ha de do pela primeira vez falei nesta materia, pre
fazer essa despeza da sua algibeira; se acaso ~end logo qualquer reparo, dizerudo que o não 
o parocho, com a nomeação para membro do fada, se acaso, outro illustre Senador não 
Coi1PO L(\,'Yislra.tivo, ficasse d~-oruera.Uo daqnt-Ue t-o'c•'asse n<'!Slta ~w.-ri'e. 

~go, bem -esta1·a; Illat3 se esse enC\3lr'g<) 0 S:r:. MARQO:EZ DE PARANAGUA': - 0 nobre 
continua, fica de peior condição do que os mi~ Senlard..or t.em responld1do, como cumll_)rla, acer~ 

nlstros e conselheiros d'Estado, porque estes ca do que observou o outro illustre Senador 
ao m:enos >Se não rcceh<'lll, t-a.mh~m não ú-csrp,p.n~ que 3/ntes delle iallou. Quamldo aqui ·1egis1a
r)em. Parece"''Illle isto UOllll ICO.Í~ irujtk.-ia e inad~ ruo.s •é sobre pri•ndlp.ios de justiça. embora. o re
miesi>el: p.oTfun a Ca.'mana resohevá como jul~ suitado saia a favor ou contra este ou aquel· 
gar m-el'hor. 1e. Demaice::, pe-1o que eu disse a r>e..oweito dos 

O SR. BoRGES: - & . .Pre.;1dente. Não me é ministros d'Estado, e dos conselheiros d'Es· 
;:ni1e..::<H'O .. o;o d:ec-l'arar fran·caanente qu~ não sei ra..d.o, 'll5.o poss:o ser taxado de panc.ial; porque 
oual t:>: a o.rig~em d.a;s OOl.lgJ'U'aJs; porém, se;ja o ~Senado, o Gm"C:rn-o, e a Nação toda sabem 
>E>-Ha gnal fôr, parece-me que não ij)'I"O'<"ede .(1 que es'tes nada têm reoe.bildo pOO" es.~.s 001(!ll't''

objeccão proposta pelo illustre Senador. Eu gos, durante as sessões; o mais foi a re:;: .. 
não Ycjo que os pardc•ho.~. qu.ando :sahe·:n no- peit.o do>; offi'ciaes militares refor.m/wdo~. o:lo:s 
meados para membros do Corpo Legislativo, ('lf!iclae.o; ei!ds wposend:a.ilos e do.s lentt>s jubi
sejam obrigaàO!s a <:n"'ommf'nd.ar a'> ~tt.a.s igre- lat':w. 1.·\ l'E';,<pPito .Ure todos ~'> ai·nlda c:-:t.ou 
.li.:tJO:; o -que \·-ejo na ConJSiUuiçfio (; que tod'O~ pela. mi1lJ1a 01pil1jã<>. Se a r<>form:a 11iio ;_.. mma 
os empregos, á. excepção dos de ministro e con- l'f~-nllNl<'raç:ilo dP .serdç:.os... (Nã.o ,o;c f'nt(_•.m1~ 

~~~elhci·ro d'E~rtaJdro, são .in-c-omcm'tiveis com a."' 0 .rf'~to} 
tunccões de membro desse corpo; portanto, o Falou o Sr. Marquez de Ba.~pendy, 
.p:aTooho -que sa!b:.e;> nome~do tPa-ta <"He. repr~- porém não se poude colligir o seu dls· 
il'le;nte ao Mini!Stro da Just.i~, e este pro-M.-rlen- curso. 
Ô'a:rtí .<:<)'bre qu-::-m ha de .!H11!Jprír a s-m:t. íUHa. O SR. MARQGEZ DE S. AMARO: - Sr. P.r-esi-
Se os ministros e conselheiros d'Estado, cujos clen;te. Tem awa"N>eido na Ca.ma:m. al.g!llru."' e$-
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,·t·t:,pufu,;, " <'u ouwtlx•m tenho o 'litcu. Pa1-ece· 
tn~. Sr. Pt·.t.,.:il!ente, que <!<itu Th;.;olu~üo e o De. 
(.'Uto a qul\ ella "" refere, 6 contraria â Cou
,jltitu~c;:ü;o. A 1ConS(tit\~i~iío mwroou, .:t:l& de 
outras ch·cuutstanclas, a renda que cada um de
\'la ter pur be!ls de rai~. conunercio, industria, 
ou tm~pregos, para pOder set• Dqptttu.do ou Se
nador; se u Constitulcão, pois, exige essa ren
da. é c1•idcnte que o tiral•a I! obrat• <.'Ontra a. 
Constitui~ào. Mas u Constitulcão deu um sub· 
sltlio, nrgum!!ntam os contrarlos. E' verda
de; c porque razão deu esse subsidio? Porque 
l'io que aqudla ronda :não era !>Uífioíente para 
os D'-'IPuutdos e Senn.ilores se sustentarem nM
tes lugares; e ')Ue, não havendo no Drnzll 
grande numer'o de cwpita!istln,. com os cOOJhe
dmeutos 'Jlrl)prioo para elles, as fl1eições natu
l'U.Jmente hu.l'lam de recahir sobre pessoas, a 
cujn o;ubsistencia ern necess:n.rio ,prover. 
(:ltitdll<lr,~.) Isto é muito cluro. Quu~tdo se 
tratou dos conselheiros d'Esta1o receberem 
ult n:·w rn-o ori~.!n~t.~-; de..-;.~ lugar, eu <lis."'re C)Ul' 

o não querin receber; wa.s desejo que a N~üo 
li:UIJ:t que o fa~o por mtoha espou.tanea vontn· 
de, porque cedo des..e oroeD.llido, mas não por· 
aue deixe de 't<!r direit-o 1:1 e!le, mormente de. 
;lttrattdo a mesma Constituü;:ão que ta.! lugn:r 
niío é hJco:nJ>a.th·el c.om o lle re:prese.ntamte 
d~• Nn~no. Se c.omeç.armos, Sr. Presidente, com 
cs~s mesquinharia.•, breyemente \'cremos a.cn· 
harl:• a Rcprcsenmçrto ~aclonal; portanto, eu 
fôra de \'Oto que o Scwdo dissesse que em as 
Z!0!>.<>.1s actuaes circumstancilli:l não é l><>ssh·el 
executar-se esta Re..~lução. Quando no Brazii 
houn•r grande numero de Clllpitalistas, qoo111do 
os lnt.t>S s~ th-ercm difíundi.do pelas jpeSSO::tS 

<ie~<a cln~sc, então pod.crit ter algum luga.r. 

Como d0<se 11. hora ficou :!dia.da. a 
111:1 teril:l. 

O Sr. Presidente .:lcclarou J.Xl-ra Or
dem do Dia em prlmelro lugar a con
tinnação <ln uiscuss:io da Resolução 
adiada; cm ,o;egunido, a discussão de 
outra Resolução sobre a. dc~ão e 
1;ombnm1ent<> da marinha ~lo <liiStricto 
de Cabo i~rio; c, logo que chegasse o 
Sr. )fi.niM.ro da Guerra, n fi~ão dns 
·for<;n.s da, primeira. Ji.nha Jlllra o n.n!llo 
fnturo de 1828; se rc.sta.<sse tempo n. 
discussão de pareceres de commlssões. 

J.crnntou~<ro a ;Sessão ús dnn:s horas 
e dez minutos da tarde. 

!OS• Sl~SS.\0, E~[ H DI~ SE'l'E~UIHO 

DE 1827 

Ea·/JC<Ikutt•. - Di~au.s~ãu do l'rojeoto 110brc 
a /i:rarão Mil tor~•1111 tCr1'e8tres da pri
meira linha para o am1o cte 1828. 

·PtiJ::SllJEJ;CIA DO Sll. BISPO CAl't:LLÂO l161l 

!E~t!ando ]ll'llSI!!Dtes trinta e dois SI".;;. 
.Sena.dO'f'C.>, declarou o SI". Presidente 
aberta a St!soíio. O Sr. 2" Secretwrio 
leu a Acta da antecedente, e to! ap
prorn.ilu. 

O Sr. 1" Se~retario leu o seguinte 

01"FlC!O 

".!Um. e iEx:m. SI". - p,~,-;o ás IIIIÜos de 
\'. Ex. i:nclusn n Resolu~ão ~a Oaanara ilo~ 

Dt'putados. ]JOndo í1 disposição do ~[inistro e 
S~ret.a.rio d'E:;t:ulo dos Negocio' dn. Ju~tiça 
a qua'lltia {]C . oitelltn ron-to~ de réi,; para. pa
gamento das dividas, que delxára S. M. a 
Jmpern triz <i c Sn.udosa :'lfemoria; nnm de 
que &>ja [>0'1" V. Ex. :L]>rescJtta.dn á Camara do~ 
Srs. Senadoi"es. - Deus Guarde a V. Ex. -
l'laço dn Ca.mnr:t dos Deputados, em 13 de Se· 
rembro de 1827, - .Tosé .1ntonio da Silva Jia;u. 
- Sr. Yi.sconile ile Congonl111s do C:umiJ>O.'' 

O :sr. 2" Secret.'lrio J'l:tSsou a ler n 
R.csolu~ão que ''inlm com aque11e offi. 
cio, n qual é n. ~gni11te: 

A Assembléa Geral J.c~isl~\ !Y:t da Impcrlo 

Dcerctn: 
"Art. nn.ico. - O Gorer.no fica autoriza•,lo a 

pôr it dillp<>Sição do )[Íllio;t.ro e Secre!tnrio de 
Est.:vdo dos Negocios (]ll .Tnstíça. n quMJtia de 
oiten't:L contos <Je réis :para O J1agamen·to d:u; 
dividas que deixara Sua Magestade a Impe
ratriz <lc S:tm1o.<a )[emoTia. e que S:1111ta. Glo
ria H.1,in. - Pa<:O da. Cn.mara dos .De<putndos, 
cm l3 de Setembro de 1827. - Drllllot· Pedro 
de A.mujo J.ímn, Pre.<oiKlcn:te. - .Tosé ,tntonio 
tJa. Si.lt'a. Maia. 1• Secretario. - .ToB~ Cm·!os 
Pcrci.ra tlc A.1mrir1a Torre.~. 2• Secreta.Tio. 

o sn. ~[ ARQt:r:z nr: S. AMA !'tO : - Creio que 
estn. Rcsolucão está tal qual se apresentou na. 
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Cau.~ura dos Deputados. Sõndo assim, nós jâ . ,.,,, !t:.'i-1!' :11' ,·;;":·,·:tu1• a .,1a uutol'idude TA:I'e 

n teolos, e .; c:;cus:ulo mu.rl!l!ll'.,;;e iDI[>rimh·. I a coude.;cendencin de o ddxar cli•>cutir: Isto 

Nilo lla.vcnda mais quem talasse, . uiio · ·,~, . ., S<"r. O )!i-nistro não Jlode opl.n.ur, nem 
ccmsult.ou o St·. 1'!-e.;id<l!lte a Cama- discutir, nem assistir 11 d!scuss!lo de projectos, 
ra, e foi clecidiclo que, se a nesolucão CJ 11" ·niio seja.m de proposta -sua; •mM de1·e uni
estil·~•se conforme com o hu:pL·~:;;so c·u.nlel>te limitar-se a i>rt'star a.s informa~ões, 
vindo ela Camal'la dos Sr.s. De~putwclos, (Jll<' .-;e lhe .jJedireol, e depois discutir a matcriA 
não se •maudu..;;se impL·imir. c votar·se. Como hoje vtm o ministro da Guer-

0 Sr. 1" s~~retarlo leu mais este :·u, fu~o t!'stas obserra<,:ões, paru. que o Senado 
, i as tome nn ~na t. .. onsiderat;üo, c resolvn. ·como 

~ ju~gar convenjc-nte. 

Or-nc:Jo i O Sn. )fAILQt'l:z JJE P.\RANAouA: - As ob>er-
1 vações do nobre Senador que acabou de talar 

''Il!m. c Exm. Sr. - P..c..;pou.:.,mlo 110 offido j são cxr.ctas. Os ministro~ d'Estado não podem, 
<~U. du.tu. ele honteru, eu1 que \", E .. 'l:. Jllt! com- i nu. conformhln{]e ela Constitui~üo, discutir 
municou que u Gamara dos Senu<lore.;; precisa· ; aq1:ella., mat~rius que nil.o forem <le propost:l 
Hl Soaber quae.- tinham sido as }~soluções de ! sua, n~m :J..~sisti!· ii discussão. E' n.•r.dade que 
~ ele Jo.:Jeiro Je 1Sl0, e 23 de Outubro de 1817 i com o Ministro da )lurinha aconteceu o qu!J 
~-obre Consultas rcJa.tivas (I creação do Offi- : o nobre Senador diz, r.Jas foi por se não ad
elo de Escrh·ão dos Protestos remetteu a , vertlr que a lei de qub então se tratava, não 
V. Ex. por copi~ a.:; referiJu.s R~lu~ões .para li eru. <le proposta sua, e que elle só ,·inha para 
serem presentes na mr-sma. Caruara. - Deu; dar Informações. Houve essa Irregularidade ou, 
Gua.rde a V. Ex. - Pa~o ~m 12 de Se tem br<1 1 antes, falta de attençfiO. Bom ê, pois, que não 
óe 1827. - ViNconde de s. LcopoWo. _ Sr. , continuemos no mesmo erro, e, portanto, confor
Visconde de Congo.nhas do Campo." :mo-me com u. opin!iio elo nobre Scn:ulor. De· 

O Sn. li.\RQt;EZ Dr: )fAiliOA: - Desejo su.ber poic,; q uc o )[inistro se retirar, discutiremos, e 
se vêm só as resoluçüeJ, ou tambem as con- ''otaJ-ema-,; :;obre u. mnteria. O )!inistro <le\'e 

~u!t.as. 

O Sn. 1" Sn:cm!TA!lro: - Vên1 só as reso-
h1ções. 

O Sn. :'IIARQt:r:z or: J!ARIOÁ: - Qller-sc tu.ru
ben; que ;·e-nhllm ns consult:l.s, e de\'e-se of· 
ficiar uommente ao l!inistro .paru. que as re
<netta. 

11nic::>mcnte .dar ::>s informn~ões que se ,pedi
l'•.m, " depois retirnr-sc. 

0 Sn. )I.\nQt:EZ DE I:o>>U~IDt:PZ: - Não posso 
conformar-me com alguma" coisas que tenho 
ouddo. Con"cnl1o em que o )!ini.stro .não p<Xle 
r!bt•ntir nnquellns IIU:tteria.s, que não forem de 
prOJ.lQ.~tn. sn::>; p<lrém \'Cdar-se·lhe <l assistir li 

Xiio haven·d<l mai.s quem fuJa.sse, J dh<cn.<siio 11iio acho para isso fun:irunento, qua.n .. 
consultou o ~r .. Prcsid~:e a C:tma.ra 

1

, do as ga.lc.rins c-~tiio .patentes e llbel'tn.~. paru. 
sobre este ofi1cto, e dec1dJO-se que fos. qm·m qutzer ouTil-a. 
se remettido fi Commissão de Legis·! o Sn. JL\.nQUEZ DE S. Ali ARO: - Sr. Presi· 
ln~5o, e se tornasse ll officiar ao :'Iii· ! <l<'nte. A quc;;tii<l é muito simples, e n suu. 
nistro d'Estado ![llll'll. mandar tambem i <lccisiio deduz..se facilmente do Art. 54 du. Con
as con•"lllt:':s, qne hou\'esscm sobre o j ,tiwi~ão .. Em nenhumu. outra <lCcnsiõo permitte 
mesmo obJecto. 

1 
n Constituição aos ministros assistirem, e dls· 

O Sr.. )fAnQuEz or: S. AlrAllo: - Sr. l'resi· cu tirem nas camaras, senão no caso de ser 
dente. Com·idou·se o Ministro d::> Guerra. 1para a proposta delles; aqui não ha proposta ne
,;r a estu. Cllm::>ra prestar as informações que nhuma do ::1-llnlstro; Isto ~. um projecto Intel· 
forem precisa.> n- respeito do Projcclo que ·\'cio ramcntc da Camara dos Deputados; por con• 
<la C.'llmnr::> dos Deputu.dos para. a fixaçiio da sequencla, o llrlnlstro não pode assistir A dls· 
força. -de terra. Parece-me que tsc niío de\'C se- 1 cussão, e de,·e limitar-se unicamente a da.r 
~ulr com os ministros a mesUia marcha que i as informações qtlc se 1:Je<]irc.m. Para este fim 
houve com o )Jinlstro da Marinha. Convidado o I ~ que elle foi convidado, e nem o podia ser 
)fínistro da )farinha, como se .s:~be, o Senado pnrn o11t-ro. 

A. 2 T. 1 !I 
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Falou o Sr. Marquez de Inhambu
pre mas não :oo em.tenile o Th:cb.ygrrupho. 

O Sn. M.ARQUEZ DE PAtUNAGUÁ: - Dlz o no~ 
ln-e iSe'nnd.or que a. Const.L"'tu:içã-o não ~prohibe 
q n:e o Miuist:ro la.SSÍ.stia. á if:iSO'lllSSão, mas sim 
que discu.ta. Ou [prohi.ibe ambas as ooisals, ou 
então mão prohibe nenhll'lll'a.; 1p0Ls que pernút
tindo :veio Art. 54 que os ministros possam 
".assi..srúiol·" e ''discutir" as p~...a que .fize
l"em, :segtre-®e que, fóra ,disto, uma e au.tra 
eousa lhes é. vedada, e não uma sómente. Diz 
tambem o nobre Senador que ê indecoroso vir 
o ?lfink.-tro s6 para in'formar. Não acllo itnde
t:ono ne:n.b:um em o Ufiat~'i:ro deixar de faze·r 
aqu1llo que a Cdnstittci.ção Ol~ pcrmitte. Tam
hem •n-a.que1la.s ma.terias, que 'São -ila 1_)roposta 
do Gov:er.no, o 'lHnist.r'U que faz? A .. <SSi.&te e .àiil5-
cnte, mas não vota, nem pode assisir á. rvo
ta~ã,o, salvo .sendo Sena.d:or, .ou Depu't.nOO; en
tTetanto mão lhe é 1rto jnà_ecoroso. Dlz f1na·l
mente o iUustre SenMor que~ se é só para 
prestar -esckl.rcdmentos qU!e o Ministro •"em, 
acham --se esses eSiclaroc1:rn.en:tos m.ro .reJia1.cn:'io da 
Commi~ Ida Cam.ara. <Los IDeputa/dos. A 
Co:mroissãç deste Senado .não .a.rchou isso 'IS1l'i
ficica:rt·e~ e julgou ne~io qUJe s~ con~ 
se o Ministro para esse f!m. Penso ter respou
dido ás observaçGes do uobre Senador. 

Juilg.a'Illdo-~Se estas ~teria suffi
ciem.Wm'Em1Je discutida, fez o Sr. Pre
sidente as pro.postrus eon>ím]entes, e 
resolveu-se que o Ministro podesse as
-sistir â •iii.seuss~, uw:us não di&cu'ti'r ; 
-e que este. oontinru:nlsse dewois que o 
Ministro se retirass~. para ter então 
lugar a Y.atação. 

HoA·endo-'S'e am.nuncialdo <a chega.® 
do Sr. Senador Luiz Jo31quim Duque 
.Estrad~ Furta..tlo de M:endo:nça, !prO

cedeu-se á nomeação aa Commfssào 
do ~rJe.Ufen:tle para o seu .rece.bimeruto, 
e sa'hira.m el:eittos lds Sra . .lraT'quez dre 
Ba-E'<pf;"UU::ly, João Evan.,.noelis'ta. de /Faria 
Souza Lol>ato e J ~ Ca·e·ta'Il'O Ferrei
ra ,de Agndar, os qua.es forrum imme
di-a.tamente :receber o dito iSr. !Senador, 
que pr'.estam.do o ju.rra.mento ·de estyl<O, 

wrnou assemto. 
Ha\•endo-tSe .iguaiLme:nte oann'lmcia.diO 

.o. chegada do Exm. à!ini'St.ro 1da. Gtrer
ra,Coode de Iiag!CB, foi introduzido na 

Snàa pela mes:ma. Commissão 1.lo Ex
pediente; e então o Sr. Pres!àentet da· 
dw-ou que se ent:rom na discussão do 
·Projooto sobre a .fixação ~ íorça;s 
terN~s:tncs .da. ~primoeira li:rclm pa.ra o 
anno de 1828; e em seguimento se pu
zeram 'elD. di:scu.ssão Wd-oo os seus 
artigos para sobre cada Um delles o 
·EXinl. M.iw.istro 1dlrur a.s 1ntorm;aç:~ que 
lhe fossem exigidas. 

Leu '? Sr. 2<> Secretario o Artigo 1": 

"Ar.t. 1 D. !s for~ ,te:r:restres da. [>rimei
ra .J1nha, 'para () a:n.no futuro de 1828, monta
rã<> a. tdn_t.a. mii co:m.,batlentes de todas as ar 
m:as. ,e..~nrq uan to ~ontinwr a guenra. :Paz-erulo-se 

u. par., <kõ cabo$ e oo1dad:os serão reduzildos a 
qua tvrze m-i:l de todas ~ a.rm.'as, licem1c:iados 
os que e.xoe!dererm a -esse numero. ·• 

o tSR. BoBGES: - ·Desejo que se leia a in
formação que deu o nobre Ministro â Cama· 
ra doo De[.u:tatdos sobre ·a força do IE:x:erci-to. 

O Sr. 2<> Secretario satisraz o nc

bre Senador. 

.O SR. BoRGES : - Desejava .saber se os 
oorpos que existem e qUie pod-ea::u mo.ntar a 
\"Í'll•te mil ho.mems, serão ~Suf!icient~ em as 
n-ossa.s .actwaes cln::urmstwncias para o Go>erno 
se não ver ilepois precisado de lancar mão Ue 
medidas ext:naondinarias. 

0 SR. ·~ÚNISTitO J:IA GUERRA: - Serão ·SUÍ

fioei-entcs ~pre-en-chendo~s:e o seu amtmaro, que 
molllttt. a trl.Ditn. mil ·baionetas, &sto é, ca.boo. ·e 
soldados, ~ COJJ.tamodo-se igtwllm'en.te oom algnns 
{'O~pos de milícias. 

o SR. BARROSO: - Consta que a forca e r. 
rcctirva. do Exercito anda ·por IVin.t.e e nooe mil 
homens. como acabou de- dizer um illu.stre 
Sen.'aodor. Ora, SieDld.o •isto assim, como 'é que 
com mjJ homern.s mais !Po.dleremos .sustentar a 
C'Uerra em que nos achamos empenhados! Em 
um Exer-cito ha muirtos d'eSCOntos_que fazer, e 

0 
Gooezm.o d'e oo:rto <Se ha ide ver embruraç:.ado, 

f..'e IS!CQSO lh-e .for neoessario gua'l"D.-ecet" alg:u
ma.s rrovincias, ou as fronteiras, etc.. Se o 
GoYer.no não -tivesse Ide a-cudir senão ao ltb.oo.t.ro 
Ua gu-erra, bean; mas !PO'dero as circl.lllll·stancl.as 
t::l>.igir •O ·emprego <Le f"Orça.s em ~utras parles. 
Quizera que o nobr.e Ministro me esclarecesse 

ç. es:t:e :res:,peito. 
0 .SR. • .MINISTRO DA GUERRA: - Em esta

do <1*' g11~rrn. ma,l &e pôde calcuLar .a forç:a. ar-
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mada que é ne_Mssaria a uma nac;::!io, porqu€'- P.staclo 'Co.mpleto, monta.yam a. >f:..rinta :nül bai'O~ 
essa necessidade depcnd.te dQs eventos iLa mes~ l netas. ·Se <l disse, estwmos cooformes com a 
mltl gnt~rra; entretanto pecnso qure. ooon trinta Camara dos Deputados, porque os trinta mil 
mi:I baionciia.s de Wo[>a. d'a !J.ll1mei:r<a ~·in!ha, e C'om<ba1:en.tes que Je1tla. tem votaldo, são as ltr'ill
oom o auDlio de algumas :mililcias, íficwmos 'D.'O ta rnf! baionetas que o nobre Ministro propoz; 
estado de poder conquistar uma paz hon- se o n!io disse. .então o nobre Ministro pede 
rosa. O.I'.a, qu.anrlro eu digo trinta mill baioll!e- agora medidas rexrtr.aoliddm:a.r:ias. Como não .sou 
tas, já s:e rvê que a. dif!~ça. pa.ra ana:Ls !:lo nülita.1·, não sei se, em tendo oo offilc:ha.es, 00 
e.sOO.do acilu.ai das nossas lforcrus, não é ..s6 de j cm·pos C'Xistentes levado..; ao seu estado com
mil homens, como o· nobre Senador observa. pleto, fazem ou não aquelle numero. 
Nesses vinte e nove mil que existem, entram O SR •. }!rNrSTRo DA GuERRA: - Quando 
officiaes .generaes, :toda :a. Qfflci:alidade dros tlli->se no meu offlcio ã 1Ca.mara. dos De.pu-ta.Uos 
LOl'[l<l'S, EstlaJdo Maior, <OO:gen•hei'OOS, em:pl'('.gados que ba.s:ta.rium os CO'l'IPOS eD:sten,f,e..., no seu es
civis mdJ.itares, cor:P·os rle ''etietra.nos, etc.; e tu. ta1do ICOID!pleto, ~atccre.scentei que montariam a. 
tlo isso f.rea fõr.a do iD.u.m.ero que pro;pon'ho. trinta. mhl ihomens, "pouco mais ou menos.,.,; 
Eu ip"C'JOG)Onhc 1:1rlnta. rnn lbaiQ!ll.eta·s, isto é, oa- portanto, parece-me que não exijo medidas ex
bos e solilildos. Esta an:csma força de trinta traond.oinarias em ipeidi.r este numero <Ie b.a.io
m.JJ. ba<i-onetas não é oobeja. .na,s ci-rcumstan- netas, que ê justamente o que tinha em vis
elas em que nos achamos; por{!m no governo ta U~esse offídc. 
de uma nacão tudo de.ve ser ligado, e a f!xl- O Sn. M.\RQUEZ DE INIIAMBUPE: - ~I-

ção ii:aiS· f<Ol'Ças deve .ser propOTe10'Il3.1da .a:os 
:rnleios Ide n..s :coanter. Deba.J..de se voi:laria:m 
gra.ond!es forças, :falta·mlo os a::rreios de .as sug~ 
tentar; porêm, com as qué estabeleQo, penso 
que .se ip6'c1e /Conseguir o fim que !desejamos. 
Pclo que 1:toca á rOO.ucçã·o dru:; mesm·as for
ças, qua.n_do ~ fizer a. pía.z, quatorze .mil ho
mens, rca.lio,s e soldados, .são mui·to po1100S ; 

porque s6 seis mil homens devem-se conserv-a:r 
n.o thJCrutro da guc.rro, o •neslio ·nã<> ch~o-a. pa
ra se guarnecerem as pracas e fortalezas. O 
Exercito nã.o se deve l'eduzir a menos de vinte 
mil homens. E' quanto posso dizer ácerca desM 
te ar:Ugo. 

() ISR. 'ÀfARQUEZ DE S. ~'il.r.ARO: - ®m to
dos os casos os poderes politicas da Na~!o de
vem marchar em harmonia, pois que sem is
se não &e :po:de e..'t;)errur felicld;adre; q>orlém nesi:.e 
aill!da muito mais é m.eoessarlo que o fud'Cr 
!Jegisla.tivo vã. de aoco:rdo com o Exlelcu.rtivo. 
Diz o nobre .Ministro que nas actuaes cir~ 

ctllDlStan'cia.s .de guer.ra trda:rta. mil baio=nelta.s 
n!io alo sobejas, porém que se contenta oom 
essa força, e pensa ficarmos <:om elia no es
tado de podermos conquistar uma. paz honrosa. 
Como o Poder ExecutWo é responsav-el, de
v.elm-se.Jhe dar todos os me:Loo: que eUe ju1gan
n"CCeSS~a·rio:s:; :pois que, fa;lbamrd<l-se-lhe oom es
~eiS !Dlleâ.os, a sua. responsa.bilida.de desajppa.re
ce; agora o -que .eu desejo saber, ê se o no
bre M·~nistro disse isto oá iOaanao:a. dos !Dejpu
ta.<los, que oo corpos aclua~, levados ao seu 

ll'an:do o rela to rio da Co.tna::nhssão \íle ~Marinha e 
Gnrerra da iCa.mwra. doo Deputados. encontro 
trma differença QlOtaveJ, que illão sei como se 
possa conciliar com o que o nobre Ministro 
disse. Declarou o no-bre Ministro que se con
tenta>a 'Com os oo:r:,pos a'Ctu.aes, J.tr\".ado~ ao 
set1 estado COllltPJeto, que andam wr trinta. 
mil ham't':ns 'POU<:o m·aãs ou moenos; e por esta 
razãú diz .quo:- não exige meklida.s e::x:úraordiona~ 

rias, e com muito •bom :fw~damento ,po.rqnc os 
corpos de,•em de ordinario -estar completos; 
:ma-s .a. Gamara rdos Deputa•dos !ixou o noomeM 
ro de trinta mil homens, e incluio nesse nu
mero não s6 todos os offi>eilaes que entrom no 
fogo, como tambe-m aquenes que não entram 
nellt>, que são os offiei.aes U:e l:t'azen<la, et-c-. 
Ora, i-sto faz uma .cUfferença m'Uito granrl€', e 
&- neccssa.rio emendar~se o Arligo na confor.mi~ 
dade do que disse o nobre Ministro, pois de 
outra maneira não se p6de impor responsabi
lhlade, se ta.caso se 'Dâ'O p-reenc'herem os fins, 
que se esperam. Demais, estamos empenhados 
em uma guerra, que é de honra e i11.teresse 
nacional, e não devemos pOr pêas ao Governo 
.p.ara não poder rançar mão. rem caso de neces~ . 
~i.darle, de m'aio:r'e'.; forças; por.ta:nto o Artigo 
deve sem emendado, e eu passo a offerecer esta 
emenda. 

O 1'SR. BORGES: :...__ Por bom da <O:ndem. ConM 
venho em que seja mud.to jndici-o:so qU31Ilto o 
nobre Senador aeaba de observar, mas não ê 
proprio desta occasiã.o. Isso s6 p6de ter lugar 
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11u. ulscu.s:oflo que hnl'<!.luos de coutinuut·; 1101'· ira pur;;untur: no cas? de que se concedni:J 
tamo, queira o nobre Senador reservar para i trlutu :ui! baionetas, como o nobre Ministro 

então ~s suas ob.>í:rva~ü.,;, ~ a tii.Ul em~nda. I' preteade, será uinda neoez>>nrlo empreg11r es-
0 S1·. Presidente com'idou o Sr. •:~~ .mi~ici~•. ou m de qttae~uer outrns Pro· 

)[arqu<>z ile Inhu.rubupe parn, Teserv11r I'JllCJU.Si 

11 sua e:ueuda para quando se dls· O Sn. Mr.stsTno DA. Gur.nn.A.: - A Consti-
~uth~se o Artigo, tuJ~iio diz que a força armada está. fi. dispo

o Sn. Bor.CJ~S: - rm só quesito me l'e.stn, 
c G saber s~ no ac-tua.! est:ulo à e "'LJerra o 
nobre Ministro se contenta com t~inta mil 
baionetas, ainda que se 11ilo completem o.s cor
pos: e• 1~0 est:v lo de paz c.om 'l'inte mil. 

O Sn. ~fi:->lsTno DA GUERRA: - Eu jú ob· 
sen·ei que cm tempo de gucM'a não se podem 
ta...>nr com preci.~ilo rr., fort;n.~ que serão pre
cis.'IS. Se o il1imigo niio ni'l'elnr as sun.s fort;ns 
ú~ nossns, trinta mil baionet3.s serilo suffi-
cientes para conquistar:nos uma :paz honrosa; 
se as nh·elar, & nece.~sario que então o Gol·er
rto t.ome medidas c:!.:traor-Jinn;ria.s. 

O Sn. nonaEs: - Cuido que n opinião do 
nobre :II!nistrll pelo que acabo de lhe ou-
1·ir, é que não precisa de forçns e.xtraorclinn· 
rias no caso de se con.>crl'a:rem M eois!l.'l es
tacionaria~. como n.ctunlnwnte se acha.n1; mas 
qnc se ponl1.1m Íl disposição do Go•erno for<;an 
,.,xt.rnor,Jinnrin,< para fazer o qt;c con'l'icr. 

O Sn. :.\[r!\'lSTno DA GUERRA: - Parecia
me e>cusa·.'n. c•'a. o!J•en·nção, poi:« é ele toda 
n el'i<l~nein qut' 'c tlen~m deixar recursos no 
Gol'<'l'llO par.a ln-n•;ar mão <lelle.~ no cn .. <:o de 
uma. noeees:útlndc tn·gentl'. 

Xiio ha'l'endo mais quem pedisse es
clarecimentos scbrc o 1• artigo, pas· 
sou-se ao artigo 2': 

sie;üo ,:o Gorerno p11rn a empregar como jul
_gar cunrenlcntc; ass!m, este art!go vai eu: 
o;Jposlctw ao espirlto da Constltulcr.o... Es· 
qu<'ei:t-~Jte, :Sr. Pre.sid.cni<', que me não com· 
pete discutir. Eu me restrinjo a nsponder fi. 
questão do nobre Senador. As m11Jclas do 
·'lll ~üo totln..;; de ®l'.aJlaria, e <>St.'IS niio se po
dem -eN.·u·,;;ar, tanto pela ·falta que temos Je 
!urs~.< uaquella o.rmn, como pela (]e;;tre-.a dn· 
.quel·ln tropa. Quanto ;,s outr~~ podem-sP. e.1. 
<·as:t.r preentb{'on..'o-5'! nquelle numero .:lt· halo· 
~eta.s; •meno~ •~ alguma Pro1•ineia fot• :ttncnd:t, 
l•fll'CJUe então .; neees.~o que o.~ 1nilicia.s re~· 
g·~C't;h·as .a. <l~·fenunm. Fóra deste -t>n.,o pnr!cc· 
ln<.' q11C u:io hn ne~essiàade alg-uma rle Jan· 
c: a r :n1tio del!a.:"õ. 

Xão ha•.-ndo quem pedisse mai~ e.'!· 

clareclmentos 110 Artigo 2', passou-se 
no Artigo a•: 

·· .-\rt. :l''. O recru ta .. n1ento para. n prÜnl•jr:l 
liuh.~ ~rá feito segun-do as In.struc<;ões rle 10 
ele ,Tulho de 15~2, contri·bui:ni!lo e:vda i.'rn~·in· 
cia. com ll sna. qnota na razão uo nu-me1''• de 
sens Deputn,àos r. Asscmb1éa Legislnti~n. 

"A.~ ,1ntoridMlM que ,·io]nrem a.lg-nns ell"s 
artigos das ditas Instrucções, além d:t lnd~· 

mniz11ção a que ficarão sujeitas, serão puni· 
das com as penas de suspensão de um a tres 
annos, e prisão de um a tres mezes." 

"Art. 2'. As tropas da s-egundn linha po- O Sn. BonaEs: - Desejo saber do nobre 
rl~rão •~r em;pregad.n s cm serriço ncti'I'O du· )[inistro se M Instrucções de 10 de .Tn~ho ele 
rnntc nqnellc perioclo, dentro sômente das 1522 -estão em execução em -todas as Prn,·ir.
respectl'l'a~ Provlnclns, se não fOr posslvel f~· ci.as elo rm.perio. ou sómente no Rio ,., ,fn· 
zcr·se o recrutamento, que leve as da primei- neiro. 
ra llnha no numero fixado no artigo antece· o Sn. )fr:s-rsTilo DA GUERRA: - Ti.,.~raro 
dente." primeira. execução 1tnie.'Lmente na. Pro~incia 

O .Sn. BonaE~: - Desejo ~aber se na Pro· tlo r:io ele .Tnneiro. 
,oincin onde se f.az n guerra, e~tiío eonrprcgn· • o Sn. nonm:~: - Xfío cstnndo essM ln· 
dn..~ , lgumns milicin,; <I essa mesma Pro'l'incin, struccõcs em execução em todo o Imperlo, 
bem como dM :vljn,ccnt.eq, f]ual é a legislação que fóra desta Provlncia se 

O Sn. )fr:->rsTno DA. GUERRA: - Acham-se observa a esse reqpclto~ E' a antiga, ou alguma 
aJJ.i empregada,; algumas IJ1lilicin,s dn. mesma ontrn legislação particular? 
ProYincla, e das de S. Paulo e :l!ln~s. 1 O Sn. ~r1 :;1~rnn n.\ (lem~nA: - Xns ou-

O Sn. ·nonm:s: - Seja-me .per:mittiào ngo- I trn' P•·o,·in~in~ o, rapitiie,.·mi>rr~ ,.fio o< que 

•• 

-·~ 

.'.: 
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fazem o recrutamento conforme a leglslncil.o •·uda, ~ u.ftixu.du colll prccc~cuda ao JU~smo 
•ultig•l. 1 l't.4 l'!"l!t:lUlCUto, ficaJll]U I) jfiuhittO otlo lrOlJ>el'ÍO 

O SI< •• \1.\llQL'J~z DI~ ·~L\UICA': - Dt•S<•j•J :<:1-
1 incumbi 'o de cOilllllunleal' i~ Camal'U dos De

beJ• st' .' .. ~l'.:i ('n!tn~uir:ltc:- que os CO.J'fJO.S .,~c t'S· ]Wtn.ilo.s nos primeit'Os cliu.oj dn. sua reu11lão, 
t.ro.ugdJ•os st•,i::m p1·etonchldos com g<Jnte do us.;;im u rcgulu~ito lllOtimilu tlcsta tubel!n, co
palz, ou se del'elll conservar·se sempre sepa- mo o rt•su!tado do recrutameuto feito pelos 
rados, é serem preenchidos com estrangeiros. r>,·c.,Jdcnt<J da.s Provinda.;", 

O Sn, ~fz:s-IS'J'Uo DA GuzmaA: - E' m1icn- O Su. DA!IIloso: - Yejo que pela dlsposl-
nw•u: p:.r:: os corpos unclonaes que se !azem çào deste Artigo se dá a nutra reparti~::io, 

recrutas; n~m é possl\'el preencher com estes <!'I<' niio a da Guer1·n, a inc.umbt>ncia de fazer 
os corpos de estrangeiros, porque nc~s~ t.J.::1;) 0 J't"1·r· 11 tu.uiento: Ue.:"t'jo sa.ber se e:-;Ul mcJidn 
perdl~·S•' a !d.",1 •la or:":;.Jdz:-..;:lo desse~ corpos. t 1·.arú <·om.•igo algum ol.Jst:lculo ao bom e:s:ito 
O Gorerno e>tít 11:1 npi.nif•n -clc que esses corJ1os tJ,, me,.m0 r,•·:rutuJne11to. 
wjnm Jll'<'<'!l''hic]Q., com os eHtrangeii'O.> m- o Sn. ~!J;>;ISTI:o D.1. Gt:J::IUIA: -O reerutn
luntar!os, que se offereeerem. Além dos qua- lllL"nto 0 ;10 •e fu~ -~não eom fo1·~n. porque in
t.ro ('Oj~HX ele l'Strangei:·o~, hn -doh; ~:~c ca,~a.. 1\~!lzment.c os hmnens nüo querem vir parn u 
clni''·'· ,. um d~ artilhel·ia <le posi~ão. Para es- pra<;a ·por ~ua ,·ontade. XcsLas eircu•msT:tncin.s 
tes siio rccrut:trlos <)S pr~tos IIYres; porém a parece lndlspensa\'el que este negocio corra pe
ofr\clr.ll:hdc r, branca, por assim conYir para a la ncpartic;ão do;; Xcgocios ela Guerra, aU! pn
boa rnn>Cl'\'ac;i•o cln sua disciplina. ra s~ el·itarem os obstaculos das requisi~ões 

O Sn. BORGES: - Desejaya que ? nobre 
1 

do )Iinistt·o de.rta neparti~;iio ao )!inistro dos 
)fini>tro .no, inrormnssc I'Obrc a manem\ por-; Xt•gociOs do Im1>erio. Xo mais não descubro 
que se tem feito. c ,·ai continuando o engaja- i cmb:lraço, porque a mnn~iro. de ínzer o ré 

' . . 
ment.o do:< c•,tranr;e•ro~. ! ,•rntamento, quer seja .por umn. quer seJa por 

O SR. )I!NIST!lo n.\ Gt;ERRA: - Esse obje-~1 outra rcp:.rtidio, é n mesma. Por cst:J. occn~Fio 
cto corre p<'ln Rcparti~ão doo; Xt•g-ocios Es- não .po.:;.•o deixar <lc obsermr que seria muito 
trn.g-cii'O.,, .\ J:<•parti~iio <los Xego~ins da Guer-

1 
conveniente, haYer um deposito de recrutaS, 

ra niio tcom mais .. :~o que recrbcl-os. j pOl'CJUC nn occasiüo de soflrcr-se uma fl"rJn 
- o SR. J::onGES: -Corre o boato de que se I wio é que ,c hiio (]e dar ns ordens para se 

a.cha:n t. 1·~,, mil irlaude7.r> en~jnàos ·:para o . rL>el'utnr. Jl(~lll é com es~:L g'Cnte .que se ha tle 
Brasil, desejo que o nobre lllnlstro Informe n.j supprlr a r.1lta que ficar. Penso que neste ar· 
C:mwr.~ -ohrc a ,·ercla.cle dessa noticia. ! ti~o ,,e <lere autorizar 0 Goçerno para cstn· 

O Sn. ~rr:s-rsrno D.\ Gt:rmR.\: - Principiou ·~ \.l;leccr um tal depos.ito. 
cn~e negocio peln ncccssida.clr <le sctccoc.nt(}S re_ 0 Sa. BoRGE.'õ: _ Estou pelo que o nobre 
<.rut.'IJ<·: nJ:L~ <l<'pois nugmr. ~arnm e-s· , nu- 'f' .... e:tnnz n •cspcito do ol.l..<t!!Ctl1o do )[i-

. d ho ons _, Jnl,.ro . ··- • • 
mrro de ]:>es•o.~s com a m•.·· · 'r:J. c .: _ . ·t dn. Guerra f:l7.c1' requisições ao )rinis-

1 · · Go em o ····o I'.J~ ro ' 
c.1-•ndo•, mu heres c crmnc;a.~. ' '- T • • • d J,mnerio, para este expedir ns or:!cns 
sabe que numero de gente mand:~ ~ao; uns di- .ro 

0 
r'••tnlJlcnto Quando se tratnr • la dis-

• • . . •1 ~ para o rcc · · 
zcm qu~ 1Jo1~ .:ntl, ontros que trcs .m • ;porem cussão do Artigo, procurar-se-a. algum melo 
a conta do Go\·erno foram setecentos recrutas, . ":nlo,·er este iuconrcnie:~t-! ;1qui na , b . _ f.3.1'1L se r~ . 

O Sn. lloRGES: - De~Jo sa. er se nc:~o>~ Côrte, porque, quanto ás outras Pro\·lncJ:s. 
este<: sd.ceentos homen.• sao para os corpo. não descubro nenhum, pois os presidentes nao 
o.ctu~es, ou ])."lr.l >-e formarem algun'i<_ nOYo.;. estão sujeitaR. nem obedecem ~P.nã~ no }[i

O SR. )[I:>rsmo DA GUEBllA: - Suo um- uistro do Im'flerio, e for~.o;;o é que _ist.•> corra 
ca.mentc .pnrn preencherem os. corpos ~~uaes. pela ~un 1'epamc;5o. Pelo que rC!=peltn. ao de~ 

Xiio se :pedindo mn1s esclnT"cCJ'Tllen- posllo é n1aterla que s6 pôde ter lugar no Ar 
tos sobre o Artigo 3.•. passou·se ao tlgo 1 •, quaudo se tratou de medidas extraor-
Artlgo 4': dinnl'in.~. :Xn discussão deste :\rl.ig? se toma-

I ~ uma tabella r~ rá r.m consideração essa especlc. "Art. 4'. Organ sar-se-.. o· 

1 o Sn. l[r:srsmo DA GuERRA: - Xiio é natu-gula.dora à a quota do recrutamento cm c:l< ~ ct 
Prorinci.n, a qun1 serr~ immcdiata.mente pubh- rn.l contemplar-se csto. medida como C\: rnor-

. ' 
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<linu.J·iu, JlOI~JUe o.~ J•ccJ•utus nüa ~::•.' mais uo constnnt~m~ntt~ {t ~na <lispo.si~ão, e esons:ulu 
<Jlll' •homen~ qut! e:stüo em t·~na; não se me parecia falar nesta reserva, visto que vlr
cousi<lernm C()OJO for~n. ~th'll. tunlmente ;;c enteuclla que u dt!l'iiL ha1·er; th 

O Sn. Boum~s :-i:llu:; t•stes homl'11., u.;s~ro· contrario, ~emlo os ile.sfn.lque.s .Uinl'los, tl tlo 
tam rn·a~u. Jurnut b:mdclra, têm soldo, e os ''ezes consillet·u\·~is, mniormente em cn1!1lpnnJJa, 
mais ·\'endmemo:s. Se isto .; assim, C<JJ)ljith•. ficut·iu essa for~n re<luzidn em L"fl'llve tempo :t 

l'Mu-se l'omu solihu!os; se l)()l'ii::; se .repuiuu1 multo menos do quç se houvesse concedido; 
unic.uncme l~>u;.;c:•.riptos, come e:n IFJ·au~u. pol·tnnto, não ha lnconsequencia em ter pedido 
Jl:trn celh•:s -"' fuzt•r sol<lu<lo' <'f.!.,dh·o.,, t'ntii,, trinta. mil 1baiorwtas, c lt!mbrm· agora o detpo· 
.; nnt-1-o caso. >Jito, opor ;rer <Jll!' rt<llt <'-"J>erie e.~cnpC>Il ;, Ca. 

O :::n. jflX!s:rno 11.\ {;L'}:J!ll.\ :-.Jsiu é met·,1 mnru dOoS Ikpntn<ln•. 

questi1o ile :JOllW. O lllt•n OI'!!'UII1<"1llo jm1dn-~" ~ãe> Jmwnllo l!l:li,; quem ·lrl't<'IHle'· 
t•:u que e,;rt·.~ ·lwmens ufio e1Jtrnm nu to.r1·a •• r. se esclarecimentos sobre o artigo 4•, 
fecth·a, pois 11iio ·"-' putlem considerar ·íot·~~ passou-se no artigo 5• sobre o qual 
••ffecth·a .lwmenx CJ'll<' t>.,i.iio c111 deposito, e q~c nlnguem falou: 

mula lllu '" ·fnzt'm ii o <Jile' n pr<'JHit•t· o ('X<'l'<•icio; "Art. 5. • As dispor.l~ões dos artigos 3• e ·I'' 
portanto, Isto não <>ntra nn ordem de medidas niio comprehctult•m n P.rov.incin do Ce:tri<, q•w 
<·Xf·l':lr.l~clinnrin.~. r· · 1 'b ·1cn 1seuta <<' t•ont.n nü· patrn este a·ecJ·utn. 

() Su. M.UtQt:J~Z IW I'.\1\,\X,\t:I.'Á :-Qunmlol mento." 
se tratou do 1" urtigo, desejei !alar sobre 
is r ... ,. h·mbrm· " nect•,.sida<lt• !lo deposito; pot·. 
'Iu~~, qunudo ~e faz n guer.r:.t, é llece'i..o,;ario que 
l•n.J.1, pm· assun diz~r. 11m sobrecelente semo~, rc 

.1ulg-an(lu-:ot~ 

muda .~olll'l' n 
geral, falou: 

a.finn.J a Cnmara inior-
mnterin. iio ~1.roje.cto <'m 

O Sn. Pnr.sm:·::m,:-0 nobre :lf!nistro pm·· 
promprl() pnrn preencher n~ ·faHus .nos COJ')!O.~ ticipa no se11 a<lo ·~til' t•stá Jli'Otn;jlt<) :1 ,·i.J· pr~.' .. 
do Exuc!to cm conscquencla das perdas que se ta.r n~ suas iJtfOJ'Illn~i'iP·s f()llas u." '"t>Ztl~ i]1Jt,. n 

St•zwdo llJUizeJ•. 

Retirou·>•' t•ntiio o Sr. ::lfini . .;t:rn 1h 
Gnm"J·n com a,; mesmu,; ÍC1t'llla.litl:lll<•< 
com qnt• Unha si·do jm.rotln7.i<lo n:L 
saln~ t' p~~son-s~ ti disctlss;io do ]11\>· 

jccto, •j1rincipinn<lo_..:c pelo 1• anig-n. 
\'t•io :i ·~[csn a t•mcnda <lo ·Sr. Ma r· 

{]U.cz tle .Tnham:hnJl!\ qnt> .~e tini1U re
scr~·n.do para qnnndo se trnta&o;c <h 
cliscn;;.~iio <leste :urtif(o, n lJiln I é a "I!· 
guinte: 

"l'ropon1w f]tli' <lepni;; da c1uta eh• 1~:!~ ~l' 

diga - "nlOllta.r·~io n hn1.t~."" ·p.ra<,:ns dl' todn.s n" 
ar.mns, qu:mtns fot·cm preci.~:t-o; pnrn. lt.•r:t.l' no 
~stado completo '" eot·.po!< nctnalment<> cxi~. 
tcnt.es, • q.ne .formmn a or:::anizn.;r.n <lo l~X<'r· 

cito elo Tm:;wio. l'm~un.nto <llJT:J.r a gn"rm ·•. 
Salva a redacção. - .lfm·q11r::: de Inhamb!!)JC. ·~ 

Foi npoi:~.da. 

O Sn. BAnl\oso: - Sr. Presidente. Não me 

'cff.rem nns b~tullw.•, ou 1'<'>-ultam de moles
ti:t.~; 1pori\m, •·<·ndo o of.fit•i" qtu• o nobre ::-.1:· 
ltÍst.J•o dirigoio ít ·Cu mm·a <ln' J)epntn<lo.s, c o 
'lue elle expP.ndeu quando se falou sobre 
aqnt'lle :u·tigoo, t•ntcn<li 'Jlll', peclindo o mnner11 
tle trinta mil bn!onetns, tinha calculado já 
com uquelles desfalques, e por Isso nada disse 
a este respeito. Pelo que o nobre :\flnlstro ultl· 
ln:unentí' tem ol}f.'t"rYnA1o, ,·~jo lJ·ue 1nc cn;!rnJ1ej 
no meu juizo, c que o nobre lflnlstro, além 
rla$ tJ•i.ut.n mil l>uionPta.•. pretende mais cst<o 
augmcnto de forças; então, parece-me que 
collc <le1·ia ter inclnirlo cst~• f'S)Jecic 110 .. ·ua pro
poslcão á Camara dos Deputados. Com etfeito, 
~· mctli.àu (, .inclispen>;nl'el. J;;' pl·eciso que ~m
Ja.m tlol.< tlcpo"ir'Os, mn ele infnntn.rin. ontr.o d~ 
••n•·aJlnJ·in, e <Jlle est.c., .<c ••·iio J11'1'Cnchenrlo com 
l'f'eJ'.utas, <Í JnccJi.rln q-ue dcllt\< .•nhirt•m as m·n· 
~:t.< ncce.•sa.rin.• Jlnl':t .•npprk as fn.Jt.n.s ''Jl' .. ' 
houver no Exercito, porque não 6 depois dP. se 
·•offJ'Cl'cm perda~< ~ne "C ck"'·c .mun<lnr z·~cru. 
tar gente e disciplinai-a para snpprlr tacs fal· 
tas. Portnnto, acl1o que o nobre lllnlstro deve 
tambcm declarar a que força poderão montar posso conformar com esta emenda, porque, fi· 

''-''Cô< deposito.<~. xanclo~'c n.;; for~ns por e.o;tn mnneírn, o Gorct·· 
O Sn. :llt:->JRTRo nA Gm:nRA: _ Trinta mil 110 ficn. inl.ibido d<> poder prnt.ical' nlgumM 

ha ionrtn.• é n for~n <)llr 0 r.01·rrno ·di:!·I'C ter altcru~ões •.Jnc jnlgnT con'l'enie:ntc, ou meRmo 

.... 
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íorcm n~~essurias. '!'~mos unuit.o poucn cn1·al· • numero uo~ comlmt~nte~. c o Gol'ci'IIO em
!urhl; su[>ponhamos qu~ o Governo julgu ln· !>regue-os como qulzer. Se fOr necessarla mais 
dh,pcnsn•·e! ~wgmentur o :reu nuulel'o além caval!arla, augmeuta·a; se fOr necessarla 
<!o estado completo dos corpos, •dimi.nuiuoelo na, mais ln!anterla, diminua a caval!arla; tina!· 
!ntanterla Igual !orca âquclle augmento; nüo mente fique •Llc:s~nnbarnçnldo pura ohra1• como 
o poderâ fazer. Julgo que se deve deixar no conl'ier. 'l'em n.gom cabimento tornu1• aqui a 

Gun:J•uo co>tt1 um/Plitulle, pnt'U clle pode1· obrar lembrar os depositas em que !alei. E' ne· 
t'Oill'<'nientemente. Xesta confonmiilil.de, e do <-e.ss.1rio qut> os haja, c eu e.~belece-ri.a 0 de 
•rue uis.~oe o :\Iinistro • emendarei o Arli.go. infau.teoJ•ia wn Santa Cathariua, para se :rup· 
Quanto á segunda parte do Artigo, assento que, priren1 com a gente delle as !altas que houver 
fazendo·se a p:.z, as forcas nüo se devem re- 110 .Exercito em c:vmpanll:l no ruo Grande do 
cluzir a mcnos ue vinte mil homens, k"to ii Sul. Xa Ol'Cusilio .dessllS faltas não é que se 
cabos e soldados. Reduzlndo·se a quatorze mil, llu ue ree!'atur, como já disse, ou mandar vir 
segundo o :plnno do Ministro du Guerra, seis corpos de outros lugnres distantes, 6 preciso 
mil devem rlcar no thelitro da guerra; logo, que haja gente prompta pnra entrar Jogo no 
restam oito mil para a guarnição das Provln· lugar da que se perder. Assim, se nos trinta 
elas. !vlals do que estn forca está actualmente mil combatentes não se comprehende a forca 
empregada neste serviço, e apezar disso todos de taes deposltos, é mister que se decrete 
os dias se chamam as milícias, o que muito se Igualmente a necessaria. 

uci'C C\'itl:lr, porque ~ incalculm·cl o prejuízo {) Sn. )[AitQUE7. DE •I:su.urnt:Pf:: - Sr. 
c in~ommodo que soffrem eiltes homens, e P·re.;idente. A Constituiçlio iliz que se de1·em 
nwsmo a ij>e>rda que tem o ·F..sáaJdo. Chnmu·se fi:xn1· tt,.; forças :Sobre llS informaçõeos do Go
unl miliciano pa.r:1. o ser•·Jço, e vem ganlmr veruo; o Ministro declarou que se contenta\•a 
nintn, ou qnal"enta réis. e perde incalculn· com os corpos existentes, le•·udos ao seu C5'ta· 
··~!mente ma.is .por faltu <la sua presença. na do tiOmpleto; ·porque moti1•o pois lla,·emos nós 
""' ca,a, e :muita.;; -vcze., dcb:n n. sua. mulher, de nltrapa.ssur o que elle peode? O ~linistro 
<• .~eus fUh,ls morrendo de fome, se não têm <lisse que ni10 queria nadn de e:.\:trl!Or<Jjna.rio, 
ou~ras coisa. ,ie que se ~ustentem, senü.o -tlo que se contenta>':!. com a.quella força., e com 
trnbnlho deste homem. F.u mnmlo á Me~-n n ::1. .organi7.ação do Exercito da. for:mu cm que 
minha. está; P::tra que havemos nós de dar-lhe o ar· 

":Proponho que em -lugar de "comba.ten-
1;es" se diga "~abos ~ soldudo.~", c n::t segnn· 
<ln. pa,rtc. ~m lnga.r ~le 14.000 - 20.000 - Sal· 
va a reda~çii.o. - Barroso. •· 

Foi apoiada. 
0 Sn. ":I[AnQUT.Z DE PARA:SAGUÁ: - Appro· 

vo em ambas as sua~ partes a emenda que 
fez o nobre Senador, posto que a primeira 
me parece des:necessa.ria. Qua.nto á scgnndll 
são mui ponderosas as razões que o nobre Se· 
nador expendeu em fundamento della. As mi· 
1 icins estão ~ontinu~ente n ser ~h:vmnda.o; 
pn.ra o serviço, ou porque os corpos do. pri· 
melra linha não estão completos, ou porque 
nfi.o _.,i o ba.stnntes; e este continua.do ve.'GL!lle 
oue sofíre.m os milicins deve oe!'Sa.r. Qua.nt.o í1 
;menda do Sr. Marquez de Inhambupe, não 
conl'-en-bo neUa, :pela..~ razões -que mui judiciosa· 
mente expendeu o mesmo lllustre Sena!lol' 
que acabou de falar. O que se de\'C fixar é o 

hitrio <le a muila.r? iE por \"enturn a.cl.i:tn-ta· 
mo.• nl~u'mn. ·coisu cm se dnr esse arbítrio? 
Cri:un.;.o;e por ventura. ~om facilidad-e corpos 
de cavulluriu c <Gc artiJherin? Le\·am muito 
tempo a formar; portanto, assento que a mi· 
nha emenda ~ que deve passar, por ser a que 
cst« conforme com n. infol'lm:nçüo tio :\lin-istro. 

O SR. BAnnoso: - Respeito multo o no· 
hre Senador, ma.s não me posso conformur com 
a sun opinilio . .Se o '~[inis.tro ldis~ qne se con. 
t~n tnm com os corpos cxisten·tell, levados o.o 
>en estado completo, tD'lnbem disse que fos. 
seo1n trintu mi! homem;, isto é, robos c sokla· 
dos; portanto, a minha emenda tambem está 
<'onformc coan n opinião do L\Iinistro. Obscrvu 
o nobre Senador que as armas de artllherla 
c e a vn llarin . são diífioultos:~os, e por isso in
n.til o nrbitrio de alterar-se .a. orga,nizaçã.o do 
Exercito, nimi:l. que tal :vrbitrio se deixasse 
:oo ~IiniRI!ro. Reconh* essa difficu.lda.de, mn.s 
por isso mesmo se deve cuidar em estabelecer 
ro:n nnt.ecipnção forçus suJ1ficien·tes desta.s ar· 
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m~~- Con!c~mo-me com o qu_e outro lllustre : t·mendu<lo, e l'L•.iigido de mn.oelrn que oüo ot
~nndor disse u respeit.o do ;,],~posito; pelo j fcreç:n inconreni•mtes. 
que pertence porém á minha emenda sobre a I 

O Sr. Dnrroso mandou o. Mesa a sua 
primeira parte do artigo, assento que a mu-

Indicn~üo, que ê n seguinte: 
dnm;a que p1·oponho, ê preferirei ao que está 

1 

no mesmo artigo. ~ilo duvido que muitos 
ent~ndam por "eombntentes", cabos e solda· , I~PICAC:Áo 
dos; outros não entenderão assim, e a emen- j 
cln tirn todn a dtrd:ln. 1 • "Proponho que o Artigo 2• v:1 :1 Comnlls-

. . . j sao de Guerra para o reformar, declarando os 
.Julga-ndo-se tlebawlo 0 ArtJgo, 1lro-J tf.rmos e modlflcncões -com que u tropa da se-

paz o Sr. rr"sitlente .se a CaJn:J.ra o , 1• ,_ 
~tl!lü:l lllau. Ulotl.to lln paz COJllO oa "'UCI'l'a 

approva m salvas as emendas -~ " ' ' " ' . . ' . · po . .,n, ou dem ser ehru:nm:la a serviço ~dil'o. 
De.•ulw~~e que s1m. _ Barroso." 

Se rmssava a emenda do Sr. Mar- F . . l • m apomt n. 
quez de Inhnmbupe. - Xão passou. O Sn. ~Lu:Qt'Ez PE ABACATY: - Apolo o 

Se pn.,.oa\-:t a pri•meira parte da :·equerlrueoto do nobre Senador, c sómente me 
emenda do Sr. Darroso. - '•rnccu-~c . . !crnnto para orh·ertir que em o.lgunuiS Pro-
"''rla affll'ln:tt.l\'a, e '10 mrs:no modo , 1nr.ins não hro ·tropa de primeira linha, e 6 
a s~;:o;nnda parte dessa emenda. 1 nccessnrlo que os lllustres membros da Com

Entrou em discussão 0 Artigo 2": J:ui."<fto 1.enhnm em vi.s.tn esta especie. ~fatto 
O S::. !3.\nnoso: - Sr. Presidente. Não 

1 
Grosso é uma dessas Pro,·lnc!as. Toda a tropa 

obstant.~ ser e·1 de opiniiio que ncnhumn.;; -mi- / <:ne ahi ha, são quatrocentos homen.s de mi 
Jicins .,c d~\·cm .empr<'gnr, c<>~ltmlo, <lnrn:lt<' j ~ida.•. que nn<llllll continua.meote cmpr~;?Uclos 
a guerra, ~ i~d!spensaYc-1 al~uma _ c~~C!"fl('ac. i (•c11tt·:t o. gen·t~o. Se pa.s...;;:t.r o ~\rtigo sern algn
p,,]o ma.ppn qt•<' se acha nqm. estao empre- ! 1an proncl<>ncJa. n <>M·C respe1to, enten,Io •Jllé 

1-":Lilos no Exercito doi.;; mn c nit<>c<'ntos ho-~ jl<'rig-:t :ujnelln Provioc.in. 
m>:!ns ele milicins de mria;; Provincins: <'oma O St:. DAnnoso: - Entendo que os IJJus
é pcil~!vcl contlnunr-sc a guerra com o desfal-J tres membros da Cammlssão hão de procurar 
tpe , '•·~·':t g-cnt.t·~ E' nntnrn.l IJilC o:~ rcernt,n,s I todos as e.~clnrcciment.o~ que jnlg-arem nc~e;,· 
qne >c flz<'r<'m. ~ejnm para camll:ma: ns for· , s::tr!os não só n respeito das c!rcumstanclas 
r:ns .. fin-e t~s;ta:no~ fb~~llH]o, ~:no pnrn. o_ nnno / tlessn. Pro'f'inc:n, con1o ,·:<- todn.s as nu1.is do 
fntnra, r. um Slll<lncln <lnqnell~ _ n.r~n. na o se I Tmperia, 1:nrn b_cm. clcsrmpcnhn.rc.m est.! ?l'j'!· 
forma em um nnna. nem em <lm.-. c\ ,,~tn tlcs-

1 

cta; por JS;:o nno e de recen.r que .'!' ucJxem 
1n• cmFi.<lcraçõe~ qnizera emendar o ,\rtig-a. de ter em vista as clrcumstanclas peculiares 
mas não pcsso; proponho que s>:!ja pnrn Isso '"~ssn Pro\·incia. 
remcttldo :1 Comm!ssão de Gucrrn. "" 1 d 1 f 1 •• ao 1aven c mas quem a asse so-

o .Sn ''L\RQt"r.?. OE P,\11,\XAGU,\: -Sr. Pre- b 1 di • f i t 
s!dentc. E~tc n.rtlgo merece multa considera· re a n cacao, o pos a a votos, e 

appro\·ada. 
cãtl. c pa1• isso conrordo cm qne Rejn rcmet- E d! , 1 3• 
!d ~ c 1 ~ m propo·e 0 nobre se- ; ntrou em scussao o Art go . t o •. .om m ssao c o a 

1 

nador. Passando o nrt!go como estâ, pode tra- O Sn. Sor.EnAI>J" - Sr .. Presirlente. };u sou 
?.<"l' g-randes embaraços. São .mui accrt.n.dn-s a.~ de op!nlão que este artigo se remetta tambem 
observações que fez o nobre Senador; accres- I !t Cammi~sã" :_>ara concilia.r a.s Instruc!:ões do 
ccntarel a!ndn r,utras: Supponhamos que se recrutamento com nj'; circumstnncias part,ictt· 
lfTeel!Chc a :força d.'L prí;mcira linJm, c que o lares ela Pro,·inda do Rio Graru:le. Esta Prv· 
!nlm!ga nponta em uma Pro\·!ncln., c essa tropa \ineia abunda cm gente propria para enrnlb
marcha sobre elle; quem é que ha de guarne· ria; se em lugar de se recrutar ahl para esta 
cer as praças, fortalc?.as, etc.? As mlllc!as di· arma, recrutarem para jnfnnterin, de nn.da 
rã.o que 0 não devem fa.zer, porque a força cln servlrâ esse recrutamento; portanto, \'Oto que 
r.rimdm linha estft prcene11ida. E' necc~~n.rio o Artigo ,.á á CO'IIlmissiio, para que faça a.l
hn.ver muita. conslderacão com este artigo; J g-nma. excepção n respeito cle..<;ta. Provinda, fi 
portanto, remettn·se á Commlssão para ser , vista do que tenho ponderado. 
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O S11, MAIIQU1::2 llJ:: S. A1dABO: - A ~e 
apontada pelo nobre Senador é applicavel em 
parte, não no todo, porque n!o ê posslvel que 
aquellu Plrovincfu ;;6 tenl!a gente propria jpa· 

ra a n.rma de e:~~~·aJ larin., e não para qua.lquer 
das outras; entretanto, Isso não serve de obs· 
taculo, quando mesmo uasim seja, pu.ra que Bll: 

Im.-trucções SI! app1íquean geralm<>.nte a todo 
o Imperlo, pois ha de se mandar fazer em ca· 
ela lllll.ll. dellas o recrutamento que th·e~· lugar. 
.Ass Lnstruc!;ÕCS são só a respei·to do modo 
de proceder a elle. 

O Sn. SoLEDADE: - .>\Jrgumento com o meiS. 
mo que ddsse o ~fbüstro da Guerra. neste Se
naa:lo, o qual decllLrou que se não po;ldam dls· 
peru;3.r ns milícias de carn.J.Iari:~. daquella Pro
vinciltl, e a rnziío é :porque a gente della tem 
grande propensão, e habilidade para aquella 
arma. iNüo digo que n.lli não lul.ja tu•mhem 
p~oas capazes para as outras armas, porém 
~>eriio em Juui pequena quantidade. Quanto 6.s 
JJ181lr.uc!:õeos, o mesmo ~finistro da Guerra de
clarou tn.ml-em que ~mente est.wnm em vi· 
gor no Rio de Janeiro. c parece-me que se não 
pode apresentar um arg-umento mais conve
niente do que o de não serem applical'eis a 
todo o Imperlo. 

Falou o Sr. Borges ma.s não se en·. 

tende o Tneh,l·grnp-ho. 
O Sr. •Soledade m.andou ú Mesa a 

sua indicação para se rcmetter o ar· 
1.igo fi Com.m.i!'l'<iio. 

"Proponho que o Art. 8" '1"5 tn.m bem {L 

Conuni~<siio pnm conciJiin.r o recrutnmen_to, que 
se deve 1uzer na prCI!'ente guerra, oom a.pUca
!:ÜO ii Prol'incia do .Rio Grande do Sul, c a res
peito dos corpo.~ dos libertos. - ,Çolcrla.clc." 

iFoi apoiada. 
0 Sn. BARROSO: - Eu não me opporel a 

que o c\rtigo \'Ú fi. Comm:i&;ão, posto que une 
parece que esse requerimento teria melhor 
tuga.r depois de se t.er IC!:iooutido o mesmo .A:r.· 
tigo e colhido as opiniões, que appu.rcces..o;em 
na Comam sobre as ciroumsta.ncla.g pa.rticulu.
r-es dessa Provlncla; porém os !Ilustres mem· 
bros d.t Com.m:i.ssão procura.rão dnforma.i'o\Se 
dellu.s. Quanto (L habilidade da ~te desll& 

"A 3 

Provincia. 1Pal1110 a arma de ca.vaJlaria, lllio se 
pôde 111ega.r que ;tem muita. ; llllki d&hi lião ll6 
~egu.e que <.e não po!ISIIJU :ta.nibem 'iazell' !ba
l:>eis em outra quaJquer arma, assim oomo se 
p6cle fazer Ju~bU lllllquella a genlíe das oo.t.ru 
ProvinciaB. I..eva.rão ma.ls tempo a a.destra.r
s.e, maa o b sempre se consegue. Nós 'I':ÍIIJ108 

que a ca.va.lla.ria da div.i.süo dos. ·VolUIIIta.rioa 
Rea.es, a melhGr tropa. que passou A .o\meri.ea, 
die nada 8J.Ii ee.rvio aiOS primeiros tempos ; po
rém depois tornou·sc excellente. Vá ou nAo, 
o ·Artigo fi. Commissão, eu pa&SO a propor uma 
emenda, se fOr á. Commlssào cllu n tomará 
em conslderacão, se nAo fOr a Camnra dellbe
ra.rá Jo,""" sobre o ~seu me.recimensto. 

Elo!E:'iDA 

"O recrutamento, porém, dos batalhões 2" 

e a• de grot•adei:ros, 27 e 28 de caçadores, se· 
rtt feito por enga.ju.mento vollllllto.rio de es
trn:n:geiros, que rpa1l"<lo dsso se offerecerem, at6 
que Cheguem ao ><eu estado completo, e as lln
strue<,:ões n.:!iiiUI. referkla.s servem: tambem de 
regra para o recrutamento dos corpos de II· 

bcrtos. - Salva a redacção. - Barroso. • 
Foi apoiada. 
O .Sr. Solednode pedi<> licença !J.li3Xn 

Tetira.r a sua Indicacão, e :foi-lhe per· 

mittidn. 
~\Jg.uns Srs. Senadores fizeram bre· 

ves observacões sobre a cmcnh do 
Sr. Barroso, as quaes o Tachygrapho 
nf1o colheu de maneira lntelligivel; e 
&.ndo-sc depois disso por discuWda a 

materia, passou o Sr. Presidente a 
propor: 

Se passava o Artigo, salvas as emca· 
das. - Decldlo-sc que sim. 

Se a Ca.IIUI.m approm'l"a que !\C rul· 

~iei:>nasse M Artigo a 'I'rimei.ra. ,pa.rte 
da emenda do Sr. Barroso. - Venceu· 

se <lo mCSlllo modo. 
,se approvava a segm.nJ:l:J. parte dJa. 

mesma emenda. - Não passou. 
iEntrou em discussão o ,\.rt. 4': 

O Sn. BARROso: - A primeira duvida. que 
se o.ffCJ'Ie()(!, é saber« quem iha de dar ae or-. 
de.ns .nos Prrsidcntes das Provinc:ilas, se o IMi

T III 
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lllst.ro da Guer.ra., se o :Ministro do Imperio. 
Eu pedi no l!ln.istro d4 Guerra esela;recimeu· 
t.os .sobre esta mlllte:ria com o intuito de emeu• 
dar o Artigo, como elle porém ~6mente pon· 
(l,erou as dl1ficuldndes das medidas, e niio 
mostrou que um pudesse melhor do que IJ 
outro preencher os fins, nenhuma emenda 
ta.c::o, n~u com ba.to o Artigo. 

UJ>CillpllZ, e o mais fé qlJe muitas vezes ussim ha. 
.:l<l ,;uoo;.'<ler. ,Uuda ha bem pouco tempo th·e 
disto um exemplo. Intentando-se a retomada, 
ou l"eOOOUiplll;ào du. jlh!a de ~fa.r:tin Garcia, pe· 
dlram-se tropas, não se deram, e us ~nn

sequencias sabemos quaes foram. Aquelle 
que dirige uma ~!ll!lr~z.:. tl~\·e tambem 
ter a seu cargo a dlrecciio na promptlflcacl!.o 
dos meios. Voto, portanto, p:~.r:J. arredar toJIII! 
o~ obsto.culos que posso. ~1aver nesta .mo.terin, 
que isto .ÍÍ..:J'UC :pt•rtRneentlo no ~[inistro da 
Guerra; os presidentes das Provi·nclas devem 
obedecer ás suas ordens, bem como ás dos ou
tros ~f1ni.st~".Eõ, como emanndas do Throno; e 
"'''iHilj":l ·n!ío fiq<Ue pertencendo n esse Ministro, 
então serâ melhor dizer-se ao Governo, e elle 
procederá pt:•r .nquella :rcpo.rtiçiio que julgll.r 
mais eonYenien te. 

o SB. :!\{AJIQUEZ DE S. A.l.!AJIO: - A dispo· 
r.i~ão de>,tt• ·AJ"t.ig-o iiunda~S<l e•n ser o recl'U· 
tamento materln puramente ch·ll. e como tal 
nada tem com ella o Ministro da Guerra.. Tra· 
t.a'i>e de designar homens que, na. :fol'Dia da 
Constituição, :Jlão de prestar os seus ser1·iços 
f1 · Patria pa.ro. a. con.servaçã.o da Indepenld~encin. 
No.cionnl, e da ISua tranqui1lida.de i.n.wnn.; 
emquo.nto estes homens ni'io estão !D.'llstndos, 
ni'io são milita.res, acbaan-ISe sujeitos úquella. 
repa.rtição, por onde corre a a.dtninlitrncão ge· 
ral; portanto, o Artigo pode passar. Quando o 
!tlinistro da. Guerra precisar de reeru.tas, rc
quisitnl·os·ti ao Ministro do Imperlo; quan
do o )fini!;tro do ·Imperio precisnr ÍOI'j;&~ po.· 
ra Isso, requisltnl·ns·â no )linistro da Guerra. 

F'alou o Sr. Barroso, mas só se 
)lodc colJigir do que cscreYcu o Ta· 
chygrapho, que o nobre Sanador con· 
trariou a opinião do que o precedeu. 

·r~n'do dn<lo a. hora tioou :a.clúl;do. o. 
ma. ter i a. 

O Sr. Presidente fixou para Ordem 
do Dia em primeiro lugar, os trabalhos 
das commlssões; em segundo, a con
tinuação <la discussão do Pr.ojecto 
l!diado; em terceiro, a eonti.nuaçli.o da 
disc11.o;.~ii.o da Resolução sobre os Srs. 
senadores e deputados niio receberem 
ordenado algum no tempo em que ven
cerem subsidio; em ultimo, se houver 
tempo, discussão de pareceres de com
missões. 

L'evantou~ore a Sessão ãJs duns ho
ras e dez minutos da tarde. 

RESOLU~Ão DO SENADO 

"Illm. e Exm. Sr. - Sendo presente ao 
Sen:wio o offieio de V. iEx. de 12 do eorl'ellltA! 
mez, eobri·ndo as Resolucões de !COIIISultaiS re· 
lativas á crooção do Oíiicio de Escri>iio dos 
Protestos ; e não sendo cstns bastantes pa,ra 
~ua iU1L~~rnção: Orl.l~enn-me que peca a V. Ex. 
as respecti·>:l6 Consultas de 31 {]e Outubro <le 
1809, e 20 de Setembro de 1817, com os com
petentes documentos. O que V. Ex. Ievarã ao 
conhecimento de S. M. o Imperador. 

O Sn. MARQUEz DE PARA:SAGU,\: -Sr. Pre
dde.nt.e. Não descubro desigua;ldn<le entre .)íi
nistro e Ministro, pois todos elles são mem
bros do ·Poder Executivo ; e ni'io existindo essa. 
clesiguab:la.de, não ~ei com que fundamento a 
Oamn.ro dos Deputados fez :pm'tc'Iloor esre ob
jecto :10 ){inistro do Imperio, qU!a.ndo elle é 
mais proprlo do ~Hnistro da Guerra. Se aca
so todas CIB autoridades obro.ssom de .bom ac· 
cordo, :i31differente ~ria que o re<lMl~.nmento 
se fizesse por uma, ou por outra repartição; 
mllls iníeli1.mente observa-se entre clJas mui
tas ve~ .uma rivalidade e ldiCS'ha.rmon.ia. .proju
dõci.al ao ser.-iço. Neste estado de ooisa;s, e pe
l:l. mesma natureza. ão objecto, assent.o que no 
Ministro da. Guerra é que dC'I'c pertencer o ex
peillr as ordens para o 1r00ruta.me:nto ; e nem 
de outra. l!llaneira se pode fazer eííecJtiva a s11:t 
reBponsa.bilitla<le. • • Suppolrllamos que elle é 
inerepndo rpor qua;lquer rmmi;o; lddrá que :pc
di o c não lhe deram gente em tempo convenien· 
te; dirá. q11o~ a g1!nte que se lhe m11111don era 

"Deus Guar1e a V. Ex. - Paco do Sena
do, 14 de Setembro de 1827,- Vi8conde de Con
gon.TiaJI do C!Mnopo. - Sr. Visconde de S. Leo
poldo." 
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HW SESSÃO, aól.\! 15 DE S!E'l'E)IBOO 

DE 1827 

EJ•pcdiente. - Trubal./tos da·s Comm48Bõe.s; 
l'•itura de Pareccre11. - UOII·tinuarão da 
di~ousBão do Projecto xobrc " fl.raoão rias 
torças terrestres para o a1mo de 1828. 

PnEslllESCJ.\ oo Sn. llisr•o C.\I'ELLÃo ~[611 

Achando-se presentes ovmte e nove 
Srs. Senadores, declarou-se aberta a 
Sessão, e lida a Acta da ~nteC!Idente 
foi wpprovai1a. 

O Sr. 1• Secretario leu o seguinte 

oFFIOIO 

"Illm. e Exm, Sr. - Participo a V. Ex. 
para ser con~:nte ú As.st'mbléa Gerai Legis
lativ:J, qWl S. )[, o •Imperador Houve por bem 
Snnl'dona:r as duas Resoluções da mesma. .AB· 
l:.'eimbléa Ge!'a:l, sobre a 1ntelligencia à Lei, 
que act.ua.lmente regula a Jiberdnde da. lm11ren
o;a,. e sobre a distribuição dos ·feitos nos Luga.· 
re", onde ha um sõ TabeHião, e nos juizos OD· 

de ·ha ·wn só Eseri·vão ; de cujas Resoluções re· 
m("lit() 13. ~r. Ex. os dous :iuc1usos autogrwphos. 

"Deus Guarle a V. Ex. - Paço, em 13 de 
Setembro de 1827. - Conde de Valença. - Sr. 
'\'iscondc de Congonha.s do Campo," 

Ficou a Cama,rn inteirada. 

O .Sr., ~1.\RQ'C'Ez UE P.\R.\XAGt'Á: -Sr. [Pre
sidente. As clrcumstancins em que nos acha· 
mos não permittem que percamos tempo, antea 
deYcmos procurar economlsal-o quanto tOr pos· 
sivel, e adiantarmos aquellns leis que llrmos 
serem ma.is uteis, e ']lOderem passur nesta Ses· 
~iio .. Pam isto se eoDSeguir, entendo que se 
cle\'C por ora restriDgir a tres dias sómcnte 
O inter\'13Jlo de oito di341 JlUI.l'cOOO pelo rwgi• 
mento entre as discussões dos projectos de 
lei. E' multo conveniente que os negoclos se:
,iam .t.mt.'ldOJ; com madureza, e com espaço, 
poré~1 nas t'iroumiStancias pre.'lellltes, deYeonos 
satisfazer a muitos objectos esscnciaes, e não 
o lpGdl."'llOS e'nscg.ui r sem ~~uspendcrmos ~~~.aquel· 
ln :pnl't.e o Regõmcnto, c restringirmi>S os in· 
tcrstlcios nelle marcados aos dias que propo-

nho, e me 'parecem .liuffici6Utes. Eu ·passo a 
oUerecer pn.~a i.,"to a miuha lndlcaçiio, qWl es· 
pero ll6ja tomada na C•>DSidórll~iio que me· 
l'ece. 

INDICAÇÃO 

.. Proponho que .':ie suspenda a execuçiio rlo 
ll.egrmento interno !DO Ã!rtigo que prescreve 
os interstlclos entre ns discussões dos proje
ctos de lei, marcando-se por ora s6mente o ln· 
tervallo de tres dias. - Marquez de S . .ll.maro." 

O Sr. 2• Secretario leu a Indlcaclo, 
e foi apom.da. 

O Sn. ~fAUQt:E~ ut: '8. AMA!lo: - 'J.'en!ho e.x· 

poSito á coDSidereção da Qunara os motivos 
que me mo,•eram a. propor e.'ita ln.d.icaçi1o, e 
por elles se '"~ que a sua. deci&ão ~ 1\U'gente. 
Requeiro, pois, a urgencia para. entra.r jã em 
discussão. 

Foi apoiada n urgencia, e não ha· 
vendo c:ucn~ o contrariasse, deu-se por 
discutida, poz-se a votos, e approvou· 
se. 

Entrou em di.-.cussão a materia da. 
Indicação. 

O .Sn. BARRoso: - Eu estou pela Indica
ção, om$ parecia-me convenieutc audicion:~.r-lhe 
a~ pa~3'l'l'ru> - "se.ndo JJ~essario" - porque 
ha multas leis, em que não é preciso restrln· 
gir os intervallos entre discussão e discussão, 
e de'l'em se~r~ir a regra geral. 

O 1SB. ~!AnQUEZ llE S. AlrABO: - O ad.dicio· 

namcnto que o nobre Senador acaba de lem· 
brar não é necessario, porque a precisão da 
medida que propuz, fUllda.-se 1110 pouco tempo 
de Sessão que nos :resta, e na nOOCISSidade de 
concluirmos ns leis mais uteis, que temos 
entre mãOIS. 

O Sn. )[ARQUEZ DE ·PARAXAouA: - :Xão 
desconvenho na resposta do nobre Senador, 
r.om:t:IJlto que se entenda que é só para. ~aquel· 
lns leis que são mais utels, e devem passar 
nesta Sessão. Posto que o !Ilustre Senador 
uo seu di~eurso a.present.'I.<!<C t'-'ta jl~iéa. com
t.udo ella não npparooe n~a. .Jndie<JA;ã(). 

O SR. BAnnoso: - Pela razão que o nobre 
Se!Uldor acaba de ponderar, é que propuz o 
addiclonamento das palavrns - "sendo neces· 
sario" - porque pode ha,·er algumas leis de 
que não tenhamos urgencia, c esaaa devem se· 
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gulr a regra geral. Como Isto se não declara 
na Indicação, jalgo ronvcn!cnte que ~e !aça 
IWJltelle aocresoentamem.to. 

() Sa. ·MABQUEz DE INBAMDUPE: - Por mwiJS 
que me qul!iro per.sual:ldr da. 1\ltilida.de desta 
Jn.d!~ão, não o posso :fazer, vendo que ba 
no I'.egLmen to a .pl'<lvidencia pa.ra se abreviar 
a conclusão daque!la.s leis, que forem urgen· 
tes. O Regimento faculta a qmtlqner ile n6s 
o pedir urgencia, q.ui!IJldo ~·i r q11e o negocio n. 
exige; paro que pois esta Indk~iio? 1&.! é pa· 
ra esta. dispensa do Regimento se estenõer a. 
todas as leis, ainda menos convenho nella, 
porque nlio devemos caminhar Cônt procipitn· 
çúo, '11ão devemos ter em vista ·fn?.er muitns 
leis, porém poucas e boas. O Sr. Presidente 
tem a seu cargo 11. direcção d<>s tra.bnlhos da 
Can1ara, conhece as leis que são mais, e as 
que ;sii.o menos .urgentes, para. propor umlll\ 
com .preferencia ás outras; tem de ·m.:l.Í.S cada 
um de nós a fn.euldn.de de requerer urgencio. 
quando é neces 3J.rla; a•sento, pois, Que est:\ tn· 
do provideu~in.do, como de,·c .<;c~~", e que a I:n· 
dica<;iw é ld<J.Snecessa.ria. 

O Sn. )fARQUF.z JJE S. AMARO: - Um dos 
moth·os que tn'mbem me rondu2lio a í:J.Zcr esta 
Indicaçiio, foi TC!IIIover questões simultaneas, 
que ·nos po.,gam fazer perder um tempo que 
tão preciso nos é. Quando se pede urgencla pa. 
ra qualquer lei que se julga merecei-a, levan
ta-se a me~ma contc.>.to:c:;ão que dgora vemos, 
e nisto se .perde muito tempo que .se p6de 
aproveitar. Eu não apresento este meio de 
economlsar o tempo para que as nossas reso
lu~:õcs sejam precipit.ada.s. mo..<; para aprovei· 
tarmos nquelle que se gasta em questões sn
perfluas, e se p6de empregar em coisas utels. 

Falou o Sr. VIsconde de Cayru•, 
mas o Tachygrnpho niio ouvio. 

Jhndo--se por ld~~<Cuti.da esta •mate· 
,, ia, íoi posta a votos n Indicaçiio, e 
approva.da. 

Propoz o Sr. Presidente se pwssa:rn 
á MJ!'Unoo discussã(), e vencendo-se que 
><im. decidia-se que esta teri11, lugar 
no fim dos trabalhos das commlssões. 

O Sr. 1• Secretario deu conta de um 
8fficio do Sr. Carneiro de C:tmpos, 
no qual pa.r:ticipava que o Jllll() cs· 
Wldo de sua su.ude se ia. aggravando 
de dia em d~a neste clima, e T-JCd·ia 

que o Se.ua.do lhe oouL't>delô.lõt> licom~l4 

para se retirar á sua Provinda, de· 
cidindo-<Se rom .urgencia esta supplicn, 

() Sn. MARQUJ::l DE S. AMARO : - A urgen· 
cia ~ mani!<~Stn, •ma>< pnl'll. se poder tratar des· 
t.a materia é ueecssario que o of.ficio vá li 
Cmnmissii.<l para do.r o seu pn,reoer sobre n 
licença. 

Remetteu·se á Commlssão de Coá· 
stitnic:;ão para dar o seu pare<!er com 
urgcncia. 

Como niio houvesse mais el."Ped.ien
te par:L ,;e ~er, passou-se ú primeira 
')lal"..e /Ja Ordem do :Din, que erom llS 

trabalhos das commlssões, para as 
quaes se retiraram os seus lllustres 
membros pelas onze horas e dez mf· 
n\rtos. A' uma illoru. tornn!'.1m·se a 
reunir n'• sala, e continuando a ses· 
süo, apre.~ntou o Sr. Soledade o se· 
gu.inte 

PARECER 

"A Conuuissão de Esta.tisticn, exa.mina.ndo 
o.~ traballho.s estatísticos dou, Provimcia de São 
Paulo, os qn.- viera.m remett.idos n esta Cama
rn. pelo Governo, n.clm-os dignos de se publi· 
carem pela Imprensa, n.pezar de não poder aln
:la n.fian<;.a.r a sua exactil3:ão. - P~ do Se· 
nado, 15 õe Setembro ce 1827. - Jfa.rqlte:: de 

S. João da Palma .. - Vi.~comle de Mcantam. 
- Antonio Vieira da Solcdade. - .d..tlltonio Gon· 

calves Gomidc. - Visconde de Cactlté." 
Ficou sobre a mesa para entrar em 

<Ji~qão segundo a ordem dos tro
hn,Jhos. 

O Sr. Rodrigues de Cnn·nlho, como 
rela.tor da Colmmissiio de Legislação. 
apresentou a redacção das emend::·; 
feitas e approvadas pelo Senado ao 
Projecto sobre as pensões pecuniarias 
con-:!ed CJns ás Tiuva.s e orpJüi,s dOR 
offlclaes militares, e a reduccão das 
emendas approvada.s pelo Senado. ao 
Regimento Commum. 

Ficaram sobre 13. mes.'l. para !'C np· 
J>rovarem. 

O Sr. BorgC!l apresentou, em nome 
da C"nmmlssão de Guerra. uma emen· 
da nddit.im no Art. 2' co 'l'roject() sn· 
brc n.,q forças te.rrestres, cuja. redn , .• 
~ã() :fôra enrorregada li me.qmn Cnnr 

,·,. 

.··~ 

-~· .. 
-

·~ 



Sessilo de 15 de Setembro 23 

ruJssuo~ Depois de se1• liiJo. pelo ISr. 
2• Secrettario, ,de;cid·lo..se que ficasse 
-~obre a mesa 'Pllru. entrar em d!.scus
Rão ju.ntwmente com o Projecto. 

Carneiro de Campos, pois o 111 ustre Senador 
11.tê quer aprovelta.r-.;e da sn:hida da núo pa.m 
!azer a. ll'Ua. 'Vinge.m, 

Foi ·a.poladu. a urgencin, e u.pprova.da 
sem ilii'•'El" quem a contrariasse; cn· 
trando, por consequencln, o Parecer 
em segunda discussão, 

O Sr. ~[ll.rquez de S. A!lnaro, ICOIIlO 

'l"Cllatar da Commissiio <le ·Constitui
tão, leu os seguintes. 

l' .UII:CEIIES 

"Sendo notoria a enfermidade do Sr. 
Franci">Co Carneiro de Cnimrpos, parece C. 
Commissão de ConstituJ~ão e Diplomacia !Ser 

just... a h'Ua pretensão de lioen~a pura se reti
rar ú .~ua Provj.ncia, con.si.deml:l'a a gravl
tfu,cle do se.u mal. Pac,:o do Senado, 15 de Se
tembro de 1·827. - Jlarque:: de S. João da 
Palma. - .lfarque:: de Jlaricá. - .ltarqrte: de 
S. A m~rm. - Jfarque: de bzh.Mn.lntpe. 

",\s Commissões reunid'lls de Constituição, 
Jo;t-clesiasticn e /Je Fazenda, tendo e."mmiruLdo 
maduramente, e com toda a attenc!l.o a Bulla 
de S. Sa.ntida.de o Papa Leão 12, d:atada de 15 
Je Julho de 1S2G, que começa - Sollicita Ca
tlrolicar r:regis cura - são de parecer que n. 
Bulia, de que se trata não encontra a Cons
_,tituic;ão <lo Imperio illns suas disposições. q:ue 
respeitam á erecção das duas ,prelazlas de 
Goyaz e Cuyabâ a sédes episcopaes, conforme 
a postulação enunciada no principio da mesma 
Eulla; são, porém, de parecer que a nomeação 
de vlgarlos apostol!cos se oppõe á. Constitui
ção, por i'~so que tnes Yigarias niio foram. nem 
deYinm ser pedidos, ÍL ''ist.'lo das leis ca.nonka.s, 
C]ll.:! .tt:m pro,·idenciado no ca.so de vaeaturas 
elos bispa.dos. , 

"Qn-:r nto ÍL eongrua, as mesma.s Com;m:is
;;Õ<"~ ·se conformam com n. quan-tia a.rbitrald:r. 
no ·Projc•et<J <la Cnmara. dos Deputados. 
Pnço <lo Scna<lo. em 15 de Setembro de 18:?-7. 
- .ll"rqrrr.:: de S. ,tmaro. - ~(arque: de ,llari
r.á.- .liO!HlCl. Ferreira ã.a. Gamara.- Jfarq11c:: 
de Ba.cpr.ndli· - .1/".rquc:: ãe Inham.bu.pc, com 
rcstrieçücs. - José Caeta.no Ferreira àc 
Aguim-. - Visconde de Co.yr!i, eon~ rcstric
r:rio. - .1/"rquc:: de S. João da Palm.a, COIIll 

rPStric~üer:. '' 

Não havendo quem falasse sobre elle 
o Sr. PJ"esidente o propoz a votos, e 
foi a.pprovado, 

O Sn. BoRGES: - Requeiro a ultima dj,~

cussão deste Parecer. 

Entrando o Parecer em ultima dls· 
cussiio, em con't''Jllt'Tl<'in do .requt'ri
mento do nobre Senador, ao qual a 
Camara annunclou, foi al!provado da 
mesma. nm11eir:~ fJ11(" ~na. priml'irn. 

O Sr. 1• Secretario leu os se~;"ulntes 

O~'F'ICIOS 

"Illm. e Ex. <Sr. - Em- conformidal!e <lo 
Art. 68 do Titulo 4 da Constltulr,ão, rem~tro :1 

V. Ex. um dos Autographos da Resolução da As· 
eembléa. GeraJ. declaxa.ndo que a Lei que nc
r.ualmente ro>gula o ufont.e Pio <la Marinha, não 
conCC<le ír.s J.rmãs dos contribui-ntes :L >'ohrc
vlvencla de umas para as outras; e tenho de 
signi.fiCD.r a V. ~x., para. o fazer const."Tr ÍL 

mesma. A,;semhlén Geral, que a dita Hcsolução 
foi Smrcciona<la por Stra. ~[a.ge~"t:rJ:le o Ji:npe
•-ador. 

"Deus Gua!',le a V. Ex. - Paço, l'm H ;:, 

Setembro de 1827. - .llarquc: rlc .llacrurj, -
Sr. Visconde de Co.ngonhas do Campo. 

"\!Um. c E.x:m. Sr. - Participo a V. Exu. 
para :í03Jer constar no Senado, que nomeando
me Sua. l\liagestade o Jmperruior para. o acom
)l3olllhar durante o tempo, t•m r1nt• ~c dl'lmora.r 
na sua Fazenda de Santa Cruz, não poderei por 
'sso cumprir o dever <le eomparcce1· diaria
mente nesta Camaro:. 

"Deus Guarde a V. Ex.-Rlo de Janeiro, 
13 de Setembro de 1827. J.J.l.m. c E:\.'111, Sr. Vis_ 
conde de Congonha.s do Ca.mpo. - O St•rrnrlor 
l'iscmrãc de S. T,copoldo. 

O ~gnndo destes pareceres fiocou 
·Pobre n mesa p.'loro entror em diseus
.~lio; quanto no prianei.ro, dhsc 

O Sn. BoRGER: - Requeiro urgencla para 
~9t.e par~e<>r q1rc versa. sobre a licença do Sr. 

''J.l.lm. c J'xm. Sr.- Le\'ei ao con!rccimento 
de Sua Mage~tl'.de o Imperador o offlclo de 
V. ~x. de 13 de Agosho ,proximo paAAnclo, reln
th·o no angmcnto do or.dcnndo doe< emJ'I'Pgnclos 
na ~nl:r cl:r Cmnllrr:r rlos Sen:rdol't',., C]IW \'r.nl'cm 
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meuoa. de quwtrooento.s mH .:réis.. iE participo a 
V. Ex., paora o l!.azer .presente IDA .referida. Ca· 
ma.ra lJUe o moomo !Aug~usto Senlb.or itesolv.eu 
que se ooperasse ;peta •lei, que .b.a de :regular 1001 

gerai esta m.ateria, evitando assim medidas pi-o'
'i-sorias, que não 3lbr.angem a totn.Lilda.dre do ob
jl.'d·o. 

"Deus Guarde a V. Ex. - Paço, em 13 de 
Setero!l:n'o de 1827;- Viscon.d:e de S. Lcopoklo. 
- 13-r. V~soonde de IÜoJlgOnllas do 1Campo." 

rO Senado .fioou duteir&td'o .. 
Em coiJlSIOquencia 00 .res<>lru~ão íto· 

mada no principio da ISe&Sâ.o, entrou· 
se na segu·nda discussão da indicação 
do Sr. M:vrquez õe San.to !AmaTo oobre 
.a ~pensão td'a. exec-ução do .Regimento 
Interno no artigo que prescreve os In· 
tersticio.s õe oito dias .entre ns dis
cussC5es dos projectos. 

O ISlt. ti?REBIDEN':l'E :--Q Senado rresolveu que 
esta ·indi-caçã.o tiveliSe hoje mesttno .a ultima dis· 
cus.são. 

0 Sa:. M.ARQUEZ DE lN UAM.BUFE :--() Senado 
tomou tambem -uma .delruberação pt~~ra. que :rne· 
diaase ao menos tres dias elllt.:t-e as. dl.sou.ssões ; 
logo, desta maneira aitera.m-se não só as !orA 
mula.s estrube1ecida..s tpelo ,Regimento, mas tam· 
bem ·pôr aqueHa <Iel:ilberaçâl{) 00 Gamara~ 

O Sa:. VrsOQNDE DE A.Lc.&.Nl'ARA :--0 Rergi·mc.n A 

\t.o, segundo mimJJ.a !leml}:(ra.n~. !d:á ·llllW. ex.ceA 
peão, e servindo-nos della é que a Camara. to
mou a resolução de se decidir hoje mesmo es· 
ta indicação. Peç.o que se leia o Regimento, 
(Leu-se.) Est:wa equi.voca.do e portanto con~ 
formo.-me com a opinião do Sr. Marquez de 
Inhambupe, porque não ha razão para deci
dirmos qualquer coisa com esta preclpitacA.o, 
senão em perigo ·eminente. 

Sr. :P.:residente !{)f{\POZ a votos· a indica
ção, e foi approvaOO~ 

Passou-ee a.o segundo objooto 00. Or
dem do Dia, e proseguio a segundadlâ· 
cu.ssM do a.rt. 4<> do projecto 6'0l.>re a 
:fixação das !o1rça'S •terrestres ;para o 
a.nno de 1828. 

O S~t. BARROso:-Br. Presidente_ .Já ib.ontem 
lllle :pronunciei contra esk rurotigo, a'pezaa- de 
que :cão quiz emendaJ.-o e pelas razões q.ue en
tão diase; !]?Orém occonr.e-me agora uma n<YVa 
consideração, pal~ ·qual não posso deixar de o 
!azer. Na. lei sobre as Secretarias de Estadq. 
ldecidio"'\Se que pertencesse a:o ~Ministro da Guer
ra o engajamento. e provimento das tropas de 
todas as a.rw.a.:s; llOflilanto .UeYemus ir em ha.x
m'O'llia eom o .que então .se deliberou, e para lsso 
passo a offerecer u!Ua 

EMENDA 

"Em lugar de -"iMlnistsro d'O Imporio"
diga-se--"~Mlnfstro dn Guerra".-Barr08o." 

Foi apoiarda.. 
Falou o .Sr. Marquez de Paranagua, 

mats. não ISe en!t~ende o tachygr~ho .. 

O Ss. BoRGES:-8r. Presidente. O artigo 
nã<O declara quem é que ob.a de ~r as OII'~ 

dens aos presideo.tes das Provincias; portanto, 
isto é an.wt-eria. nova . .Do que elle ,trata, é Ide 
quem ha de reg,ula,r a ta!be1la .. para o ~recruta
mento, e de dar oonta do .re;sul:tado á Canruura 
dos Depu.tados . .Iáto incumbe o artigo ao Mi
nistro ;do Imperio ; q.n3.1llto ú e:x:pediçã-o rd:as or
dens nada rdiz, e pa;rece que se deve entender 
que se faça, como até .agora, pelo 11\fin,i.s,tro da 
Guer;ra. 

0 IS.B. •RoDRIGUES DE CARVALHo :-Uma vez 

que o artigo incumbe ao Ministro do Imperio de 
reguJ.a.r a tabellla. jpa:ra o rr.ccruta..w.ento, e 1dar 
conta dro tresulta.do lá C&mau-a dos De.putados, 
vi:r:tua.J.m<m'be se ellltenrde 'qUe eH e é qurem ha de 
pedir as ordens ; de outro m:amei<ra não pôde 
ser-.. Como ê que o Mi•nistr.o do Imper.io ib.a de 
dar oonta de opar-a.ções manda.dals fazer [>Ol' 

ou-tro Milllistro? Isto n® ;t,em iugar :nenihum. 

o SR. M.AllQUEZ DE PARANAGU...i:-Br. P.t"e
.sidenltle. A Camara r~eu lhoje a tre$pe-lto 
desta. indi.ea.ção o oontrarrio do que o nobre Se
:nador diz; (l>Or oonsequencla <toda. a. questão so
bre eme !Projecto é f{Jra da. ord-em, ·porque a Ca

n:tMa tJinb.a tam.ta. a~Uto.ridade ~ra t-om.a:r essa 
primeira resoiliu~ão, oomo para agora. suspen
làeJ-a, e tl:k).nl.a!r oulbra. contraria a este ;res o Sn. BoBGEs:-Queatabeiia ha de ser.teit.a 

pelo Ministro do Imperio, e que €ate ha de dar 
Não havendo mais quem talasse, e conta. do resulitía:do do .rooru.tamenll:o, não ad· 

d.a.n:d:o-ee a roa·terla por diseut.Jda, o mitLe duvida; mas isso não lmpHea oom qroc as 

peito. 
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_~;);~sejam [>assadas n;telo Milllistro ~ G!llerra. 
:;_ li'is:te ],fin:hstro expede as ordens n.a conformida.
:hl~-- da tta.be1Ia -regul!ltda peJo Minisbr{) diO Impe
~rlÓ~ ra.z..se o recrutamento~ e depois os pres-i
~ dent.as das Provl·ncias informam o Ministro do 
~ Imperio do seu resultado~ para elle dar conta á. 

-.~a.zma.ra. :dos Deputa.d.ús. 

Falou o Sr. Rodrigues de Ca.rvalhtr. 
·,porém O rta,.ohygr.ajphO não QUVi1Q, 

Q_ SB. BABROso:-Nenhuma. ·razão descubro 
· prura. que o Ministro d-o Im_pelci\0 seja quem Otl'

. ~~lse a.ltabella para o rec:rrutame:D.to. -e quem !dê 
oonta. .00 seu :roesultado lá 1Qa.ma.ra. dos Dep.u
tado:s .. Se é ;porque o Mô.nistoo do Inn:perúo tem 
OS ecmlhecian.ento-s esta-ti.st1ooa id®S P·rOVinc:.a.s, 
esses conhecimentos são para aqui desnooes
sa:rios, porque no artigo fica determi·nado que 
a quota com que cada Provincia deve concor
rer. seja na pr.oporç1i.o do numero dos seus 
deputados. As ·mais razões porque tudo isto 
deve pertencencer ao Ministl'o da Guerra.. j-á 
estão expendidas, e escusado 6 cansar _a atten
çlo da Camara com a repetiç~ do que s~ tem 
dito. 

Dando-se -por discutid~a, a ma·tei'ia. 
pr<>(lloz o Sr. P'l"oeiS!Í.d.-enrl:e a votos o a.r
idgo, ea:tva. a. emenda., e foi .a!pprovado. 

Propoz depois se a. .Camara Rlf'lpro
vava a emenda. Decidia-se que n!o. 

Dada a hora. "aiiiou-se a disoussão, e 
o Sr. !17esident:e designou para Ordem 
do Dia a continuacão da discussão 
adiadal; e. oontinuação ldla segumda. 
discussão da Resolu~ SQbre O'S Se
madOTes ·e Deputados .não reeeberem 
or:denad:o a.l:gu:m no :tempo em q11e ven
-oorem o .su•bsidio; -a. di.semssão do Pro
jecto sobre a ~ des P,relazias de 
Goyaz e !Matto Grosso em bispados; 
.a. a.ppl"''Vl3.ção d<l!s TeldJa;cções que se 
.apresentaram ; e, lw.ivendo temrp;o, a. 
discussão de par~ceres de commisaôes. 

Leva.ntou-se a ;Soos§.o ãs,. duas horas 
e dez minutos dia .tarde. 

RESOLUÇÕES Do SENADO 

"I'llm. e Ex. Sr. - Accuso a recep~i\o do 
Ofld!clo de 13 do -corrente, em: que V. 1Ex:. mc 
par.ticipa que 811'81 JM~ o Impe-ra&r se 
Dignera :Resolver, a. respetto do a.ugmeato rlb 

Or.denado dos Emprega.d-os o:m &ia do Sena
do, que rvenOOm menos de 400$000 Wl-nualmen
te,. que se esperasse pela Lei que ha de regular 
(>Jn geral esta. mruteria, evita.ndo a.ssim medidas 
provisoria.s que não abra"Dgem a. to.ta.lida:de d;o 

<>bjeclo : 'E fieanld:O o ,Senado in teira.do de to
do o conteud'O do dito Officio eum:pre-:me par
ticipai-o a V. Ex. para o fazer presente a S. 
M. o ImperadQr. 

"Deus Guarde a V. Ex. - Pac-o do Sc
m:vdo, em 15 de Setembro dre 1827. - Visconde 
de CongO'nhas ào Campo. - Sr. Viswnde de 
S. Leopolldl>. 

"Illm. e Exm. Sr.-Participo a V. Ex. para 
o fazer con.staa:- á .Ca.maro. dOs .Srs. [)tepUtados 
que Sua. .Magestade <> Imperaldor 1Iou.ve por 
bem !Sancci'Clnar :tres Resoluções da. Assembléa 
Gerrul. sobre oa inte1ligencia da ·Lei que acluel
men·te regula a. L~berdade da. Imprensa; sobre 
a distribui~ão do::> feitos naquellcs lugares on
de ha um só Tabellião, e juizos onde ha um só 
F.serivão; e sobre a Lei do Monte Pio d.e }.fa
ri·nha, ld'ecJ.ara.ndo que esta. não coU'OOde á-s 
'Irmãs dos oonrbni'bufuo-tes •a sobnevirvencia de 
umas pa.ra. as outra:s. 

..Deus Guarde a V. Ex. - Paço do Se
nad<>, em. 15 de Se-teirobro õe 1827. - Visconde 
de Oongonhas ào IJam.po. - Sr. José :An touio 
da. Sil""M Ma.ia., 
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EJJp:odiente. -- Continuação da- segunda di.o~

cussão ilo Projecto sobre a· fixação d<P~ 

torças terrestres para o anno de 1828. - · 
Segunda àfsctt&&ão da Resoluçao sobre o& 
Sr&. 8ena4onis e Dcputailos não reccbc1·em 
or-denado algum- no .tempo em. que tle?l

ccrem o subBWío. 

PRESIDENãiA DO SR. BISPO CAPELLÃO MÓR 

iEsbam.do presentes vinte e 'Jlo.ve -Hri". 
Senadores, abrio <> Sr. Presid~nte a 
Sessão. O Sr. 2• Secretario leu a Acta 
da. a.nrte.ccdente. e foi a.pProvad.a. 

O Sr. 1<> Secretario leu o seguinte 
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lllm. e EXIIli.. Sr. - Remetto a V. iEx. um 
dos Autographos do •Decreto da Assembl&. Ge
ral Legislativa, que extingue os lugares de 
Intendente Geral do Ouro desta COrte, e da Cl· 
&de ida Bahin, assim como os Oftieios de 
Escrivão, e Melrillho de seu ca-go; e tenho 
de commun!car a V. Ex., para ser oonsto.nte 
á mesma .'\:ssembléa Ge1'8Jl, que 1110 mencionado 
D6creto o Jmpe.rador eonsente. 

mos aieho con,·enienfie que se supprim.a 11qui 
11 cl81UBula - "dentro s6men~ das l'e&pe<,'iivas 
P.rovmcia11'', - .COm esta suppreJ;;;iío conve· 
n'ho 1110 arti~,oo. 

Falou o Sr. Marquez de Inhambupe 
e o Tn~hygro.pho illÜo OU\'Ío, 

,_ 

O Sa. -MAIIQUEZ DE IS. MI-AliO : - •o\.p&zlll4' 
de eu não ser militar, pareoe"'llle que alguma 
~oisa posso dizer sobre este objecto .• -\:!1 forças 
da segun.Cla. linha. !hão de se fixlJ.r, quan& se 
tratar da. orga.niza.l:iio geraJ. do Exercito, e iDão 
ngor11.. Do que por ora .se tratu., lé de fixar a 
força. da primeira linha, :por esta ma.teria. ter 
L'elaçiío com a de Fazenda; :por ser ;necessa· 
rio \'cr ldle <I}UC! forças carece o· Go,•eMo, pa.ra 
se lhes arbitr~~.ret:n os meios de as b"UStentwr. 
Qun.ndo .se tratar da. organização geral do 
Exercito, é que se ihão de fixar !Iii ·forças da 
segunda linha, como já disse. 

"Deus Guarde a V. Ex. - Paco, em 15 
tle Setembro lj~ 1827.- Conde àe Va~.enDa. -
Sr. Visconti e de Congonlws do Clllmpo." 

O Sena.ilo ·ficou inteirado. 
!Como ;nã;o hou.vesse mais CJ.."'jledien· 

~.e. entrou·.se na. primei:ra pa.r.te da 
Ordem do Dia, que era a. continuação 
da Fegunda diseussiio do Projecto so
bre a fixaçiío Jjas forças terrestres da 
primeira linha para o anuo .futuro de 
1828 ; e veio ii discussii;o o Art. ;5•, o 
qual foi approva.do sem haver quem 
c combatesse. 
&~sou-se ao Art. 2•, que :na Sessão 

de 14 do corrente se hav:ia mandado ã 
CommiJI:!üo de Guerra para ella o ll'C

digir na fon:na do requerimento que 
então fez o Sr Barroso; o que a Com· 
missão cumprio, reformando pela ma· 
neira seguinte o 

'' Art. 2".-As tropas da segunda llnha po· 
dcrão !>t'l' empregaidas em servi<:O activo iJ'u· 
rante aqu.elle período, dentro s6mente das :res· 
pectlvas Provinclas, se não fôr possh·cl fazer· 
,-,e o rccrut:lmento que -leve as da primeira li· 
nha ao ammero fixado :no ,<\.rligo um>tecedente, 
ou fôr necessarlo empregar as da primeira II· 
nha f6ra da ll'CSpectiva iProvincia. Fica porém 
M.tendido que, no caso de ser atacada, ou in· 
'l'adiij'a qualquer J?rovinc:ia, ou no de lier per· 
turbado. a tranquillidade l)lUb!ica., poderá. o 
Gove:rno empregwr em seu auxiJjo as tropas 
da ~~egundJa; ~i!nha das Porovinciaos Tisinhas." 

O 811. M.\BQtlEZ DE S. AMAIIO : - Sr. il?re· 
siij,ent.e. O pri.nclpal motivo porque se mandou 
redigit" de novo es~ .Arbigo, :foi c a.eha.rem-se 
ompreg!Vllu! em C8.IDJY.!-Dlul. algumas milicias 
(lC varias Provinclas do Dm1perio, e não ser pos· 
slvel dispensai-as daquelle servlco. Nestes ter· 

.O Sn. 1:\únQUEz DE lNHAMDUl'l!:: - &-tou 
persua.d.ido de que as forças não se ~.i.mm. uni· 
camente pela razão que o nobre Senador aca· 
ba de apresentar. Não é só porque Isto tem 
relação com os objectos de ~"'azcnda, é tam· 
bem :por<J:ne a Const>t.uicftio assim o m13111l~n, 

para que não haja excessos, para que se não 
''exe~n os po1·os ~et~l necessidade. E pergunto 
eu: essas tropas de mlllclas, quando são em
prega:das, não recebem soldo, ~1ão ~..!111 a'l"'lla· 
mento, etc.': A Constituitão ma.nda que to· 
dos o.s ":t~ttlO,; he 1ixe a ior.;:a de IIIIllr e terra; 
as mlllclas eonst!tuen1 uma._ parte da forca de 
terra; por consequencia, deve-se fixar, O con· 
trario ê não fazer o que a Constltuitão de-
tcnuioo. · 

O Sn. :IL\nqcE7. JJE JACATII'>l'AGUÁ: - Não 
·5() póde fixar a for~a da. segun/Jbl. li:nha., :por
que ~.stes l1omens !llÜO estão liJgados como os 
da primeira. e de um momento pn.ra outro ha. 
alterações. Quanto ao emprego deãsa força, es
tou em que uão ~>Óde ser senão dentl."' dias suas 
:respecth·as il?roti·neias, salvo o CII.90 de :ne· 
cessidade ur~nt,e, Supposto a. CoDJStittuiÇiio 
diga que OO!Ilpete ao Poder EXIOOUtioro empre· 
gar n ·fo~n armada, como julgar eonvenien· 
te, isso entenl3C..se a respeito da tropa. da pri
meiro. lin:lla ; para empregar a da liegnnda. 6 
ncccssario que se det.erminc; e como a Sllp
pressão proposta na emenda que se off~r" !Cll 

p6de occasionn.r du'l"idas sobre e~t'il ponto, pa.-
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recc-mc que se ui\u ll~Ye aàmlttlr, porém ap. 
pro1•nr-se o Artigo como ~til l'ooigido. 

O Sn. lC.wQu:t.:z DE I~IIAllnurE: - Será 
fal'tn de inielligencia IIDinhn. sobre esta mo.te
rin, porém estou persuadido de que não hn 
r1Hficuldnde em se fixar o. :!'or!:'ll. da segundo. 
iinhn, e parece-me q·ue isso se deve fazer, e 
o (loyerno emprego.l·a n:lS oocasiões opportu· 
nas, como j~gar com·eniente. :Essn for~a e6"ti'L 
crganizada em corpos, como l!l- da primeira Jj. 

n'ha, e nós vimos que 11. do ínio Gronde tem 
serl·ido em muitas cnm'P:luho.s. :E' ''erdnde que 
o miliciano níio estlL ligado da mesma maneira 
que o mUi.tar da primeiro. linha; entretamto 
sempre o está de :IJguma sorte, porq·ue não 
póde ausentar-se para ouiro :pn.íz, ·nem mudar 
de dlstr!cto se•n licença. Não acho, pois, que 
haja nisto difficuldnde. 

O Sn. MARQUI'z DE JAcARi:P.\GUÁ:- Póde· 
se .fixar o numero dos COl'pos dn segundo. li· 
nhn, mas não o das suas ·prnças, porque destas 
:Passam ús vezes multas pnra a primeira Utúl!!. 

quando estão nessn razão, por causa do seu 
m:m =portamento, etc. O miliciano que t! 
o;olteiro, que commette •m•uita.s :faltas, que é 
'l"!ldio, que t! lnsiJbordinado, :pas~ para a 'Pri· 
:ucirn linha, assim não se pode fixar o numc· 
ro !Jns pra~as <lo. se,""llndn. 

O Sn. BoRGES : - Sr. iPresi<lcnte. Tenho ou· 
vida a questão, por6m, direi o que entendo so
bre esta materla. Nos goYernos monarchlcos 
absolu.tos não se :!ixnm llS :ror~as, nem se de· 
terminam ns rendas, c as despezas da nacão, 
porque o :Jl01'"0 não tom garantia.s, c o ;Sobe· 
rano .póde reduzir rtodos os cidadãos n. milit:l· 
res, segundo a ncccssi<lal:le ou capricho, c es· 
tabelecer os tributos que quizor; porém nos 
governos mona:chlcos constltuclonaes fixam· 
se as forcas, bc.m como as rendas e as despe· 
zas da nação. E para Que? Para que o Go· 
1'"crno :não façn. um emprego dcllas em prc· 
juizo da nacão c não venha a cscravisal·a. Por 
isso quando se estií. cm guerra dec:reta-sc a 
for~:a. que é :nccessario. para susten.to.l-a, e ns 
rendas pro.porciona&.s po.ra isso; qua.ndo se 
está em Faz, reduzem-se essas rendas, e as for· 
~ae :unic:a.moente ao :neccssario para us despe· 
1as <Ia administro.çíio publica, para manter a 
tra.nqui:Ilidade interna, c oceorrcr a quo.lquer 
aocldente repentino. 1\Ias qual ~ a forca que 
se fixa? Aquoll>t a que a Nação paga, c que 

A. 4 

t:~li1 ú ui~po>·lciio do Governo. ::\ outra não ha 
necessidade ele o. fiX'IIr, porque nem a Xação 
lhe paga, nem o Goyerno pode dispõr della. 
como quizer, sc.niio no caso do Balu8 popull, 
l'i;;to que ns cireumstn.nclns das pessoo.s que 
con1põem esta !orca, nllo são as mesmas que a 
<~aquel!a;; que COIIDpõem a .IJi:J. 1>rim<!lra llnhn, 
tunM pelos seus generos <le vida, como pelas 
obrigacões soeines, n. que estão ligadas. Em 
Inglaterra ns milicio.s só pegarnm em armas, 
quando a naci1o se ''lo ameaçada de lnYasão 
por Bonaparte. Isto ;; justanlente o que se 
pratica em todos os governos constltuclonacs, 
c o que deu moth·o a mandar-se á Commissão 
o Artigo do Projecto para ella o emendar, at
tentii.Y as cireumstancias cm que nos nehn· 
mos, e as mais que po<lcm oceorrcr. Pns.sa.n· 
do a tratar das emendns, conformo-me com 
a q11e fez a Commissão, e não approvo a. se
gu'lldn, porqae me parece dcs1'iar·se dos :prin· 
cipios que tenho cm~ttldo. 

Falou o Sr. Marquez de Inhnmbupe 
mas o Tachygrapho não colheu o seu 
dioscur:;o. 

() :Sn. l3onOES : - .\s milicins não se con· 
sideram coaJo íor..:a :~~rnlnda, porque ser1·em 
só nn. occasião de necessidade, depois 1'ão ·para 
,.uns rosn.q: o que :não acontece com .n tropa 
dn primeira llnhn. Pelo que o ll!ustre Senador 
d i7, ta:mbem DS ordenn.nl):l~> passarão a con· 
<.idernr-se como força nrmadn. porque pega.m 
r,nt arm:l<l nll.li occasiõcs de perigo; porém :não 
t! '3!Ssi•m• 

0 Sn. VISCOXDE DE ALCAX!AllA: - .Sr. Pre· 
;;jden.tc. Parooc·me que toda o. questão nasce 
de se não ter cnuncia.do bem. a ãdéa que se 
quer exprimir n"ste artigo. O que s~ quer 
clizer, é que o Go1'"erno s6 póde cmprega,T mi· 
licias, em t.e.mpo de paz, quan!Jo o recruia· 
mento para. a. primeira linha nn.s respeeth·as 
Pro1·ineias niio chegar ao numero de praças 
que se determlnn no artigo antecedente, e que 
esse emprego sejn sempre dentro do.s mesmas 
Pro1'incias. Agora, pelo que toca no :tempo de 
;rucrrn, quer se dizer que o Governo possa 
empregar as miliciM dentro c :fôra. (las suas 
ProYinclo.s, quando a tropa da primeira .Jjnhn 
estiver em campanha, c não fõr surr:ctent•l .. 
Desta maneira pn.rcce-me que :fica bem enun· 
ciado o .Artigo, c passo a oífereecr nc~ta con· 
rormidaJjc umn 

T. III 
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''As t1·opn.s dn .se.gu·udn linha •JlOUol'ÜO .s~r 
empregnclous cm serl'iço :ootil'o, dentro ~l'n.s :>uns 
1-espectivati 1'1'0\•inciu.s, t:111 tempo de paz, .só· 
mtlnte no cnso de uiío ser po&i1Yel ~nzer..se o 
recl"utnmeuto, que le,·e as dn primed:ra Iinhu 
dus mesmas P~·ovincia" ao uumero !indo no 
A:rMgo oot~~de:nte ; e aJêm disso :fôra ld'a.s suas 
Províncias em tempo de guer1·a, estando as du 
pr.Lmelm Hnha em campan·hn, e não .sendo es· 
tas !Jastnutes. - Salm a reduc~ão. - ViBcon· 
de de .:11ca11•tara." 

Foi apoiada. 

tltulciio nllo deixou no seu arbltrlo a quantl· 
dnlle uella, e mu·ullu que o ·C01'1:o l~egi::~lutil·o 

11 ,fill:t!, .pura que não aconte~um us tl•husos 
que jí1 QlOnderei? Bem se vil CJUC não tem lus-u1t'. 
O GCl'l·erno 11Üo póu~ dispot· da 'l·ropn •llu se
s-nnda Jinha, senão em caso ,urgeut<•. O c1 ut~ a 
Con.st1tui~iío •põe á sua di'iJ.lOsi~iio, ;; a <lu pri· 
n1eirn lin.hn, que foi !ixndu pt'lu c\I.•~!"Jllbléa. 

0 ,Sa, )f.\RQUJ::Z DE J:\'!I,\:.IJJUl'J::: - Conti• 
núo ainda n sustentar o meu principio. DI· 
zer·.se que se ·nüo deve ueixar á disposição do 
GO\'e'l'no a tropn. da segnm.da ·linha, rtr.azendo 
ror argumento que a Constitui~üo nüo deLxou 
ao arbítrio do Governo :nem a qua11tidade da 

Falou o Sr. Borges, 
tende o Tachygrapho. 

m·as niio se en· 

!roiXL !da pt·imeira, 6 nrgumentur com coisas 
que nenhuma. rdla~ão tcom 61ltre si. A :fbro· 
c;ão t.las ior~ns é coisa. inteirnmente distincta 
e diYer&'l. do .seu emprego. AqueHn perrtenee ã 
Assem!Jl.;a, <l.SW ao Gol'erno. IF:i::~o"D.rnm..se tri:n· 
in mH ·homens? O GoYeroo não .pode exceder 
esse numero, runs pode dispor delle como 
bem j.ullgn.r. Do •mesmo modo póde o Governo 
dispor dn.s mHiei1lS, porque sttpposto seja dn 
se,"'llndn linha, sem·pre ,; trO']lll, e ao Gover· 
no se deve deixar a sua applicação e tjdstri· 
bui~ão, cumprindo nntes disso que a Assem· 
iJMa designe o seu :num;ero. 

O Sn. ~WQl:EZ DE :l:sU,\:.IIIUl'E: - Sr. 

O Sn. ·"i'IBCO:SDE DE ALCA:SrAilA: - Sr. P:re· 
sidente. uma coi~a é fixa.r ns ~o~as, e outra 
appllcnl-ns. Sobre Isto não pode haver n mnls 
pequena dul'idn, nem eu me le,·:mtel :para o 

Presidente. ,\!indu permnne~o na minha. vpi· 
nião de que as tropns IJe milicias, são for· 
~a armndn, e como tnJ de\'e·SC fi:s:nr, o seu nu· 
mero, e ficaJ' í1 disposi~ão dia Governo. Eis 
aqui e.s"tá o ofi·icio do 1:\li~istro, que eonside· 
ra o Exercito COIDposto ~as tropas da primei· 
ra c segunda linha. (Leu.) Eis aqui o Pare: 
cer <la Com1uissão dn Cru:uarn dos Deputadoc> 
que as contempla como forca armada. (Leu.) 
Como se pôde, pois, contestar que o sejam? 
Esta. tropa. é realmente forço. armada, deve-se 
fixar, e ficar (I -Jisposlcão do Go\·erno, porque 
está nas suas attrlbulções o dispor della. demonstrnr; mas sim paro. dizer que a minha 

emendo. é mais coherente, mais lntelllglvel, e 
mais seguro. que a emenda npresentndn pela 
Commlssão. O que diz essa. emenda dn Com· 
missão? (Leu.) Tudo Isto estã nn minha emen· 
d(l de uma maneira annis conciso. e ma.is cln· 
ra. a.té com mais amplitude; qua.nto ii. segun
da parte dn referida emenda proposta pela 
Commissão, JlOrque não :restringe a :íamJldade 
<lo -Go\·erno poder OO!pregar a tropa. da se• 
gundn linha sómente aos eaSJOs ahi apontajj~JS, 
c ãs Provinclns vlslnhas daquella em que elles 
succederem; fala em geral do "tempo de 
guerra.", e comprehende todas as IProvinclns 
de Impcrio, quando a tropa. dn primeilrn linha 
csti~er em C!Wlpanhn, ou nüo for bastante. 
Esta. amplitrude ane parece muito nccessnrin, 
porque, ~m como póde acontecer que a tro· 
pa da primeira Unha não seja bastante, pode 
acontecer tambem que o não seja a da se
~,.,mtJa da.~ Pro,·indns visinhns, c que ha.ja de 

O Sn. BoRGES :-0 illust.rc Scnadotr ;;us· 
1Cilltn., c quer que a tropa. <la scgun<ln linha 
seja de igunl condição fL da ·primeira linl1n. 
:fund:~onuo-sc em que n Gommissão da Camarn 
dos Deputados a considern como :for~a ar· 
madn, e que. por cono>equencin deve-se íixmr 
o seu numero, e ficar fi disposição do Go·ver•·,o. 
De nada nos ser1·e o parecer dessa Conunis· 
são: o que nos importa ê o voto da outra Ca· 
mara. E como oonsium-ou cHa ess:L tropa~ 

Considerou-a por \'cntura como a da ;primeiro. 
linha, npeza r da Commissão ,J;IJe chamar ,força 
armada? Não. Tanto assim que nem a fl::~oou, 

nem a poz ã dlsl)oslcão do Governo. Logo, não 
~c pódc at'j<umcntar coon o parecer da Com· 
missão dn Cnmnra dos Dcputndos, que se acha 
cm opposiçiio com o ~·oto da mesma C11mara. 
Como é q·ue se quer dnr essa amplitude do 
Go,·erno ;pO'd('lr dispotr dn .t.ropa <la scgnnda li· 
nha, .se mesmo a re~t>eito ela primeira a Cons· 
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IIP. chamar as uJlllclas de outras mais re- · 
motas, e u utê a.s !los ronfins ~lu lr:J.l![>eJ·io, l'o· 
de ser q111e pa.r:~, a gmerrn que ,.;nsteuromos no 
sul, deovmu lll!lnda~· ns milii!ia:> 11tt. !lo )[ara· 
nhão e do Pará. Por consequencla, assento 
que a minha emenda se deve preferir. 

... Entl'tl ns pnlM•rns-"linhn--:.€-1>ode.riio" 
-u.ccre~ccnte-:re -:- ~constnTiio dos batalhões, 
d ·Tl'gimentos que ora existem." - Supprimn· 
~e o que está d'lL pnlll!l•ra - "~odo" -em 
diantt-. - Jlat·quc:: de .!racaty," O .Sn. BonGES : - Por essa mes.nlll 1·azüo 

de ser multo ampla. a emenda do illustre Se· 
nador ê que '!. não posso admlttlr. Jámals 
conTirei por .prini!ipio algum em que se :Uedxe 

Foi npoia.tla. 
O Sn. B.\Itnoso: - O nobre Senador que 

acabou de !alal· foi nm dos que na an tece
deu te discuosão sustentou tnmbem n neeessi· 
d3:de ile St: 111a1Jdar o Artigo {L 'Cormanissiio, 
rnrn mm·cn.r o;; cn.so,; em que poiJe ter lug.rr 
o emprego dns 1ort;:I\F da seguW:la linha. A 
Commissão desempenhou este encargo e redi· 
gio o At•tigo de uma no;a maneira, cingindo· 
-se ás opiniõe.q que rtinh':l.lll n.pparecido; e YÍII· 

do a sua emenda agora á discussão, o iJJus
trc Senador não toca nelln, e pre<tenl<le sus
tentar o Artigo do Projecto com as alterações 
tl'Je offerece. Xão julgo comincentes o.s swts 
razC.:s, nem ns dos outros !llustres Senado!'es, 
que têm sustcn.ta<lo a me!>llta opinião. A for
ç:t que a ·Constituição manda 'fixar, é a rmr· 
mnnente, como lhem se ooHige do Art. Hr.; a 
un st'gttndn linha não tem essa. circumsbncin., 
1 fio ê for~n :permnnenie, e por eonsequencia 
não se de•·e fixar. Quanto ao :fic:tr ã ~ispc.si· 

çiío do C'n)\'erno, t;umtbem niio pode ser, tanto 
porque a Constitui~ão o niio mnndn. r.omo 
porque esta :for~,. ê de sua natureza nu~ili~.1·, 

e sô se polle emprcgrur em casos tle excepçfto. 
:\rgumentn·r <Jontr:t isto com o lli>gimento da
do nos Presidentes dn.~ Provjnci:t~ em 1829, 

nad" 'l'ale, porque cs.<~e :Regimento .oó iem vi
gor nnquelln.5 pn.rtes em que está de a.ccordo 
com as disposições da Constituição; nnquellns 
cm que ..:; oppost.o í1 Constituiç.ão, cstiL der
rogada. A que o nobre Senador aponta, é uma 
della.~. Pix.'l-.se, c c.~U'L á disposi~ão do Go· 
Yerno a forca :trl!lada que é permanente: a 
outra não. Porm:~to, não concordo com as ra
zões do nohrc. Rcnador, nem com a sun 
emenda. 

ÍL inwira disposi<;fto do Gove.rno a rtropa d11. se· 
gunda -linha. Em nação nenhuma que se go
•·erne pelo s~·stema eonstiiucionnl, se pratica 
~imiU111.nw coisa, As circumstanclu."! <!e umn 
lm'>:Lsiio ini:nign, ou de w~1a rehellião, são 
1nrui ntiendil·eis; ne>~.~ casos totlo o cidadão 
é obrigado a pegar em armas, e, por conse
qucncla, o Governo deve ser autorlsado a em
T··regar as tropas tia segunlj~, linata 'dns :!?Iro· 
vlnclas vlslnhas em aux!Jio das da primeira, 
.~orno julgar con,·eniente; !J>OÍS nüo sendo e!;

tas bastantes para repelllrem o Inimigo ou 
subjuga:rem os rebeldes, niio se ha ue deixar 
que el~e 'fá gn.nhnndo tel1!'eno. ou no ea.'o da 
rebelliüo, que estn !L(]qui.rn. mtni~re.:; força~. 
Fõra de!.tns hypotlteses niin ~I! Jl'"l" !la.r .<~· 
milhante nutoris:t!;iio, 

F'alou 0 Sr. Barroso, porém nã'l 
~e entende <l TMhygrnpho. 

O Sn. l\fAUQC'I~z nE Ali.\CATi: - Sr. Pre

sidente. Vet~d~ :L discussão que 1em hM·~do 
sobre este artigo, e a cllvergencla de oplnloes 
que tem appnreeido, ll'csol..-o..me rt.~mib~ a ex
pender ns minhas idéns. Xiio po.-;so deiXM' de 

• •.• 0 do :Sr. ~frurq.ucz me confor.mn.r com n. optm.t ' 
de Inhrumbupe, q'lle su.o;t.enm ser for~.a nrnla· 
dn. n trop.'t dtt ~unda lin·ha, c q.u~ como tal 
dC'I"e fixar-sr, c pôr-se ii di.•~p0$1!;aO !Jo Go· 
Yerno. Pnrn prol\1- ide que a tropa de ~e.gounda 
lin·ha é for~a -;lll'mnda, ba.'ita con~idernr que 
ella constitue uma parte da força do Exercito, 

• d' ·,.~o do C'nJI"CI'· c que este•·e ~mprc a ·11\POSl,. 
· , I · le "" de Outubro no: tnnt.o aSIIIm que a. -""I < ~a • • 

O Sr. ~fnrqncz de Aracaty .respon
deu ao fllustre Senador, porém, IH1o 
5e pod~ .formnr i!léa. dos ISCUS n rgn 
mentos pelo que escrl:veu o Tachy . 

graph~. 

de .1&'23 di"I nos PrcsiiJcntes das .P.ro;mcuts a 
fn<:>ul<ladc tle pOderem dispor <lella. bem como 
<ln que é dn primci:ra linha. !Sendo c!;t;es os 
meus prlnclplos, parece-me que o Artigo do 
.Projc<!to arece de· ~er t.'l~nc.nclado, c nclto que 
<'Om pequett'.l~ n]t('l'nçõcs ficnri'l cm c~t.al1o de 

, • J~ "'llt' ju1go com·c· paMnr. Eul nqm a cm cm u, ., , 
r. i ente: 

.o Sn. nonRJGUF.S nE .CAJIVAI,HO: - Sr. iPre
~i!lent.c. ,\s coi'll.<; têm chegado n tn.l confn· 

--.. ·-·--·-··----
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~iio, que nü'J posso formDJl' bem o .meu juizo; I 
entretanto, direi o que me parece. Que for~as 

;1edio o Cor~·uo? Trinta :nil homens id·a. p1·i· 
melra l!nlln. Com I(Ue fundamento, pois, se pre· 
tende agora pOr tambem :l sua dlsposl~üo as 
forcas da segun.1a? Eu assento que nquellas 
!orcas são mui surtlclentes em ns nsosas clr· 
cumstanclas actuaes. Se acaso o lnllnlso com 
que estamos em Ç."uerra fosse alguma nação po· 
derosa, não cl!eg:lrlnm certamente; porém par.t 
aquelles trinta n11l homens com valor e disci
plina, chegam :;mito bem. Como tall·ez se não 
}Jossn preencher :tquelle numero de trinta mil 
homens, propõe :t cmcadn da Commlssão que 
nesse cnso po.<;.;;n o Go"rerno emprega.r n..~ mi· 
;icias elent.I•o das suas respectints Províncias, 
llcm como no i!e ser pi'<•ciso empregar a tropa 
da primeira llnhn fórn dellnn; c, nos casos 
de lll\'nsão Inimiga ou rebdllrw, permittc-se 
que o GoYerno niio só ns e.mopreguc nhi, porém 
mesmo lóra das Proi"Íncias; 11ão a .. -; mHici:J.~ 
r'e qunl.,uer pnr·tc elo Imperio, porém as dws 
Proi'Ínci:as l'isinhas; porque ~cndo os corpos 
tle milicin:: compostos de IH'g'()('iantc:<, c de 
homens de outras classes da Sociedade, não se 
hiio de cluuuar, por cxc:nplo, os do lfara:1hão, 
llcm os >lo Parfi, para ·ir('lm fazer frente :l uma 
;m,~sr,o <Jl:e :tcontc~a no P.io {';r·:mrlr• <lo Sul, 

lll'lll nh:tfnr nma J'Cbt•lHiio qnt' :-;c l~oe..·clart' 

na Provlncla üc S:.tnta Catharlnn. Julgo, por· 
tnn'to, que na r:mcnda da Commlssão tudo 
está bem pro,·id~nciado, c qt;•? nem se deve, 
nem é necessario dar no Governo uma facul· 
dndc lnüer!nlda d~ dispor dn tropa da segunda 
linha. 

Dnn1.1o-se por discutida cst:l. mate· 
ria, o Sr. PresideJJtc pa.ssou a propo1· 
no Senado se n.pprovn\'O. o Artigo, .sn-1· 
vas as emendas. - Venceu-se que 
sim. 

Se o.pprova a emenda do Sr. ~!ar· 

qucz de .'3mto Amaro. - Xão passou. 
Se appr.wnya a emenda do Sr. ~Iar· 

quez de Aracaty. - Tambem não pas
sou, c ficou prejudicada a emenda do 
Sr. Vj~onl:le de AlcantD~rn. 

Julgando·&?, afinal, sufflclentcmcn
tc discutida a matcria do ProJecto cm 
gemi, c d ~ cada um dos seus artlr,os 
cm particular, foi n.ppro1'ado pnra 
pmwnr ã terceira discussão. 

SegulndJ·se o segundo objecto da 

OI;rlem do Dia, prosegulo a segunda 
discussão da Rcsoluc!lo sobre os Srs. 
Senado!'l's e Deputados não receberen1 
.,rdenado algunn no tempo cm que 
\'encerem o su·bsidio, a qual tinha ti· 
cado ndlnda no artigo l" na Sesstio de 
13 do corrente, juntame:Itc com uma 
en1endn do Sr. l\Inrquez de Parann· 
g'lt~l. 

Usou da pal:wra. o Sr. Ro<lrigue.s 
de Carval!Io, porém não se entende o 
que o T achygrnpho escrc1·eu. 

O .Sn. SoLED.\DE: - •Sr. Pres.ii!ente. 
posso confoi·mnr-mc com este artigo •:m 

Xüo 
todas 

as suas pn:·tc3; :, indlspensavel fazer algumas 
cxeccp(!ões, pois c!~ outra sorte ser:l injust:~ 

esta Resolu~1io. X~stas excepçc•:s derem entrar 
cm prlmelro Jus-:tr os consel11elros c os m!n!s· 
tros d'Estado, porque os seus empregos silo 
co:npatiYels com 'L•: funcções de lcglslndores; ·~ 

'c acaso durante :1.o Sessão cel:l:cm dos or<lcnn· 
elos, que como ta :•s lhes competem, 6 por cs
pontanen "VOntade sua, c nüo porque haja ra· 
z:i.o para os perd ··em. Depois de1·cm ser c:w;
ptuados os orticincs militares reformndo~, e 
os ch·is aposcntalos, porque os soldos e orde
nados c;ue estes ·.cmcns recebem ~ '"m consl· 
dernt;ii<> nos seM•Jços prestados nos empregos, 
que antes occuparnm. Sendo chamados para os 
trabalhos lc.;lslnti.-os, nenhuma razão hn. pn· 
m pcri1erem esses "Vencimentos. Em tcrccj.ro 
luga.r O$ bispos c os pnrochos, mas com o cn· 
cargo de admln htrarem, por si ou por seus vi· 
~n:rios. os empregos ecclesiasticos que tiYc· 
rem. A Const!tul-,ão promette manter n reli· 
gi5o catl1olien. apostolico. e romnnt!, esta. não 
pôde existir sem cu.lto, nem o culto rsem mi· 
nistros. Orn, 1111\n, 1'Cz que estes vêm para n. 
Asscmbléa, liir.o ile cnc01mmendttr as stm"' abri· 
gnções a 1-iga:rios, c pagar-lhes, qua.ndo niio 
possam exercer por si taes func~;:ões do seu 
mlnisterlo; e ser!!, portanto, Injusto obrigai-os 
desta mandrn n s!lt!sfazerem ãquelles Ylgarios 
da sua prc;prla al;lbcira. Com estas exccpçõr,s 
parcce·mc que pode passar a Resolução. 

EltE!iDA. 

"Snpprimam·sc n.o Art. 1• n.s :pn•lnnns -
" on cong-rna•, ou ccclesin.stica" - F<>rrnc-.oe 
um artigo nddltlv:J da maneira seguinte. sa:
,.a. a rcdncçfio: 

"ATt, 2•. Ficam exceptun<los i.lcst•n regra: 

..1 

i ~ 
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1• os õ!ini.'>t1·os e Cousclhelros d'Estudo; 2•, os 1 

ot.tli-C'l'n.es anilitwres ·re1ormo.dos; a•, os apo
sentados em empregos ch•is; 4', e tambem os 
bispos e parochos, mas oom o encn·rgo de ad
min'i.;;trarem por si, ou .por seus vigarios os 
empregos e~lesJo.sticos que tiYerenl. - So!e
•ladc." 

Foi apoiada. 
Falou o Sr. :1-farquez de Inhnmbupe 

mas o Tachygrapllo nada percebeu. 

Levantou-se a sessilo t\s duns ho
ras e d~z m·inutos da tarde. 

RJ::SOLU~};o DO SE!UDO 

"Illm. e Exm. Sr. - Pot· otficio do :m. 
nistro e SecretariJ d'Estndo dos X·~goclos 
da. Jttsti~n em data de 1~ do corrente foi pre
sente ao .Sennuo que Sua :\fr.gestude o Impe· 
:"ador IIou\'<! pot· bem conscn-ti.r no Decreto 
da. Assembléo. Geral Legi.s.Jo.ti\'11., e:o.:i.inguindo 
os lugares tlc Intendente Gero.! ~o Ouro des
ta. Co~te. c da. Citl:ule ua Balüa; assim coc:no os 
Offjcios <le Escrh·ão, c ~feirinho uos mesmos 
Cargos: O que tenho o. honro. de participm· a 
V. Ex. o.f·im de o ·IC'I'nr no Conhecimento do. 
Cn'lll·n-ro. dos :Sr.•. Dcputn<los. 

0 Sn. :\L\RQt:Ez DE: S. AllAIIO : - Sr. Pre
sidente. Estn. m!lJtet•i:L é muito siunples. A 
Constitui~ão não manda que se tire cois:L al
gum:L n ninguem, antes exige que para qual
quer ser Senador ou Deputudo, tenha. certos 
rendin1entos ·por bens, industria, oommercio, 
"ou empregos." ·Com esta misera.Yel economin 
nilo é que S(> h5o de melhorar as cireums
tanclas do nosso Thesouro. H'a outros meios, 
de que se lance mão pa.ra isso com maior pro
veito; portanto, voto não só contra o Artigo, 
porlim contr:~. :L Resolu~ão. 

uD.!o.s Guarde a Y. Ex. - Paço c:o Sena
do, em 17 <lc Setcmbro de lS2i. - Visconelc de 

Julgnntlo-sc sufficicntemcntc deba· 
tida a matcria, foi proposto á vota
ção o Artigo, salvas as emendas, e co· 

CrmgonltrrR do CU.IIIJIO, - Sr. José Antonio do. 
SHm Main." 

lOG• SESS,\0, mr 18 DE SETIDffiiW 

DE 1827 

mo niio pnssnSS<', ficaram estas pre- E.rJlCrlicntc. _ 
julllc:tdas. 

Primcim c segunda discussão 
elo Projecto sobre• n crcnção das prcla::ins 

ele Go11a:: c .llatto Grosso en~ bispa(los. -
Primcirn c segunda eli.scu-~JSão d.a Rcsolu
t,:eio sobre o julgamento d.as causas ccclc· 
sia.stieas en~ segunda c ultima. iiJ.Btancia. 
- Di.scr1ssão de Pareceres de Com.missiics. 

Entrou em discussão o Art. 2•: 

"Art. 2". A'qn~lles Senadores e Deputados, 
que ti'rerem recebido adcantado ordenado, sol· 
do, ou congrua, se dcscont:trít a pn.r.te rel:Lti
va; :io to;11po cm que vencerem o subsi <~i o, e 
aquelles a quem não tiver sido feito este rles· 
conto, cntrrun no cofre naciona 1 com n qu;:n
tia que se de-vêrn descontar." 

Não houve ql:·~m falasse sobre es· 
te artigo, c dnndo-se por d!scutfdo, 
foi posto a \'otos c tn.mb()DJ ·rejeitudo. 

Propoz J Sr. Presidente, por fim, se 
·a. Resolução pn.~sam ít ·terceira discus· 
sã.o, e :resolvendo-se pcln. ncgatim, fi· 
cou orejcitn(la. 

Dada a. hora o Sr. Presidente dcsi· 
gnou para Ordem do Dia a dlscussito 
do P.rojccto sobre a. erea~iio dns .prc· 
Iazins 1~e Goynz c ::\fo.tto Grosso cm 
bi.spndos; discussão da Rcsoluçiío so· 
·brc o julgamento das cnusns eccle· 
sin.sticas em segunda c ultnmn. instnn
cla; e a discussão de pareceres das 
commissõ~s. 

rnESIDExcr,\ Do sn. nrsro cArEu...i.o :u6n 

Estnndo presentes \"Íntc c nove Srs. 
Senadores, nbrio o •Sr. P.residentc a. 
sessão. O Sr. 2• SecrP.tario leu a Acta 
d:t antecedente, e foi approvada. 

O Sr. 1• Secretario leu o seguinte 

OFFICIO 

"!Um. e E:l."lll. Sr. - Em conform~.Jade 
do .\r.t. GS, Titutlo 4" d:t Constituição do Im· 
pcrio, rcme.tto a V. J!:x. para 'W.r o con\·cnicntc 
destino, um dos autograpbos da lei, q~:·~ fixa 
n For~:t <lc ~f:tr para. o a.nno futuro de 1828, 
c tenho de significar n. V. Ex., que conscn· · 
tindo o Imperador a. tem Sn.nccion.do. 

"·Deos Guaroc a V. Ex. - Paço, cm 15 
de &tembro Jje 1827. - Jfarqucz ác Jfaccuó. 
- Sr. Visconde de Congonlms do Campo." 
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O ·Scnndo ficou inteirado, 
O mesmo Sr. 1• Secretario leu uma 

pru·ticip~üo de molestia do Sr. Jo.sê 
J OOlJ. ulm N n buco de ~\'ru:ujo. 

A Cam tra ficou Igualmente Intel· 
ru.d:t. 

I>as..-nntlo-86 :ú }>rimeh·a IJO.rte da 
Ordem do Dia, entrou em primeira e 
<i{'gundn cliseussão o 17ojecto du. Ca· 
úil.aJ'll dos Srs. ·Deputados, sobre n 
.cre~üo dns :preJazias de Goyaz e ~!nt
to .G~osso em bispados, juntamente 
<'0111 um Parecer dn.i Commdssões re
lmidas de .Constitui~ão, ·Ecclesioasticn 
{' de FnzeniJa. ( 1) 

0 Sn. CI[ARQUEZ DE S. AMARO: - Sr. :Pre
~;iden.te. Antes (]e se entrar na di~ussão da 
materi:L de.o;ta I:esolu~ão, ha 11ma questüo pre
liminar que a C:mmra dere decidir,, e .rem ru 
seor se a nulla de que se trata oonote.n1 dispo
sições gerae.~. ISc contem com efieito disposi
~ões desta nn.tureza, .Uepenlje da a·pprm"ação 
<1:~ A.<;scnnbléa ;pn·ra o Goremo •lohe (]ar o Be· 
ll<'J)lacito ; se não contem, !flão comp~tc ú As· 
>'<'lllbléa. ost•l mnterin, o Gmerno lhe clará, ou 
negará o Benepi:I.~tto, como julgar com·enlo~n· 
te. :Isto é o que n Constituição determina. 

O ·Sn. ~!.\BQU~ DE S. A.ltAIIo : - Sr • .Pre
sidente. ·Eu pro]mz a questão pl·elimhloai', :por
que, decidida ~!ln, e reconhecendo·se que a 
Bulln, não eonwm <llsposi~ões geraes, esta
vam evltadn,s todn,s n,s questões, e poupava-se 
tempo. Clnglr·mc·el, portanto, unicamente no 
objecto dessa que3tão. O nobre Senador quo~ 

me precedeu sustenta que não lia nesta Bulia 
Jisposi~&.,; ger!l<!s, Eu entcnilo o conh·;u•io, 
porque esta nomen~itO, que se faz na u·e!ei·ida 
Bulia, de Yignu·ias apostolicos, .! em com'!e
quencla da proemlnencla que a curta romana 
quer abtribuir·se, de illOmear taes Tigarios !PtJ.· 
ra todos os blspacbs; portanto, não exorbita n 
Assem•bléa das suas nttribui~õe.~ entr:tnilo no 
conhecimento deste ne,"''cio; não ~·ai im•adir 
as nttrlbulções do Poder Executivo. 

O Sr. VIsconde de Alcantara, fez um 
bl'e'l'e discull'so, do qun.l sómtentc se 
poude colllglr que o !Ilustre Senador é 
otambem de opinião que a Bull11. con
:tém com effeito disposi~õe.<; gerncs, e 
qnc carece da appl'O'I':I~ão da As!Ooem
hlén n:t forma da ·Consti.tllllçüo. 

Xão havendo mais quem faln,sse 
:=;obre a que.<;tüo preliminar, propoz o 
Sr. Presidente se a Camnra en.tenllin 
qnc :1. Bulia continha disposi~ões ge
rnes. - Decldlo·se afflrmntlvamente. 

Entrara.m por consequencia em <lis· 
cns~ão os artigos do Projecto d·~ Re
solu<;üo, os quaes foram successim· 
mente Jidos e :appro,·ados, sem hn· 
Ycr qnem os impugnns.<:e: 

O Sn. Sor.IW.\'•E: - Sr. Presidente. Eu 
assento que esta Bulla não contem dlsposl· 
çõt·~ gera,co.-, e :por oonscquendn é exorbitante 
<ln.-; attrilm ições do Coropo T..egislat.i\'0 o tra· 
tar della; nem descubro nella coisa, que seja 
.-ontrnria. á .COnst.it·n·i~ão do Impetrio. Qne não 
contem dlsposlçõ~s geraes claramente se ma· 
nif<•stn l.lo seu objecto, qne é e.lerar a bispa
dos a.<; 1n-elazias de que faz menção, cm con
sequencia da r,~oatulação da nossa COrte; que 
não contem, tambem, coisa alguma contra a 
Constituição é lncontesta\·el, pois o Summo 
Pontiíicc, conciliamlo a autoridn<le qne por 
<1ircito oca.nonico lhe opertenct>, oom as disposi· 
cõe.o; d11. ane"!<mo. Constitui~ão, nomeou p:1.ra 'l'i· 
gnrios os mesmos 'Jll'Cilndos das re.qpecii'\'lls 
Pro'l'incias. emqmmto não L'õão cl(W\'n<los 1i di
gnil:lnde eopiseopal. Por t>.~tM il'n.?.Õcs ns.~ento 

que niío é <111. compeitenci11. da Asse.mbléa en
torar no eonhec.imento <le.~te .negocio, e qne 
elle não <lcpcmle dn -.;ua apprO'\'I\çiío. 

".Ari. 1'. Da Bllila do Sun1mo Pon.tificc 
J..cão XIT, qnc princi')?ill. - Gltnclis II·ÜiQIIC tla

tcnt - é sómentc apprOT'ada n erec~ão <1M 
prelazins de Goynz e Mavto Grosso em bi~'Pa
dos com 11.1! mesmas sédes, extensão e limi
te, que ora têm n,s ditas prelazlns. 

(1) Veja-se o Parecer, na sessão de 16 do 
corrente. 

Art. 2'. Oada um dos .bispoo destes nO'\'os 
biJ,,.pndos reroherá da Fa7Amda P.u'bJ.ica., um 
con.t.o e seiscent01; mil réis, para a sua eon
grua, sustentação, aposentadoria, esmolas e 
vign.rio geral.'' 

.Tn!lgando-!Ooe discutit1a a matcrin <lo 
.prcjccto cm geral, e dos seus artigos 
em pn.rtieular, íoi oawro'l'ado para. 
pns.~ar Ít tcreeira discu~;...,!io. 

Segulo·se a segunda parte da Ordem 
do Dia., .! abrlo·sc a prlmelrn e se· 
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gunda di>CUlisiio da holu~ão da Oa· 
!llal'U dos Sr~. Deputn.llos sob1~ a ex
tinc~iio da tercd.ra instaneia no ju:l· 
gameu to d~ <musas ecclesiusticas. 

'' .. -\rt. 1•. As causna ecclesiasiicii,IS, d'ora 
em diante, serão juJgud~ em segunda e ul
tima lustancla na Rela!;ilo competente." 

O Sn. SoLED..\IlE: - Não me posso confor
mar com este artigo . .-\ constituição diz que 
não ha !Oro privilegiado, mas exceptua as cau
sas, qt:J~ por sua natureza ·pertencem a jui
z~ ·panicuJures. Om, neste numero entram 
aquellns que são puramente eccleslastlcas, .PO· 
rém o Artigo abrange todas em gero;!, e por 
e.lltll mziio declaro-me contra elle. Que lie abu
Ia o privilegio da pessoa, concordo, porque 
isso é da Constituição; porém o privilegio da 
coisa, niSliO .não con~·enho. 

O Sr. Mu.rquez de Inhambupe íez 
Ll/:11 dilieurso que o Tachy~o não 
percebeu, c mandou ii Mesa a sc

S'uinte: 
El!Il:SD.\ 

".Proponho que .se ad!Hcioue o seguinte
J::ntendend<Hre !J?Or primeiira instancia as sen· 
tcncas dos vigarlos geraes dos bispados, e 
por segunda as da curla metropolitana; e por 
lnstancla da re\•lsta a Mesa da Corõa da Re· 
:ação do districto. I.sto porém nru;; ca.usas pu· 
.mmciJ1c temporaes, porque nas que são me· 
.ramentc cspil'itunes, se de\'e obser\·ar o que 
se uclm estabelecido nos canones c con-~titui· 
ções da igreja. - Sah·a "' redacção. - Mar
que:: de Inhambupe." 

.Foi a.pc>iada. 
!Seguiram-se a .falar os Srs. Mar· 

quez l:le ,g, Amaro e Visconde de Cay· 
r\1, cujos disC'Ursos o Tachygra~pho 
não escreveu. 

deuelll,li, O Governo 'Vio-;;e <llllbwral)lldo neste 
negocio por duns razões: 11 primeira por deter· 
m1nm· a :Constlbu:il;.iio q"Ue todas !~,li causas aca· 
bariio em segundA instanc!a, a segunda pela 
anomalia de um juizo estranho dentro do 
Jmperio, qual o Tábuna.l da Legacia. iEis o.qui 
n origetu dr~ ta Reliolu!;iiO; u Onmaro. IJecidi· 
t•á como mdhor lhe parecer. 

Falou o Sr. VIsconde de Alcantura 
ma.; o 'l'achygrapho não ou'Vi<>. 

O Sa. )[A!IQUEZ DE lNHAliBUl'E: - Pelo 
que o uobw Senador Ministro dos Negoclos 
da Justiça acaba de e.'\:por, esta Re.solul:iio, .; 
para <tel• effeito a respeito <ln.; eaus11S pura· 
mente espi·rituaes, quaes as qu" tratwm: de di.s· 
solver os \'lnculos do matrimonio. Estas cau· 
sas pertenceram ;;empre aos juizes ecclesias· 
tlcos; portanto, a Resolução não pode passar 
sem a segunda parte da minha emenda. Todos 
nós somos subd!tos da Egreja, e estamos su· 
jeitos nestas materias ao.~ cn.nones e coust.i· 
tui!:ões que ella rtem estabelecido. 

O Sa. JoÃo E\'ANGELISTA: - Sr. I'resi· 
den.te. A materia é de summa imnnrtancia e 

- J;"- ' 

nao .se <lev<l decidir ,;em termos rodos os es-
clarecimentos necessa.r.ios pa.ra isso; p<>rtanto 
assento que de,·emos adiai-a. 

INDICAÇÃO 

"Sobre o 1-ecurso das causas ecclesiast.icas 
pew o aljdamento, a.ttenta a importa.ncia da 
questão. - Evaugelista." 

Não · foi apoiada, e não (halvendo 
ta.mbem mais quem 1a.l~~,~SSC sObre a 
materla, dCU-EI~ opor discutida. 

O Sr. P~idente propoz então .se 
passava :> Artigo, sah·as as emen-
das. - Passou. 

Se se tpprovava a primeira parte da 
Emenda. - Passou. 

Se se approvava a segunda parte 
del!a. - Foi rejeitada. 

Entrou em discussão o A.rt. 2•: 

O .Sn. CoNDE DE ·VALENçA.: - Sr. Presi· 
<le.nw. L~·anto•mc para escla.recer o Senado 
sobre este obje~to. O que deu motivo a. Reso· 
lução <1~ Ca.mara. dos DeputadoS, foi uma. re· 
presentação do Governo. Ha causas, em São 
Paulo; de annul!acão de mntrlmonlos, que es· 
tão ha tres e ::~untro rumos paradas, porque, ha· 
vendo sido julgadas no bispa~o, a.s pn.rtes ap· 
pcllaram l:lessas sentenças pa.rn a Bahia, e 
não haVl~ndo para quem recorrer depois, apre· 
sentaram isto ao Governo, e pedÜ'a.m ·pro'l'i· 

"Art. 2°: As o.ppellações interp<>stas pa· 
ra o Tribunal da Legacia actualmente pen· 

dentes, ficam de nenhum cffelto: e as senten· 
cas proferidas na Relação competente terão 
sua Inteira execução." 

0 Sn. 1\L\nQUEZ DE INlLI.lltnUPE:-Sr. Presl· 
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dente. Não posso convir neste urtigo por se1· 
ant.l-constltuc!onul 1.1 disposição retroactl\'a 
que se propõe na prlmt:!ru !Hirte; portanto, 
deve ser supptí m!do. 

O Sn. Roomcu~s llE C.llii'M.no:-Eu tum· 
bem sustento a suJ)pressão do artigo, emquanto 
á primeira parte delle, parece-me multo justa, 
porque, depois de qua!IJUCr ter Interposto 
uquclle recurso que considerava legal, não ha 
de começar outra vez o seu trabalho, e quanto 
á segunda parte 6 desneccssar!a. Portanto, sup· 
pr!mu-se o urtigo. 

O Sn. VlRco:snE nE AtC.\:STAr.A:-Os nobres 
Senadores que sustentam a suppressào do ar
tigo fundam-se em que a disposição é retrou
ct!Ya, c na necessidade de sustentar ás partes 
o direito que lhes está j(~ declarado. Respondo 
que no Braz!l não exlst!o nunca este Tribunal 
lla Legacia. Se exi.;tlo foi de facto, porém não 
de direito, porque m-Rc! o Sr. D. João Yl nun· 
ca lhe deu o seu b~neplacito; portanto, no caso 
de se ha\·erem interposto para clle uppclla· 
çõcs, e de estarem pendentes, de,·cm ficar de 
nenhum effclto. 

O Sr. Visconde de Cayrú fez u1n 
discurso tlo qual o tachygrapho nad.l 
alcançou, e mandou í1 :Ilesa a seguinte 

E~IE:SD.\ 

"Proponho a auppressfto do art. 2•. - l'is· 
C071 de ele Cayrú." 

dor do I!Utlerio, paru o quul tinha sido 
nomeado. (1) 

l\'il.o havendo quem falasse sobre 
esta materia, deu·se por discutida, c 
foi appro\' ado o parecer para Passar á 
ultima discussão. 

Passou·s;:, 1\ ultima discussão do pa· 
rcccr da Commlssüo de Estatlstica so· 
bre a mclllOrla do Cupltiio de enge
nheiros Cesnr Cadollno, remettld~ 

pelo Go\'erno ao Senado. XInguem se 
le\·antou para fu!nr sobre o referido 
parecer, o qual deu-3e por discutido, c 
foi uppro\·ado. 

Entrou cm primeira dlscuss:1o o pa· 
rcccr da Commlssão de Constltu!~ão c 
Diplomacia sobre o otrlclo do Go\'erno 
em data de 7 de Julho do corrente 
:umo, a respe!to da upura~ão de Yotos 
para a el~icão do Senador, que deve 
entrar em lugar do fullecido Antonio 
José Duarte de Araujo Gond!m. (2). 

Fizeram mui p~quenas obsen·ações 
sobre este parecer os Srs. 1\Iarquez de 
Santo Amuro c Barroso, as quacs o 
tachygrnpbo não alcançou de :n:mcira 
lntc!llgivcl. 

Dando-se depois disso por dlsctltlda 
a rnatcrla, foi posto a votos o parecer, 
c appro\'ado p::tr:L passar ú ultima dls· 
cussào. 

Entrou depois cm primeira dls· 
cussão o parecer da Comm!ssão de Fa· 
zenda sobre o requerimento do or-

Fol apoiada. flclal maior, off!c!aes c umunucnses 
Dando-se por discutida n muter!a, dn Secretaria do Governo da Provlnc!a 

propoz o Sr. Presidente a •otos a sup- de ~IInas Geraes, em que pedem au· 
pressão do artigo, c como não pas- gmcnto de seus vencimentos (3); e 
sasse, fez as mais propostas conl'e· foi npproYado sem haver quem o con-
n!entes, cujo resultado foi approvar-sc trar!asse, para passar â ultima dls· 
o urtigo corno estava no projecto. cussão. 

Ha\'cndo·sc por discutida a materlu do Entrou em Primeira discussão o pa-
projecto cm geral, c dos seus artigos recer da Commlss;lo de Saude Publica 
cm particular, foi approvado para pas- sobre o rc1uerlmento dos negociantes 
sar á terceira discussão. de molhados desta Côrb~. Não ha· 

Segu!o-se o terceiro objecto da Or· vendo quem pedisse a palavra para 
dem do Dia, c te'\"c lugar a primeira l---
discussão do parecer da Commissão (1) Vcja·sc o parecer na sessão de 20 de 
de Constituição c Diplomacia sobre um Julho deste anno. 
requerimento do Sr. Domingos da (2) Idem. 
:IIotta Tc!xclru, no qual pede ser dls· (3) Veja-se o parecer na sessiio de 25 do 
pensado do honroso lugar de Sena· :mez passado. 

.,.. 

l 
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falar sob~e elle, e dando-se por dls· 
cutido, !o! proposto ti votao;llo e appro· 
vado para passar ti ultima. discussão. 

Entrou cm ultima discussão o pare· 
cer da Col.llmlssão de Constituição HO· 

bre um re1uerlmento do Capltào José 
Francisco r.onçalves da Silva contra o 
E.xm. Presidente da. Pro\·lncla do :\Ia· 
ranhão o Sr. Pedro Josê da Costa Bar 
ros. 

O Sr. Vi,;conde de Alcantara fez um 
discurso que o tachygrapho não alc:m
!:OU com a precisa clareza, c mandou ti 
Mesa esta 

Graça Especlallssl:nn ~obre sentcuç:1s de pre· 
zas proferidas no Supremo •rrl!mnal do Alml· 
rantudo; tenho de o communicar assim a V. Ex. 
para o fazer presente ao Senado, remettr,ndo 
Incluso um dos autograpilos, para ser guardado 
no respectivo Archlvo, na conformidade do ca· 
pitulo 4", art. 68 r.a Constituição do Imperlo. 

·Deus guarde a V. Ex. - Pa~o. em 18 
de Setembro de 18::7. - ,'l!rrrf)Uez de f)uelu::. 
- Sr. VIsconde de Con;onhas do Campo." 

Levantou-se a sessão lis 2 horas e 
10 minutos dn tarde. 

llESOLt:ÇÜES UO REXADO 

•· Illm. e Exm. Sr. - Passo :1s mãos d·~ 

"0 Senado dere examinar se o facto sobre v·. r:x .. afim de rer presente na Camara dos 
o qual \'ersa a <:ue!'(a, é criminoso; e parecend:> Srs. Deputndos, a lnclusa resolução do Senado 
que o é, ordenar ás justiças terrltoriaes que sobre a proposição remettlda ;1 menc!onada 
procedam tt devassa, e a remett.am co:n a pro· Camnra a respeito dos subsld!os dos membros 
nuncla que parecer, scgunao a prova. - l'is· dn Representação ::\ac!onal. 
COlide de .H cantara." ··Deus guarde a Y. Ex. - Paço, cm 18 de 

Setembro de 1827. - Fisconde de Coar;onhas Foi apoiada, mas uão progredia a 
do Cam.po. - Sr. José Antonio da Sll,•a )!aia."' 

discussão por ter d11do a hora. 
O Sr. Presidente declarou para Or· 

dem do Dia a continuação da discussão Illm. e E.x. Sr. - Constando ao Senado, 
por· offlcio de 15 do corrente, d·o ~Hnlstrl> c do mesma parecer; a discussão de dois 
Secretario de Estado dos Xegocios da l\Luinha, pareceres ela mesma Commlssão, um 

sobre 0 requerimento do Tenente-Co· que Sua :\Ia.gestarle o Imperador se dignou 
ronel Francisco do Valle Porto e 1!a· sancclonar a lei, que fixa a força de =r para o 

anuo de 1828, cumpre-me participai-o a V. ·Ex. uoel José do~ ~Iedelros; outro sobre o 
requerimento de Feliciano Antonio de 
Sá Cordeiro; e discussão de pareceres 
de Commi~sões, que se a.pprovaram 

. para passarem á ultiiiUl discussão; dis· 
cussão do projecto sobre a abolição do 
offlclo de corretor da Fazenda Publl· 
ca; discussão da resolução sobre o pa
gamento das dl\•ldas de Sua 1\Iajestadn 
a Imperatriz; discussão da resoluçã:> 
sobre os alistados no Exercito, que ti· 
verem commettldo o crime de terceira 
deserção. 

O Sr: 1• Secretario pedio então a pa· 

para o fazer constar na Camara dos Srs. Depu· 
ta dos. 

'"Deus guarde a V. Ex. - Paço, em 18 d•) .. 
Setembro de 1827. - Visconde de Con!}OII71as 
do Campo.- Sr. Jos6 Antonio da S!h•a )!ala." 

"Illm. e Exm. Sr. - Por otr!cio expedido 
na data de hoje pela Secretaria de Estado dos 
Negoclos Estrangeiros, c incluindo um rios au· 
tographos da resolu!:".io d.1. Asscmbléa Geral 
Legislativa a resi>elto das Revistas de Gra~a 

Especlallsslma So)bre eentençns de presos pro· 
feridas no Supremo Tribunal d1> Almirantado, 
ficou certo o Senado de que Sua 1\lagestade o 

lana, e le·:x o seguinte Imperador se dlgn.tra B:l.nceionar a mesma re· 
solução: o que participo a V. Ex. para o fazer 

omcro :onstantc na Camara dos Srs. Deputados. 
"Deus guarde a V. E,;:. - Paço do Sena· 

"IIlm. e Exm. Sr. - Ha'Ç'Imdo Sua ~!ages· do, em 18 de Sete:nbro de 1827. -:- Viuonda de 

tadc o Imperador sanccfonado a resoluç-.io da Conno111las do Campo. - Sr. José .Antonio da 
Assembléa Legislativa, a respeito da Re\·ista de Slh·a :\fala." 

A. 5 T. III 
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107" SESS.i.O, EM 20 DE SETE~IBnO 

DE 1827 

O Senado ficou Inteirado do primei· 
ro, e o Sr. 4" Secretario passou a ler os 
projectos ae let t)ue vinham juntos ao 
segundo, e são os seguintes: 

Expediente. - Discusscio de 1wreceres cle Com· 
missiles. - Primeira e segunda discu8silcs 
do projecto sobre a aboliçcio do of/icio dt: 
corretor da Jo'azenda Publica. - Primeim 
e segunda discussões da resoluçcio sobre o 
paga111L'1lto das dividas de Sua Magestad/i 
a Imperatriz. - Primeira c srgunda dis· 
eussões sobre ns nlistado8 no Excrrito com 
crime de terceira cle&crr;tio 

l'IIJJECTOS j;E LEI 

"A Assemblêa Geral Legislativa do In1pe 
rio decreta: 

"Art. 1.• Fica abolido o lugar de Prove· 
dor·ll!ór da Saude; e pertencendo ás Camaras 
respectivas a insp~c~ão sobre a saude publlcn, 
como antes da ~ren~ão do dito Jogar. 

l'ltESIDE:s'CI.\ !lO RU. ll!Sl'O CAl'~:J.L.\Qol!Õn 
"Art. 2. • Ficam abolldos os Jogares de 

Physlco·lllór e Cirurgião-1116r do Imperlo. 
Est:1ndo presentes vinte " oito Srs. "Art. 3.• Os .JCames, que convl•:r fazer nos 

comestivels destinados ao publico consumo, se· 
rão feitos pelas ·~:lmaras respectivas, na f6rma 
dos seus regimentos. 

Sen:1dores, declarou-se :1berta a sessão, 
e lendo-se a acta da antecedente, foi 
approvada. 

O Sr. 1• Secretario leu os seguintes ".o\rt. 4.• As 1 •esmas camaras farão d'ora 
em diante as Yisitas, que atê agora faziam o 
Physlco-l\16r e Cirurgião-Mór do Imperlo, ou 
seus delegados, nas pharmaclas e !c.jas de dro· 
gas, sem propina alguma. 

O~"!'! CIOS 

"IIm. e Exm. Sr. -Havendo a Camara dos 
Deputados adoptado interinamente as emend:1s 
propostas pela Camara dos Srs. Senadores aos "Art. 5.• As causas, que até agora se pro· 
projectos de M sobr!l a crea~ão de escolas de cessavam nos Juizos do Pro\·edor-M6r da S:tll· 
primeiras letras, c a cxccu~ão das sentenças de, Physlco-l\I6r do Imper!o, ficam de ora em 
proferidas nos cons~Jhos de guerra rormados diante pertencendo ás justiça!! ordlnarlas, a 
nas ProYincias do Imperlo, tem resolvido di ri· que competirem; " a ~~tas serão remettido~ 
sil-os cm forma de decreto da Assembléa Geral todos os processos findos, ou pendentes nos 
Legislativa a Sua !\Iagestadc o Imperador, pe· mesmos juizos. 
dindo a sua sanc~f10: c me ordenou que eu o "Art. 6.• Ficam revogadas todas as leis, 
participasse a V. Ex. para que seja presente aiYarás, regimentos, decretos e mais resolu· 
ao Senado. ~ões cm coiLtrar!o. 

"Deus guarde a V. Ex. - Paço da Camara 
dos Deputados, em 19 de S!ltembro de 1827. -
José Antonio da :iilva Maia. - Sr. Vlscond•l 
de Congonh:1s do C:~.mpo." 

"Illm. c Exm. Sr. - Passo âs mãos do 
V. Ex. Inclusas olS resolu~ões da Camara dos 
Deputados sobre os dois projectos de lei relatl· 
vos á abolição do Conselho de Fazenda e dos 
lugares de Proved•lr·M6r da Saude, de Physlco, 
e de Cirurgião-Mór do Imperlo; para que se· 

jam por V. Ex. apresentadas na Camara dos 
Srs. Senadores co1ll os projectos orlglnacs (tue 
as acompanham. 

"Deus guarde a'\'. Ex. -Paço da Camara 
dos Deputados, cm 18 de Setembro de 182i. -
José ,1ntonio da Silva Jlfci-ia. - Sr. Ylscond~ 
de Congonhas do (:ampo." 

"Pa~o da Camara dos Deputados, em 19 
de Setembro de 1827. - Dr. Pedro de Araujo 
Lima, Presidente. - José Antonio da Silva 
Maia, 1• Secretario. - José Carlos Pereira de 
A.lm eida Torres, 2• Secretario." 

• A Assemblêa Geral Legislativa do Impe
rio decreta: 

"Art. 1.• Fica abolido o Tribunal do Con· 
sclho da Fazenda. 

"Art. 2.• A jurlsdicção voluntarla, que 
exercia até agora este Tribunal, a respo~lto 

das !Jablllte~ões, assentamentos dos proprlos da 
Fazenda Nacional, ordenados, ter~as. pensões e 
juros, contract:>s de rendas nacionaes, expedi· 
ção de tltulos, ou diplomas, aos ofílciaes da 
Fazenda da Côrte e Provlncla, fica pertencen· 
do ao Tribunal do Thesouro Nacional. • 

p 
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• Art. 3.• Ficam exceptuados do artigo 
p!'l:cedente as hablllta~ões dos herdeiros, e ces· 
slonarlos de quesquer credores da Fazenda nas 
Provlnclas do Imperlo, as quaes seril.o feitas 
perante os Juizes Terrltorlaes, ouvido o Pro· 
curador da Fazenda. 

das emendas ao projecto de lei da Ca· 
mara dos liirs. Deputados sobre as 
J>ensões pecun!ar!as concedidas :\s \'lu· 
vas, filhos e filhas dos oftlclaes mlll· 
tares, com a r.uppressão da palavra 
'' futurae" na emenda ao art. GS. 

• Art. 4.• As justlflcacões que até agora 
se faziam neste Tribunal, serão feitas perante 
os .Juizes Terrltorlaes, com audlencla do Pro· 
curador da Fazenda; e as sentencas que nelhs 
se proferirem a favor dos justificantes, serão 
sempre appelladas, "ex-of!lclo ", para a Rel:t· 
ção do dlstrlcto sob pena de nullldade. Os pro· 
cesses ultimados a favor desses justificantes 
lhes serão entregues no proprlo original, sem 
dependencla de traslado algum. 

O Sr. Rodrigues de Carvalho propoz 
que o Senado decidisse se ·õ Regimento 
Interno da Assembléa Geral devia ou 
não subir á sanc~ão Imperial, e de que 
modo se !lavla de enunciar a 1•:messa. 

0 Sn. MAUQU~:Z 111:: P.lltA:o1AGUk:-Eu cn· 
tendo que esse rcsimento de\'C subir á sancc;ão 
Imperial porque •llle não é só relativo á Assem· 
bléa; tem tambem algumas cousas que dizem 
respeito ao Soberano, como nos actos da aber· 
tura p encerramento da Assemblêa, no do Ju· 
ramento prescrfpto pelo art. 103 da Constitui· 
cão; portanto, parece-me que sobre Isto niio 
póde haver duvida. 

"Art. 5.• A jurlsdlccão contcnclosa, que 
exercitava o mesmo Conselho extincto, fica 
pertencendo aos Juizos dos Feitos da Fazenda 
das Relações dentro dos seus districtos, c fórn 
delles aos Juizes Territoriaes com appellações, 
e aggra,·o para os ditos Juizes dos Feitos, 
~tardados os termos de direito. 

O SJt. RonmGL'ES llE CAiti'.\Liro:-Sr. Prcsi· 
dente. o que me parco~ é que o Regimento não 
estli redigido da maneira conveniente. No m~u 
modo de pensar dc\'la·sc ter separado o que fo 

rclati\'O ás Camaras reunidas em outros acto~. 
porém a Com missão o fez assim; o remcdlo 
agora é c:xtrahlr do Regimento os artigos que 
dizem respeito áquelles primeiros actos, e fa· 
zel-os subir li saccão fmperlnl, e deixar ficar 
os outros que são unicamente relativos ás Ca· 
maras reunidas, e nfto pepende dessa sancção. 
A não se obsef\'ar Isto n.sslm, haverá anomalia 
em se submetterem á sancc;fto Imperial todos 
estes artigos relati\'OS indistlnctamcnte, c nilo 
se submetter o Regimento de cada uma das Ca· 
n~aras. Outra anomalia tambem ha, c I! sujei· 
tar·se á discussão, c approvação da outra Ca· 
marn o processo que se ha de obsen•ar no Se
nado depois das reuniões declaradas no art. Gl 
da Constituição, bem como suJeitar á discussão 
e appro\'acão deste Senado o que cm taes casos 
se ba de praticar :1essa Camara. Isto são cou· 
sas que pertencem ao regimento particular de 
cada uma das Camaras . 

"Art. 6.• Nos casos em que por esta lei 
se exigir a audiencla do Procurador da Fa· 
zenda, nos lo~arcs onde o não hoU\·er, os Jui· 
zes da causa nomearão para este officio pessoa 
sufflcientemente ldonea. 

"Art. 7.• Os actuaes Conselheiros, mcm· 
bros do Tribunal abolido, poderão ser empre· 
gados nos Tribunaes Judiclarios, para que cs· 
th•erem habilitados, ou aposentados na fórma 
das leis. 

"Art. 8. • Os offlciaes do Tribunal serft:> 
empregados a arbitrio do Go\'erno; e emquanto 
o nüo forem, continuarão a vencer os seus or· 
denados por Inteiro. 

"Art. 9. • Ficam re\'ogadas todas as leis, 
alvarlis, regimentos, decretos e niais resolu· 
cões em contrario . 

"Paco da Camara dos Deputados, em 19 
de Setembro de 18~7. - Dr. Pedro de ArauJO 
Li711a, Presidente. - José Antonio da Silva 
.Vaia, 1• Secrcta,rfo. - JosfJ Carlos Pereira. ele 
A7lll.eida Torres, 2• Secretario. 

Mandaram-se Imprimir . 
I•'ez·se o1. leitura da redacção das 

emendas approvadas ao Regimento ln· 
terno da A'ssemblêa Geral, sobre a 
qual nfnguem falou, e foi approvada. 

Foi approvada tambem a redacção 

o Sn. J\f.lnQr.r:.z llt: I:>J!AMDUI'F::-Todo este 
Regimento não p6cle deixar d·~ passar pela dis· 
cussão c approva;;ito de ambas n.s Camaras, 

Pois que a nfio ser assim, podia haver falta de 
, ... N 

harmonia, c por consequencla confusao. • em 
p6de t.'lmbcm deixar de subi: â sancção Impe
rial, para que tenha o cunho ile lei, e ligue am-
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bas llB Camarns áqulllo em que ~nvierem, vls· nado estA em exerclcio, remette·o ao Senado, 
to que cada uma 11ellas é Independente. Nilo que é o juiz daquelle empregado publico em ra· 
vejo pois anoruaila alguma nisto. O que se pra. zão da sua qualldade de membro do mesmo SP.· 
tica, e está dlspoõto no Regimento particular nado; ha de o Senado dizer que não toma co· 
de cada uma dllll C.J.maras, não póde para aqui . nheclmento do facto, porque não tem lei que 
servir de re!;rll, nem de argumento. 1 estabeleça a marcha que se deve segu!T na 

Dando-se por dlseutida esta materla, forma do processo? Parece-m~ que não; entre· 
fez o Sr. I'resldente as propostas con· tanto, o parecer da Commlssão de alguma ma· 
Yenlentes, l' decldlu·se que este Regi· nelra assim o diz. Se ainda não estão estabele· 
mento fosse remettldo á sancçilo lm- cldos esses . meios iegaes, como se lll:lnda que 
perlal na fOrma das <lutras leis. a parte prepare o processo por esses meios? 

Entrou-~e n:~. prlll:l~lra parte da. Or· Sejam quaes forem os que ella procurar pua 
dem do Dia. e prosegulo·se a ultima este fim, p6de-se dizer depois que não são os 

dlsoossiio do parecer da Commlssllo legaes: portanto, com Isto parece-me querer-se 
de Constituição sobre o requerimento llludlr·se o sen rilrelto. E' pois necessarlo to· 
do Capitão José Francisco Gonçalves mar-se um arblt:-lo para se e\·ltar este inconve
da S!l1·a, contra o ex-Presidente da nlente, e que outro melhor se póde seguir, do 
Provinda :]o ~!aranhão, o Sr. Senador que aquellc que proponho:> Que é que o Go· 
I'edro J os6 da Costa Barros, o qu:U ve!"no tem praticado a respeito das tr.tnsgl'es· 
tinha ficado adindo na sess:"to anteee· sões commettldas por outros presidentes. que 
dente com unu emenda do Sr. Vis· não sil.o sP.nadores? Remette o negocio :1 Casa 
conde de Alcantara. da Suppl!cação, e esta manda demssar. Antl· 

o Sn. MAnQur.z DE SAxro Al!Aito:-Sr. Pre, gamente hou\'e as devassas geraes a respeito 
sidente. Eu sustento o parecer da Commissflo. dos governadores '' capitães generaes, apezar 
c voto contra a emenda. O Senado neste caso de domluar <l G<l1•erno dcspotico, as (]l::l.CS de
n~o trata de legislar. trata de julgar; por con·J pois cahlram em desuso. ~· · necess:ulo que o 
sequencln uma I'CZ que não ha ainda uma leljSeaado tome em con~lderaçao, c _mande tirar a 
que determine a maneira porque se ha de pro-

1
11emssa para satlsf.1çao do cldadao que se que!· 

ceder para se fazer cffcctlva a respansabllida· xa; de outro modo nunca se l"erlflcará o -crime. 
de destes emprc;;ndos publlcos, ellc não póde O Sn. RoDit!Ct;E~ DE CARI".u.no:-::,mo ba du
detcrznlnar qual essa maneira seJa, porque não \"Ida em que todo " c!dadflO tem o direito de 
pódc ser legislador e juiz ao mesmo tempo. Por- que acabou de falar o lllustre Senador, nem 
tanto, npprcvo o parecer da Commlssão. A parte tambem em que o Senado é o juiz do Senador; 
prepare o processo pelos meios lcgaes, parn porém dahi não se segue que deva mandar ti· 
prosegu!r depois a accusaçiio neste Senado. De· rar a devassa. Tambem o Senado é o juiz dos 
termlnnr o Senado quaes são esses meios, nii.o ministros de Estado, c dos conselheiros de Es· 
tem lugar, porque como já observe!, neste caso I tado; entretanb, á Cnmara dos Deputados ()Om 
cllc n~.o é legislador, é juiz. pete decretar a sua aceusação. A parte deYe re-

0 Sn. V1sco:-;n,;: DE Ar.c.~xr.~nA:-Sr. Presi· correr ao GoYerno. e o Govern<l mandar tirar 
dente. E' um direito sagrado que a Constituição a demssa. Quando o Procurndor da Coriia, em 
dâ a todo cidadão o de levar ao Poder Exe· 
cutiYo, ou ã Assembléa, rcclamacões ou quei· 
xas contra os transgressores da mesma Consti· 
tulção, prescindindo ainda dos casos de via
dieta particular; e o que commetter essas 
transgressões merece ser castigado. Queixa
se um cidadão brazllelro de que um Senador, 
exercendo certa autoridade em uma Pro\·lncia., 
violou a. Constituição em uma parte tal, qual ó 

consequencla do resultado da deYassa, llccusar 
o Senador, então é que tem lugar tomar o Se
naao conhecimento do crime, c sentenciar: 
portanto, parece-me que em nada se offende, 
nem se lllude a Justiça do cidadão, approvan· 
do-se o parecer que deu a Commlssão. 

Falou ~ Sr. ll:arqu1;z de Inhambupe, 
mas o tachygrapho niio ou,•io. 

n garantia da pessoa desse cldadil.o; elle rc- o Sn. VJn.cosoE DF. Ar.cA:"TARA:-Todos es· 
corre ao Governo, c o G<lverno, porque o Se- 1tamos conformes cm que o crime deve ser cas· 
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tlgndo, resta assentarmo!. nos meios de o fazer. ·fechada a discussão; em a nova discussão que 
Um lllustre Senado~ diz que o Senado não deve houver o poderá razer. 
n:.andar tirar a devassa, que n parte deve para Não havendo mais quem talasse, 
Isso recorrer ao Governo. A parte recorreu com consultou :> Sr. Presidente a Camur:1. 
effclto ao Governo, e este, vendo que o Senado se convinha em que ficasse adindo o 
estava em exerclcl.>, e que elle a o Juiz dos seus parecer para entrar outra vez em dls· 
membros, remetteu·n para aqui, no que me pa· cussão. Assim se venceu. 
rece que obrou como devia. Xos casos em que Passou-se fi ultima discussão de ou-
os presidentes das Provinclas não são senado-, tro parecer da mesma Commissão sa-
res, o Governo rciDette estes negoclos á Casa bre o requerimento do Tenente-Coro-
da Suppllcnção por ser por ora o Juizo a quem ( nel Frandsco do Van~ Porto, e de !Ira· 
compete, c estn manda devassar; no caso prc·l noel Jos.:\ de :O.fedeiros, acerca do mcs· 
sente o juiz é o Senado, quem, senão clle, ha mo objecto que 0 do antecedente. 
de mandar tirar :o dc1•assa? Dizer outro !llus· 
trc Senador que não é caso disso, não tem lu· 
gar nenhum. Pela iegislacão que temos, cm ou· 
tros de menor gravidade se manda de1·assar; 
portanto, Insisto em sustentar a minha emenda. 

Julgando-se sufficicntementc dis· 
cut!da a materia, passou o Sr. Presi· 
dente a propor no Senado se nppro· 
va'l'n o parecer da Commlssão, salva n 
emenlla. Foi approvado. 

Se appromm a emenda. - Decl· 
dlo-se que não. 

o Sr. Presidente obsen·ou que neste 
caso nfto sabia que deferimento havia 
de ter o requerimento sobre que ver· 
sava o parecer; se a Camarn con'l'inha 
cm que ficasse adiado, para entrar ou· 
tra \'cz em discussão. 

O Sn. Ronn:Gt:ES nE C.\lt\'.' r.rro: -Aind' ha 
uma idéa que eu sascltei na <;'scussrto, c não 
se propoz, c é que a parte rcqueh\ ao G<lverno 
para mandar proceder na fórma da lei. Eu 
faço a emenda. se é nccessario. 

O Sn. MAnQUE?. DE PAllAXAGU.t:-A regra 
é mandar-se a emenda ~ 1\Iesa ante~ de fechada 
a discussã.o. O III ustre Senador não o fez, agora 
que está fechada não póde propor emenda ne· 
nhuma, nem ser inclulda nessa \'Otação. 

O Sn. :lfAnQur.z Dr. SA:o\TO A)IAno:-::-<a dis· 
cussão estl\·c para me levantar c requerer o 
adiamento do parecer, prevendo, m•~smo, o qu~ 
depois aconteceu; porém não o fiz. Visto o re
sultado da votação, creio que não ha outro re
curso, senão adlal·o, para entrar outra vez cm 
discus!!ão. Quanto ao nobre _Senador, Sr. Ro· 
drigucs de Carvalho, querer apresentar agora a 
sua emenda. não pódc ter lagar, porque está 

O SIL ~1.\I:Qt:I:z DE S<~:>To Á)fAI:o: - Sr. 
Presidente. A mat~ria deste parecer é a mesma 
que a do antecedente; c tendo esse ficado adia· 
do, penso que este se nf•o deve discutir, mas 
sim tomar-se sobre ellc a mesma deliberação. 
Fique, portanto, :tdiado este parecer para en· 
trar cm discussão conjunctamente com o ou· 
tro . 

0 S;:, :IL\I:Qt:E?. DE PAUAX.\GU.í.:-Voto pelo 
que o nobre Senador acnb:J. de dizer. Se nós ti· 
\'cssemos decidido :: questão do outro parecer, 
de\'lamos resolver ~stn, por ser identlca :1 sua 
n:ateria; como o não fizemos, c adiamos esse 
parecer para entrar outra vez cm discussão, o 
mesmo se dc1·c praticar a respeito deste de 
que agora tratam.)s, pois seria incoherencla 
adiar-se um, e di3:utir-se outro. Portanto, \'oto 
pelo adiamento do parecer, para depois se dis· 
cutlr conjunctamentc com o outro. 

Não hawndo mais quem pretendesse 
a palavra, e julgando-se sufficlente· 
mente discutida a matcrla. propoz o 
Sr. Presidente se a Camara convinha 
cm que ficasse adindo este parecer 
para cntr.ir cm discussão com o outro. 
- Assim bC resolveu. 

Scguio-sc a ultima discussão de ou
tro parecer da mesma Commissão, so· 
bre um requerimento cm que Fc!lcia· 
no Antonio de Sá Cordeiro pede Jl • 
cença para citar o Sr. Senador Pedro 
.T osé da Costa Barros. 

X:io havendo quem Impugnasse este 
parecer, c dando-se por discutido, !o! 
posto a votos, c approvado. 

Entrou -:Jm ultima discussão outro 
parecer da sobredita Commissão a res· 
peito do requerimento em que o Sr. 
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Domingos ua lllotta Teixeira pede ser gou os novos direitos: a conserva~áo, pois, do 
dhipensado do honroso Jogar de Se· ordenado não basta, e é lndlspensa\'el autor!· 
nadar do .imperlo, pura o qual havia zar o Go1·erno pa,ra lhe dar a indemniza~il.o que 
sido nom<!ado. 1\:uo havendo que1u con· julgar conveniente. Sobre essa mesma conser· 
trarlasse o parecer, foi :l!lProvada a l':tção do ordenado ainda ha outra cousa a que 
dispensa, c decidido que se officiasse attender, pela _qual este homem venha talvez 
ao Go1·erno para s~ proceder á eleição a ficar ainda m:~is prejudicado, e é que elle 
de outro '~enador. tem tambem um otficlo na Junta do Commer· 

Passou-se á ultima discussão do pa· 
recer da Jommlssão de Fazenda, dado 
sobre o requerimento do ortlclal maior, 
ofilciaes c amanuenses da Secretaria 
do Governo da Provlncla de ~finas Ge· 
racs, em que pedem augmento de seus 
ordenados. 

Xinguem se levantou )Jara Impugnar 
o parecer, e dando-se por discutido, 
foi proposto á votação, c appro1·ado. 

Entrou tambem em ultima ãiscussão 
o parecer da Commlssão de Saudc Pu· 
blica sobre o requerimento· dos nego. 
ciantes de molhados desta Côrte, o 
qual foi approvado da mesma manei· 
ra que os antecedentes . 

Seguia-se o segundo objecto da Or· 
dem do Dist, e entrou em primeira e se· 
gunda discussões o projecto da Camara 
dos Srs. Deputados sobre a abollçtLo de 
offlclo de corretor da Fazenlla Pu· 
bl!ca. 

Niio havendo quem falasse sobre o 
1• artigo do Projecto, foi posto a \'O· 

tos, e approvado como se achava re· 
dig!do: 

•· Art. 1.• Fica abolido o offlclo de corretor 
da Fazc::tda Publica. •· 

Entrou cm discussão o art. 2".: 

"Art. 2. • Ao corretor actual fica conser· 
vrtdo o ordenado de que tem assentamento, não 
tendo ou emquanto não tiver outro emprego de 
Igual ou maior ordenado. •· 

O Sn. 1\IAnQt:I'Z nE PAr.AXAOu.\:-Sr. Pre· 
sidente. Este artigo não p6de passar da ma
neira em que estâ, porque \"ai causar uma of· 
fEnsa mui grave ã justiça daquelle que possue 
o officio. Creio que a Camara sabe (eu ao me
nos tenho ouvido dizer) que este offlcio foi 
dado por duas vidas em remuneração de servi· 
ços; o homem perde a maior parte das vanta· 
gens que elle lhe dava, a qual consiste nos emo
lumentos que percebe, c por cuja aval!ação pa-

cio, o qual lhe foi concedido cm indemnização 
de prejuizos, que por outras disposições sof· 
freu. Se esse officio fOr de !gua! ou maior or· 
denndo do que o de corretor da Fazenda, pelo 
artigo vem a p~rder esse mesmo ordenado 
que se lhe dcbm do dito offlcio de cor· 
reter. Eu não sei com effcito se o ordenado do 
otf!clo do Con:;eiho da Fazenda ê igual ou 
maior: consta-me que ê multo inferior ao ou· 
tro em razão dos emolumentos. Nestea termos, 
Sr. Presidente, sou ele parecer que o artigo não 
de\"e passar como está, e que ll necessario au· 
torizar-se o Go\·crno para dar n cstP homem 
uma Indemnização conveniente. O contrario -1 
faltar-se á justiça. 

O Sn. BoncEs:-Sr. Presidente. Não é de 
obri:;nçito do Poder J~cgislath·o o cut:·.u na in· 
dngnção se o officlo foi ou não concedido em 
remuneração de ser,·lços: o que o Poder Le;:;is· 
lati>· o unicamente Inquire é se o offlc!o é util; 
c dcbnixo desle ponto de vista d~rld·~ a aboli· 
ção ou a conscr;oação delle. Se o officlo foi 
dado cm remuneração de serviços, e a parte se 
julgar prejudicada, e quizcr por c?nSl!CiliCJJCia 
uma indcmnlzaçito, ~ negocio en~re clla c o Go· 
vemo, c que nada h:m com o Cc.rpo l,cglslnti· 
\'O: portanto, assento que as observações do 

nobre Senador não nos de,·em prender. e que 
a que~tão deve unir.amente versar sohre a utl· 
l!dade ou não u:llldade do offlc!o. O mais é 
materia estranha, e fóra do conbeclmento da 
C~mD.ra. 

0 SJL MARQUE?. DE l:'õH.UfnUPE:-3!". Pre· 
sidente. ,TI\ aqui passou uma lei, que determina 
cm regra geral que os offlcios ni•o são proprie
dade de nlnguem; c, considerados como meros 

scrventuarios aquelles que os occupam, com 
effe!to não tem direito a indemnização alguma: 
mas no presente caso não é assim. Aqui não ha 
mera serventia, ha uma especle de contracto 
que o Go1·crno fez com este homem, dando-lhe 
este offlclo por du'll! \"idas em remuneração dos 
serviços que 'ene prestou. Tirar o offlclo a este 
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hODl!llll autes de se pree11cher aquella condi· que se lhe faz. A Constituição tem garantido 
ç;io, é Injusto, quando se lhe não deixe o direi· estas remuneraçõ~s. Emflm, o Governo é quem 
to de pedir uma Indemnização, e ao Governo a está ao facto destas clrcumstanclns, e quem 
faculdade de lh'a concE:der; o que de nenhum por consequencla p6de julgar nesta materla; 
modo se p6de verificar passando o artigo como portanto, a declaração que deixo apontada, PA· 
está, pcls tira absolutamente a obrigação do rece-me que se deve Inserir neste artigo para 
Governo dar essa Indemnização; portanto, o que se não falte â justiça que fOr devida a. este 

artigo deve ser emendado nesta conformidade. 'homem. Esta é a minha opinião, e não descubro 
O Su. Bonc!,s:-Eu estou cm que o Gover· Inconveniente em que se adopte. 

no terá o cuidado, no caso que passe o projecto O Su. Bo1ccE8: -Pretende o nobre Senador 
de remunerar os se:-vlços desse homem, mas que se diga. que ~ste homem fica ha.bllltad? 
perguntarei uma. cousa: A carta, que se passou para requerer ao Governo. E' escusado essa de· 

a esse homem, conterá, por ventura, a clausula claração. Se ellc tiver direito a ser Indemniza· 
de que, cessando o offlclo, o Go\•erno será obrl-,do, niio é necessarlo que a Jel o reml!de, elle 
gado á Indemnização? Se a carta contem essa requererá ao Governo; e sendo principio geral 
condlcão, estou em que é de justiça fazei-o; de justiça lndemlllzar a quem fica prejudicado 
porém se a carta foi passada da mesma manelrl sem o de\'cr ficar, o Governo o compensar! 
que as outras, ficou sujeito ao que se determl- como entender. Com essa declaração que o no· 
nasse, e sem direito algum a fazer reclama bre Senador pretende, o que vamos fazer ~ 
çõcs. Sabe-se que este hom~?m tem já sido re· ' fundar de alguma maneira um direito que tal· 
munerado; que ficou com dous offlclos, um vez não tenha esse homem. Passando tal de· 
aqui, outro cm Portugal; que os desfructou claração, elle poderá argumentar ao Governo, 
ambos por algum tempo, e depois vendeu o que e dizer que o mzsmo Poder Legislativo tanto 
tinha naquelle Rehio; que se lhe deu aqui ou- reconhece o seu direito, que a lei manda que 
tro otrlclo na Junta do Commerclo; portanto, possa requerer a sua Indemnização, e que, por· 

se o Governo julgar que se lhe deve alguma tanto, o Governo deve lndemn!za!·o. Isto nãO 
indemnização, eJie lh'a dnrá, mas Isto não per- convém; portanto, opponho-me a tal declara· 
tcnce ao conhecimento da Assembléa, nem nos· 
deve embaraçar de f6rma alguma; portanto, 

não estou pelas razões dos nobres Senadores, 
que impugnam o artigo. 

0 SR. 1\[ARQUF.Z DE PARAXAGU.í.:-Sr. PrP.· 
sldente. Eu não tenho os dados precisos para 
decidir se acaso este homem está sufflclente· 
mente remunerat!o ou não; mas parece·me que 
nenhum !nconvenlcrite ha. em se expressar no 
artigo que elle possa requerer ao Governo 
aqueJia Indemnização, a que tiver direito. Se 
o Governo entender que clle já estã remune
rado, lndeflrlrá a ~ua pretensão; se entender 
o contrario, dar·lhc-á a indemnização que fOr 

justa. Quanto ao dizer o nobre Senador que, 
nii.o havendo na carta clausula alguma para 
este homem ser Indemnizado em tal caso, ne· 
nhnrn direito tem a essa Indemnização, não é 
asshn. Supposto na carta não haja essa clau· 
suJa, ha outra de lhe ter sido dado o offlclo 
por duas vidas em remuneração de serviços, e 
é lndlspensavcl que esta condição se verlflqu~. 
o que não p6de ter lugar tlrando·se-Jhe; ou que 
se lndcmnlse o Iiomem do verdadeiro csbulho 

ção. 
O Sr.. liiARQUE7. DE PAr..\X.IGu.\:-Eu não 

sei que o dizer-se que elle possa requerer ao 
Governo aquella indemnização a que tiver direi· 
to, seja o mesmo que dizer que elle tem direito. 
Parcce·me que são cousas multo distlnctas. 

O Sr. Borges disse mui poucas P:l· 
lavras, que o tachygrapho não alcan· 
çou de maneira !ntel!lgivel, c mandon 
depois á ::.resa esta 

ElfEXDA 

"Art. 2.• Supprlmldo. - José Ipnacio Ro1'
ucs." 

Foi apoiado. 
Falou o Sr. l\larquez de Inbambupe, 

porém o tacbygrapho não ouvlo. 

0 SR. RODRIGUES DE CAR\'ALUo:-Sr. Pre· 
sldente. Parcce·me que não tem lugar nenhum 
tlrar·se um offlclo dado de propriedade pelo 
Governo em remuneração de serviços, sem se 
compensar aquellc que o possue. Isso é uma 
lnjustlca. Se não convem a cxlstencla desse 
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oftlclo, ~Uilprlwu-~e. mas deixe-se ao proprleta· 
rio o direito sah•o para poder reclamar nquella 
lndemniza~ão que !Or justa. Se Isto fosse um 
emprego, bem estava; :nas ê um ot!lclo de pro· 
Prledade, e propriedade não graciosa, mas ad· 
quirlda ·por servl~os; portanto, é indlspensavel 
salvar o direlto de;;te homem. Ora, para se fa 
zer aqui esta declara~ão, não me parece se~ 

proprlo da lei; c, rara não embaraçarmos o Go· 
verno, nem o proprletnrlo, é melhor não nos 
mettermos nestas considerações, c supprlmlr· 
se o artigo. 

Dando-se por discutida a matcria, 
propoz o Sr. Presidente á votação a 
suppressão do artigo, c foi approvada. 

Foram succcssiv:unentc lidos e ap
provados sem opposlção os artlgos 

3• e 4•: 

"Art. 3.• As relações ou editaes, para a 
arrematação das rendas publicas, que o corre· 
tor da Fazenda ::>.té agora fazia Imprimir c re· 
mettcr :1 Junta do Commercio, na con!ormi· 
dade da lei de ~~ de Dezembro de 1761, serão 
de ora em diante :mpre2sos á custa da Fazen· 
da Publica, e remettidos de ot!lcio áquella 
Junta, pela Secretaria do Tribunal, onde se fl· 
zer a nrrcmaiação das mesmas rendas. 

"Art. 4.• Ficam revogadas todas as leis, 
alvar!!.s, decretos c mais ordens em contra· 
rio." 

Julgando-se afinal discutida a mate· 
ria do projecto em geral, c de cada um 
dos seus artigos cm particular, rol ap· 
proyado p~ra passar (L terceira dis· 
cus~ão. 

Passando-se ao terceiro objecto da 
Ordem do Dia. te\'e começo a primeira 

e segunda discussões da resolução da 
Camara dos Srs. Deputados sobre o 
pagamento dos dividas de Sua :IIaice
tade n Imperatriz: 

"Artigo un!co. O Governo fica autorizado 
a pôr â disposição do Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Justiça a quantia de 
oitenta contos de réls, para o pagamento da• 
dividas, que delx(Lra Sua Magestade a Impe

ratriz, de saudosa memoriA, c que Santa 
Gloria Haja." 

Não havendo quem ralasse sobre esta 
matcrla, foi posta a votos a Resolucão, 

e approvada para passar á ultima dls· 
cussão, 

Passando-se ao quarto objecto da Or
dem do Dia, teve lugar a primeira e 

segunda diacussões do projecto da so· 
bredlta Camara sobre os allstados no 
Exercito com crime de terceira deser· 
~ão. Leu o Sr. 4• Secretario o art. 1•: 

•• Art. 1." Os ;:distados no Exerci to que ti· 
verem commettldo o cr!me de deserção por tres 
vezes em tempo de paz, não serão mais admit· 
tidos no sen•lço milltar depois de haverem 
cumprido as suas sent.encas." 

0 S!l. !\!AllQU~ DE PAil.\:!1".\GU.i.:-Sr. Pre
sidente. Eu assento que a esb~ artigo se deve 
accrescentar alguma coisa. Elle trata sõmen· 
te dos allstados no Exerci to, c nii.o fala dos 
alistados no Corpo de Artilharia da !l!ar!nha . 
Julgo que estes tambem devem ser aqui com· 
prehendidos, porque, posto sirvam em dlver· 
so ramo, todos são soldados. Eu mando á Mesa 
a minha 

"Depois da palavra "Exercito" - accres
cente-se "ou no Corpo da Artilharia da Mar!· 
nha ". - J!arqucz de Paranaguá." 

Foi apoiada. 
Não haYendo mais quem pretendes· 

se a palaYra, e dando-se por discuti· 
da a materla, propoz o Sr. Presldento 
a votos o Artigo, e foi approvado com 
o addlclonnmento proposto na Emen· 
da. 

Dando a hora adiou-se a discussão, 
e o Sr. Presidente designou para Or· 
dem do Dia em primeiro lugar traba: 
lhos de Comm!ssões; cm segundo, a 
ultima discussão de dois pareceres da 
Comm!ssão de Constltulção sobre os 
requerimentos contra o ex-Presidente 
da ProYlnc!a do Maranhão, o Sr. Se
nador Pedro José da Costa Barros; em 
terceiro, a continuação da segunda 
discussão do Projecto que ficara adia· 
do pela hora; em ultimo, a discussão 
do Projecto a respeito do Imposto do 
Quinto sobre o ouro. 

LeYantou-se a Sessão ãs duas horas 
e um quarto da tarde. 
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Sessão de 23 de Setembro 

IIEBOLUÇÕES DO SENAJ)O . rio a Acta da antecedente, foi apprO:. 
v ada." 

"111m. e Exm. Sr. - Havendo o Senado 
resolvido que novamente se enviasse ao Gover· 
no a Inclusa Memoria do capltll.o engenheiro 
Cesar Cadollno, atlm de que pela sua execu· 
cão se possam obter mappas topographlcos e 
taboas estatlsticas das Provlnclas do Imperlo, 
assim tenho a honra de communlcar a V. Ex. 
atim de o levar ao conhecimento de Sua Ma· 
·gestade o Imperador. 

Como ntlo houvesse expediente para 
se ler, passou-ae no primeiro objecto da 
Ordem do Dia, que era os ·trabalhos 
das commlss~. por cujo motivo reU· 
raram-se da sala. os lllustres membr011 

· dellas pelas dez horas e mela, e sus
pendeu-se a seesllo. 

Tornaram-se a reunir, na sala, oa . 
Srs. Senadores, ao melo-dia; e eonU· 
nuando a sessão, leu o Sr. 1• Secreta
rio o seguinte 

"Deos Guarde a V. Ex. - Paco do Sena
do, em 20 de Setembro de 1827. - Visconde 
de Oonuonhaa do Campo. - Sr. VIsconde de 
S. Leopoldo." 

• "Illm. e Exm. Sr. - O Senado manda 
reenviar ao Governo a inclusa Memoria do Ca· 
pitão d'Engenhelros, Cesar Cadollno, atlm de 
que pela sua execução se possam obter Mappas 
Topographlcos e Taboas Estatlstlcas das Pro· 
vlnclas do Imperlo; o que V. Ex. levara. ao 
conhecimento de Sua Magestade o Imperador. 

"Dcos Guarde a V. Ex. - Paço do Se
nado, cm 20 de Setembro de 1827. - Visconde 
de Congonhas do Campo. - Sr. VIsconde de 
S. Leopoldo." 

• Illm. e Ex. Sr. - Passo ás mll.os de 
, •. Ex. para serem presentes á Camara dos Srs. 
Deputados, as Emendas approvadas pelo Sena
do oo Projecto de Lei sobre as pensões pecunla· 
rias concedidas ás vluvas, filhos e tllhas dos 
oftlclaes militares, cujo original trunbem vai 
junto. 

"Deos Guarde a V. Ex. -Paço do Senado, 
em 20 de Setembro de 1827. - Visconde de 
Oongon11as do Campo. - Sr. Josê Antonio da 
Silva Mala": 

lOS• SESSÃO, EM 22 DE SETEMBRO DE 1827 

Ex]>cdiente. - Trabalhos àaa Comm.iss6es. -
Discussão de pareceres. - Segundo dis
cussão da Resolu.çtfo sobre os aJistados no 
Exercito que tiverem ccnnmettido o crime 
de terceira deserção. 

l'RESIDENCL\ DO SR, MSPO CAPELI.ÃO loi:ÓB 

Achando-se presentes vinte c sete 
Srs. Senadores, abrlo o Sr. Preslden· 
te a Sessão; e lendo o Sr. 4" Secreta· 

A 6 

Ol"h"ICIO 

"111m. e Ex. Sr. - Accuso a reeepçAo do 
O!flclo de V. Ex. de 14 do corrente, relativo 
ás Consultas que a Camara dos Senadores pre· 
cisa para deliberar sobre o Offlclo de Escrl· 
vão dos Protestos; e participo a V. Ex., para o 
tazer presente na mesma Camara, que na data 
deste se expede ordem â Junta do Commerclo 
para fazer subir as referidas Consultas. Deos 
Guarde a V. Ex. -Paço, em 17 de Setembro 
de 1827. - Visconde de S. Lropolào. - Sr. 
VIsconde de Congonhas do Campo." 

A Camara tlcou Inteirada. 
O Sr. Marquez de Baependy, como 

relator da Commlssão de Fazenda, 
apresentou o seguinte 

l'ARECF.R 

"A Commlssão de Fazenda, examinando o 
requerimento de Joaquim Antonio Moltinho, 
serventuarlo do offlcio de sellador da Altan· 
dega da BahJa, em que pede que se haja de 
Incorporar na Nação o dito offlclo, por não ser 
.c'edro Betamlo cidadão brazilt~lro, seu actual 
proprletarlo, mandando-se pedir ao Governo, 
os papeis que houverem a este respeito; ê de 
parecer que se faca a requisição apontada 
para se proceder com conhecimento de todas 
as clrcumstancias neeessarlas, c que devem ser 
presentes a este Senado. - Paço do Senado, 
22 de Dezembro de 1827. - Marque: de Bae

pcndy. - Marque: de Maricá. - Marqucz de 
S. Amaro." 

Ficou sobre a mesa para entrar em 
discussão. 

Passou-se ao segundo objecto da Or· 
dem do Dia, c entrou cm dlscuiiBAo ~ 

TIII 
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Parecer da Commlssão de Constltulç~ 
sobre o requerimento do caplt!l.o José 
Francisco Gonçalves da Silva contra 
o ex-Presidente da Provlncla do Mara· 
nhão, o Sr. Senador Pedro José da 
Costa Barros, que tluha ficado adiado 
para entrar em nova discussão. com 
uma emenda do Sr. VIsconde de AI· 
cantara. 

O Sn. Roomcm:s m; C.llii'ALJw:-Sr. Prc· 
sldente. Estou bem persuadido de que nos de
vemos conformar com os prlnclplos estabeleci· 
dos pela Constituição, mas nilo lntrometter-nos 
neste 'negocio, senilo depois de preparado o 
pr~esso; porque a Constituição diz que seja
mos os Juizes, mas não que preparemos tal 
processo. Sendo Isto assim, o Senado não pode 
mandar tirar devassa. Isso pertence ao Gover· 
no f:tZcl·o, porque é quem tem os meios. Nes· 
ta conformld:1.dc emendarei o Parecer pela ma· 
nelra seguinte: 

E~!EXDA 

"Proponho que se diga - "O suppllcante 
deve requerer ao Governo que mande prepa· 
rar o processo, para depois proceder o Sena· 
do conforme a Constituição. - Carvalho." 

Foi apoiada. 

Falou o Sr. Marquez de Inhambu· 
pe, mas não se entende o Tachygra. 
pho. 

0 SR. RODRIGUES DE CARI'AI.IIO: - Quer O 
lllustre Senador que a parte queixosa tivesse 
procedido na Provlncla contra o Presidente, 
pela razão de que se deve conhecer dos crimes 
no mesmo lugar em que se commettem. Era lm· 
posslvel fazei-o. Como havia de requerer a par· 
te queixosa, estando o Presidente dentro da 
Provlncla, uma devassa contra clle? Que Juiz 
Quereria tirar essa devassa? Que testemunhas 
quereriam Ir jurar nella? Supponhamos que 
se tirava, e o Presidente sahla pronunciado; 
seguia-se ser preso. Como é que Isto se havia 
de fazer? Eu certamente não sei. 

O Sr. Visconde de Congonhas, de· 
pois de fazer um discurso que o Ta· 
chygrapho nuo percebeu, mandou á 
!\fesa esta 

E~EXDA 

"Proponho que se offlcle, ao Ministro da 
Justlca para mandar, á vista das representa
ções dos queixosos, tomar conhecimento das 
queixas dos supplic'.antes, conforme as leis 
existentes; c se fõr o Senado:- p;on:mciarlo, 
qt:!~ o Juiz, suspendendo todo ulterior pro· 
ccdlmento, dê conta a este Sonado conforme 
o Art. 28 da Constituição. - Visconde de Oon· 
gonhas do Oampo." 

Foi apoiada. 

O Sn. MAnQur.z m: P,\!IAXAGt:k-Sr. Pre· 
sldcnte. Eu apoio a emenda do Sr. Vtrcori.de 
de Alcantara. A Constituição manda a cada 
uma. das Camaras o velar sobre a observancla. 
da mesma Constituição. Logo que se denuncia. 
a este Senado uma Infracção della, é do seu 
dever examinar o negocio para proceder como 
lhe cumpre. Isto é uma attrlbulçilo das Ca· 
maras, da qual ellas não podem prescindir; 
portanto, approvo a emenda do Sr. VIsconde 
de Alcantara. 

0 Sn. RODRIGUES DE C.UI\'ALUO: - 0 Cor· 
po Legislativo não tem correspondencla senão 
com o Governo; o .mais é querer rnetter·se na 
administração, o que Ibe não compete. Por este 
motivo é que fiz a minha emenda. O CorpO' 
Legislativo é o juiz nesses casos de Infracção 
da Constituição; clle ha de julgar, mas não 
preparar o processo. Não ha lei nenhuma que 
autorlsc semelhante coisa; por conseqdencla o 
Governo ~ quem deve mandar tirar a devassa, 
e o Senado procederâ depois conforme a Con· 
stltulção. 

O Sn. Jo,\o EI'.IXGF:f,I8TA: - Sr. Preslden· 
te. Estou persuadido de que o motivo do Go· 
\"Crno rcmctter a parte ao Corpo Legislativo, 
foi a duvida cm Que entrou de mandar tomar 
conhecimento do facto depois de ter passado 
o tempo competente; foi para o Corpo Legls· 
latlvo conceder dispensa do lapso de tempo, 
o que o Governo não pode fazer, porque im· 
porta. dispensa de lei, e Isso lhe não compete. 
Para se suppor que o Governo remetteu a par· 
te ao Senado parn ~stc .htlpr o fnct.n, nüo tc:n 
lugar nenhum. Sobre que o Senado ha de jul· 
gar? Onde está o corpo de dellcto? Onde está 
o processo? Nada disto apparece; portanto, si· 
mllhante hypothese é Inteiramente gratuita. 
Estou cm que a razão que teve o Governo, foi 
unicamente aquclla que apontei; e neste caso 
cu deferiria :\ partr., cllzendo slmplrr.m~ntr> 

que se conheca do crime sem embargo do lapso 
de tempo. Este deferimento basta, e não ~ nc· 

I 
\ 
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oessarlo ensinar á parte Que requeira ao Go· 
verno, nem ott!clar ao Governo para mandar 
tomar conhecimento destas queixas. Tanto o 
Go\·erno, como a parte sabe multo bem o que 
ha de fazer. 

I::l!J::!I"PA 

• Na questão do deferimento de que se tra· 
ta, eu deferiria - "que se conheça delle sem 
embargo do lapso de tempo." - Jotio Evanue· 
lista." 

Niio foi apoiada. 
Julgando-se sutflclentemente dlscu· 

tida esta materia, o Sr. Presidente 
passou a propor ao Sanado se appro· 
vava o Parecer, salvas as emendas? 
- Foi approvado. 

Se approvava a materia da emenda 
do Sr. iVscoude de Alcnntarn. - Re· 
solveu-se que ·não. 

Se passava a emenda do Sr. Vis~ 
conde de Congonhas. - Approvou-se. 

Ficou prejudicada a emenda do Sr. 
Rodrigues de carvalho. 

Fez-se extensiva esta resolução ao 
outro Parecer da mesma Commissão, 
sobre o requerimento do tenente co· 
ronel Francisco do Valle Porto, e de 
1\Ianoel José de Medeiros a respeito 
de objecto ldentlco. 

S~gulo·se o terceiro objecto da Or· 
dem do Dia, e proseguio a segunda 
discussão da Resolução da Camara 
dos Srs. Deputados a respeito dos alis
tados no Exercito, que tiverem com· 
mettido o crime de terceira deserção, 
a Qual tinha ficado adiada na Ses· 
são antecedente depois da votação do 
Artigo 1•. 

O Sr. 4• Secretario leu o artigo 2•: 

"Art. 2•. Os que actualmente pertencem 
ao Exercito, tendo jâ desertado por tres ve
zes, ou mais, cm tempo de paz, serão punldof 
na futura relncldencla com as penas da ter· 
celra deserção." 

Artigo, foi posto a votos, e approva· 
do, addlcionu.ndo·se depois da pala· 
vra- ''Exercito" - o seguinte - •e 
ao Corpo de Artilhai· ia da Marinhu." 

Entrou em discusslío o artico s•: 
"Art. 3•: Não se consideram deserções as 

fugas praticadas até hoje por militares, que 
têm ido llgar·s·e a algum partido levantado 
entre as autoridades das Provinci:u:." 

O Sn. BonGEB: - Este artigo não pode pu. 
sar por duas razões: primeira, porque tem ef· 
feito .retroactivo, o que se não deve admlttlr 
nem quando se pune, nem Quando se agracia; 
segunda, porque quita dois crimes: o de ter 
desertado o militar das bandeiras que jurou, 
e o de ter Ido alimentar um partido rebelde: 
portanto, assento que deve ser supprlmldo, 

Falou o Sr. Rodrigues de Carvalho 
mas não se entende o Tachygrapbo. 

O Sn. BABBoso: - E' verdade que este ar
d!~u; portanto, não precedem as razõs que 
mas deve·se advertir que elle não faz mais 
do que fez a amnistia concedida em 1823, e 
apontado. pelo nobre Senador que me prece
deo; portanto, não procedem as razões que 
tenho ouvido para a suo. suppressão. Cumpre 
mais observar que esta declaração que elle faz, 
é neccssaria, porque em Pernambuco todos es· 
tão com nota de desertores, quando muitos 
não se podem, nem devem considerar como tacs 
Os que seguiram o partido do morgado do Ca· 
bo tem essa nota uos livros que ficaram com 
Carvalho; os que ficaram com Carvalho tem 
essa nota nos livros que foram co:n morgado 
do Cabo; portanto, todos estão como deserto· 
res. Para sanar isto é lndlspenRavel que passe 
o Artigo, para se tirarem essas notas, e não 
se suscitarem duvidas. 

O Sn. Bonr.ER: - Se houve a amnistia, que 
os nobres Senadores dizem, para que 'l"cm 
aqui o artigo? Por essa amnistia está tudo 
sanado, e maior razão ha para ser supprlmldo. 

El!EXDA 

"Art. ::•. Supprlmldo. - José Ignacio Bor.' 
gcs." 

Foi apoiada. 

O Sn, ~IABQUEZ JJF. PARAX.\Gu.t: - A cmen· 
da que offerecl ao 1" artigo, e foi approvada, 
deve-se tomar tambem aqui em consideração 
para Irem em harmonia. 

Não havendo rnaiR qu~m falasse, e 
dando-se por discutida a matcrla do 

0 Sa. 1\IARQt:EZ DE PARA:I'AGU.l:-5r. Pre· 
sldentc. O Artigo' com effelto não pode passar, 
porque de certa maneira vai u.nlmar para o 
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futuro essas tugas, que. supposto se cohones
tem com simllhante nome, oomtudo são na 
realidade desercões. Esses que se deixaram fi· 
car com Carvalho, ou passaram para elle, aban· 
danaram a causa legitima, para se unirem a 
um rebelde, e, portanto, slio desertores; mas 
emflm como a amnistia correu um vêo sobre 
slmllhantes factos, ae existem as notas que um 
nobre Senador aqui apontou, ao Governo per
tence mendal-as riscar. Nll.o é, pois, necessarlo 
o Artigo, c não só por essa razll.o se deve omlt· 
tlr, como pelas mtls consequenclas que póde ori
ginar para o futuro, vend<Hie que taes dcser· 
cões se caracterlsam como fugas, e silo descul
padas. Assim, voto pela suppressão do Artigo 
como dcsneccssarlo, e como prejudicial. 

te coisa, embora padecam alguns lndlvlduos, 
supprlma-se o Artigo. 

O Sn. BoRGEs: - Eu nl!.o sei preclsamen· 
te como foi concedida essa amnistia. ·Se foi 
concedida em um sentido geral, passando uma 
esponja por todos esses factos, lancando sobre 
elles o voo do esquecimento, como eu penso 
que com effelto foi, não se conta com essas 
notas, é o mesmo que se nl!.o existissem, e por
tanto a declaracão é desnecessarla, além de 
que o Interesse geral prefere ao Interesse par
ticular, e não se deve abrir semelhante exem
plo. 

O Sn. MABQU&Z DE PARA.";'AOUÃ.:-Eu ain
da sustento a oplnllio do !Ilustre Senador, Sr 
Borges. Amnistia ê esquecimento das culpas 
passadas; e, uma vez q,ue a houve, já se não 
pode fazer menção de taes notas. Isto 6 ·uma 
consequencla dn amnistia concedida, colea que 
nos não compete dar, mas ao Poder Mode· 
rador, a quem a Constituição tem só outorga
do esta prerogatlva. A ellie, pois, toca :nandar 
tirar essas notas; c por todas estas rn.zões 
sustento a suppressl!.o do artigo. 

Não havendo mais quem fa!ll!Be e 
julgando-se l!ufflclentemente discuti< 
da a materia, propoz o Sr. Preslden· 
te se a Oamara approvava q,ue sup
prlmlsse o Artigo, e assim se decldlo. 

Entrou em discussão o Art. 4•, o 
Qual foi approvado sem haver quem 
falasse sobre elle: 

O Sn. RomncUEs DE CAnvAuro: - Sr. Pre
sidente. O que me parece é que o artigo deve 
ser emendado, fixando-se precisamente o tem
po que nelle está enunciado de uma maneira 
Indefinida; mas não supprlmldo. Diz o artigo 
(Leu). Nlnguem sabe quando será este "atê 
hoje". Por estas palavras penso que se enten· 
de a data em q,ue fur sancclonada a lei, mas 
se ella não passar na sesslio deste anno, . ou 
mesmo na presente legislatura, será conve
niente que esta dlsposicão comprehenda os 
easos que entretanto podem acontecer? Quan
to â auppressão, já expuz a razllo porque a im
pugnava, e penso que merece ser attendlda. 
Pelo que respeita ao que o nobre Senador aca
ba de dizer sobre fuga c desercão, ê necessarlo 
attender multo tis clrcumstanclas. Nem todos 
os q,ue ficaram com Carvalho se podem repu
tar desertores. Muitos seguiram a principio, o 
seu partido na persuasão de que era o legltl· 
mo; c só depois que nquelle rebelde se desmas
carou, (i que conheceram, porém tarde, o erro 
cm que haviam cabido. Entendo, pois, que se 
deve emendar o artigo na. conformidade do 
Que tenho exposto, mas não supprlmlr-ee. 

"Art. 4•. Ficam revogadas todas as Leis, 
Alvarás, .Regimentos e mais Resoluções cm 
contrario." 

O SR. BARRoso: - O Decreto da amnistia 
o que fez foi absolver da pena aquelles que es· 
tavam lncursos nella, mas não foi para se ti· 
rarem as notas dos livros. De não passar o ar
tigo o que se segue é que o q,ue tiver desertado 
uma vez, seguido depois um daquelles parti
dos, e tornar a desertar, soffrc a pena de ter
ceira deserção, sem a ter merecido, porque a 
segunda. realmente o não é. Se, po~m. o lnte· 
rcsse geral pede que se não fale em slmllhan· 

Julgando-se afinal discutida a mate· 
ria do Projecto em geral, c dos seus 
Artigos em particular, foi approvaao 
para passar â terceira discussão. 

O Sr. Presidente deu para Ordem dó 
Dia a dlscusslio do Projecto sobre u 
imposto do quinto do ouro; terceira 
discussão do Projecto sobre a flxacão 
das forcas terrestres para o anno de 
1828, com as emendas approvl'das na 
segunda; terceira discussão do Projc· 
cto sobre a abolição do offlclo de cor
rector da Fazenda Publica, e emenda 
approvada na segunda; discussão da 
Resolução sobre as marinhas de Cabo 
Frio; discussão da Resolução sobre 
o contracto das carnes verdes, 
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Levii.Dtou-se a SessD.o ás duas horas solllclta.ssem do Governo os papeis que houve· 
e um quarto da tarde. rem a este respeito, para á vista delles se pro· 

RESOLU~OES DO SENADO 

"111m. e Exm. Sr. - A' vista do Otflclo, 
que V. Ex. me dlrlgio em 7 de Julho deste an· 
no, e dos mais papeis que o acompanhavam, 
tudo relativo á eleição do Senador que deve 
occupar o Jogar do !allecldo Antonio José 
Duarte d'Araujo Gondlm, e a que se proce
dera sem intervenção dos Distrlctos de Flores 
e Cabrob6, Resolveu o Senado, que as ordens 
expedidas pelo Governo sobre este objecto são 
conformes ã Lei.· O que tenho a honra de par· 
ticlpar a V. Ex. para subir ao conhecimento 
de Sua ~fag.~stade o Imperador. - Deos Guwr· 
de a V. Ex. - Paco do Senado, Olll 22 de Se· 
tembro de 1827. - Visconde de Congonhas do 
Campo - Sr. VIsconde de S. Leopoldo." 

"IIlm. e Exm. Sr. - Tendo o Senado ap· 
provado, salvas as Emendas, os Pareceres da 
copia Inclusa, interpostos pela Commlssão de 
Constltulcão sobre os Requerimentos do Ca· 
pitão José Francisco Goncnlves da Silva, e 
do tenente coronel Francisco do Valle Porto, 
e Manoel José de Medeiros, Que se IJIUelxam 
dos procedimentos do ex-Presidente da Pro· 
vlncla do Maranhão, o Senador Pedro José 
da Costa Barros, approvou Igualmente que se 
offlclasse a V. Ex. para mandar 11. vlst.t das 
representações que os suppllcantes fizerem, to· 
mar conhecimento de suas queixas, procedeu· 
do em conformidade das :L~Is existentes; e no 
caso em que o referido Senador ílque pronun· 
cindo, determinar que o Juiz, suspendendo to· 
do o ulterior procedimento, dê conta ao Se· 
nado, conforme o Art. 28 da Constituição. O 
que tenho a honra de participar a V. Ex. pa • 
ra o fazer constar a Sua Ma.gestade o Impera· 
dor. - Deos Guarde a V. Ex.Pa~:o do Sena· 
do, em 22 de Setembro de 1827. - Visconde de 
Congonhas do Campo. - Sr. Conde de Valen· 
ça." 

"Illm. c Exw. Sr. - Sendo visto no Se
nado o requerimento de Joaquim Antonio Moi· 
tlnho, Serventuarlo do Offlcfo de Sellador da 
Alfandega da Bahla., pedindo Que se declare ln· 
corporado na Nação o dito Offlclo, por não .ser 
Cidadão Brazllclro, Pedro Bctamlo, seu actual 
Proprletar.lo; resolveo o mesmo Senado que se 

ceder como for justo: o que tenho a honra de 
participar a V. Ex. para o levar ao conheci· 
mento de Sua Magestade o Imperador. -
Deos Guarde a V. Ex. - Pa~.o üo Sena· 
do, em 22 de Setembro de 1827. - Visconde de 
Congonhas do Campo, - Sr. :Marquez de Que
luz." 

"Illm. c Exm. Sr. - Reconhecendo o Se
nado a legitimidade dos Impedimentos. allega.. 
dos por Domingos da Motta Telxeelra, no
meado Senador pela Provlncfa do Ceará, e ha· 
vendo-o dispensado do exrclcio do referido lo· 
gar; me ordena que assim o participe a V. Ex. 
para o levar ao conhecimento de Sua !\fages· 
tade o Imperador, afim de se mandar proceder 
a nova eleição dJ~ pessoa que preencha a.quella 
vaga.-Dcos Guaxde a V. Ex. - Paço do Sena· 
do, em 22 de Setembro de 1827. - Visconde de 
Congonhas do Campo, - Sr. Visconde de S. 
Leopoldo." 

"Illm. e Exm. Sr. - Inclusa remetto a 
V. Ex. a Resolução do Senado sobre o Regi· 
mento Interno da Assembléa Geral, afim de 
ser por V. Ex. apresentada na Camara dos Srs. 
Deputados com o Parecer original, que a acom
panha.-Deos Guarde a V. Ex.-Paço do Sena
do, cm 22 de Setembro de 1827. - Visconde de 
C011gonhas do Campo, - Sr. José Antonio da 
Silva Mala". 

109• SESSÃO, El\f 24 DE SETEMBRO DE 1827 

Expediente. - Primeira e segunda discussão 
do Projecto sobre a reducr;tio do quinto do
ouro. 

PRESIDE:s"CIA DO SR, DISPO CAPEI.T.Ão liÓR 

Reunidos vinte e nove Srs. Senado· 
res, abrlo-se a Sessão; e lendo~e a 
Acta da antecedente, foi approvada. 

O Sr. 1• Secretario deu conta de uma 
participação de molestfa do Sr. Vis· 
conde de Cayru' e apresentou Igual· 
llll?nte um offlclo que hn\·la re· 
cebldo do Sr. Antonio Gonçalves Go
mlde, em que participava qur, havendo. 
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chegado a conduccllo que esperava, se no mesmo de que se tratou m;sta Camara. Que 
recolhia ti sua casa. tem a Corumlssão que fazer a este respeito? 

O Senado tlcou Inteirado. Nada. Se é para conciliar a materla deste pro· 
Entrou-se na primeira parte da Or· jecto com a do outro que jâ existe, não tertl 

d~m do Dia, e abria-se a primeira e se· lugar nenhum; porque, ou a Camara ha de 
gunda discussão do Projecto da Cama· admlttlr e 'dlscuth· de boa lntclllgencla este 
ra dos Srs. Deputados sobre a reduc· projecto, ou rejeitai-o, visto que a outra Cu· 
ção do Imposto do quinto do ouro, CO· mara sabia que estava neste Senado outro pro· 
meçando·se pelo artigo 1• do dito Pro· jecto sobre a cn.eswa cnatcrla, e portanto não 
jecto. devia discutir o que agora rnnnda, e tal pos· 

• Art. 1". o Imposto do quinto sobre o ou· tcrior áquellc. Não proponho, nem insisto na 
ro fica reduzido a cinco por cento, e continua· rejeição; mas, uu1a vez que a materla não {o 

rá a ser arrecadado na forma das Leis exls· no\·a, assento que não ha mot!Yo para se man· 
tentes, cxccptun·se o ouro extrahldo pelas com- dnr ti Commlssão. 
panhlas cstrangeiras, que continuarão a pagar o Sn. MAnQtmz UI~ I:mAl{IJUPE:-Posto qui! 
o que constar das condições, com que as com· a matcrla dos projectos seja a mesma, ha com 
panhias foram admlttldas." tudo lncoherencla ·cm algumas das dlgposi· 

O S1L MAllQt:l'.Z DE 1!\'I!Almt..PF.:-Sr. Pr~- ções de um e outro. No que jâ passou cm tJ.:r· 
sidentc. A lei determina a Imposição que da· celra discussão ncst:t Camara não se permltte 
qui em diante deve pagar o ouro, e dá Yarlas 
providencias sobre esta materla. O que aqui 
está acha·sc tambem lncluldo na lei que jti 
passou nesta Camara, onde foi ~roposta, c que 
permlttc a franca mineração; portanto, seria 
con\•cnicntc que este projecto fosse com o ou
tro rcmettldo â Commlssão de Fazenda, p::tra 
regular algumas das suas pro\·idenclas, c pôr 
em harmonia as disposições de um::t, c de ou· 
tra lei, para o que passo a offerccer a seguinte 

I:>'DICAÇ.ÃO 

'"Requeiro que o projecto Yindo da Cama· 
ra dos Srs. Deputados acerca da rcducção do 
quinto do ouro, vti â Commlssiio de Fazenda 
com a lei que passou neste Senado sobre a 11· 
berdade da rulneraciio, para regular algumas 
das suas providencias, e fazer coherentes as 
disposições de uma e outra lei. - Marqucz de 
Inhom bu.pl'." 

l<'ol apalada. 
O Sn. ~IAnqm;:z m• SA!\'To Á)IAno: - Sr. 

Prcsldcnte. Eu requeri que todos os projecto~ 

que viessem da Camara dos Deputados, fossem 
remettldos. antes de entrarem em disr.ussão, 
a uma corumissão, para esta dar o seu parr,. 
cer. Esta Indicação não passou, c agora aro· 
parece outra no mesmo sentido para eRtc 
caso, com a qual me não conformo pelas rn· 
zões que passo a ~xpOr. Este projr.cto nfi1 
contém materla nova; o seu objecto {\ relath o 

a clrculaçiio do ouro senão em barra, aqui pct'· 
mltte-se a clrculaciío do ouro cm p6, comJ 
outro qualquer gcnero. Parece-me que melhor 
se poderiam harmonizar estas contradicções 
que ha, mandando-se primeiramente os proje
ctos ambos ti Commlssi!o; por~m a Camara 
decidirá em sua sabedoria aqulllo que julgar 
mel110r. 

O S1:. llouurr:r:1•s n1• C.IH\'ALHO:-Sr. Pre· 
sldente. Eu considero este objecto como o 
mesmo da outra lei que existe a este respeito; 
e ta!Ycz que a demora que tem havido em SI~ 

discutir o Regimento que deve acompanhar 
essa lei fosse a que fizesse apparecer esta de 
que actualmente tratamos. Nós vemos que os 
estrangeiros estão minerando com nmlta Yan· 
tagem, c pagam não só o quinto, mas ainda 
cinco por cento a .JUe se obrigaram, ao mesmo 
tempo que os nacionaes estão tambem mine· 
rando, c este ramo da renda publica acha-se 
reduzido a quasl nada, como se ponderou nas 
discussões que houve sobre esta matcrla; as· 
sim, convêm dar o maior andamento passivei a 
cstc objecto, para ver se com as vant.'lgen~ 

concedidas convidamos os naclonaes a satlsfa· 
zcrcm o Imposto, que a lei marca, e niio se 
privar por mais tempo a Fazenda Publica do 
augmento que pód~ ter aquella renda. Com!> 
ha dous projectos, c o proposto ncste Scnad., 
foi anterior ao que agora velo, trate-se de se 
discutir com bre\•ldadc o Regimento, que h:J. 
de acompanhar esse projecto, e depois remct· 
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ta-se tudo para a Ca.marn dos Deputados, dl· 
zendo-se que este que de lá velo, não entrou 
em discussão, porque já o outro estava 11r•1 

posto. E' Isto o que me parece que se dew 
fazer, e não estarmos a gastar tempo lnuUJ· 
mente em mandar o projecto ti. Commlssão 

O SR. l\tAnQuEZ ur:: IxuA:unui•J:::-Q remet· 
ter-se esta lei ti. Commlssão não embaraca. que 
a outra tenha o devido andamento. Quanto ao 
mais que o nobre Senador expendeu, estou c'ln· 
vencido de que só a diminuição do lmpost•J 
nilo é que ha de produzir o augmento de.5t~ 

ramo da renda publica, e fazer cessar o ex· 
travlo. O que é necessarlo para que elle cesae, 
é tnlvez melhor flscallzacão. Se, por essa pro· 
vldencla da dlmlnulcilo do Imposto, quinze, 
ou trinta se animarem a concorrer. os m:ils 
comtudo continuarão sempre a faz<:r contra· 
bando, como tem feito atê agora. Os estran· 
gelros pagam ainda mala do que o quinto, e 
não obstante Isso tiram grandes Interesses; 
portanto, não é o peso do Imposto quem 
desvia os naclonaes de satisfazerem a elle, é 
a falta de flscnlizaçilo, e n Impunidade. Qmin· 
to ao ficar sustada esta lei para se tratar da 
outra, não acho que tenha logar. 

presslvo; procuremos sómente diminuir o gra.n. 
de lucro do extravio, e Isto se conseguirá re· 
duzlndo·se o pesadlsslmo Imposto de vinte por 
cento a cinco por cento, e deixando-se no dono 
da barra de ouro o1 plena liberdade de a ven· 
der como genero seu, c pelo preco do merendo. 
A lei que já passou em terceira discussão nes· 
te Senado, sómente está dependente de um re· 
guiamento, que se mandou fazer sobr·~ bases 
que se deram; a sua approvnção será facll: e 
como nesta lei, mala geral do que a proposta 
pela Cnmara dos Deputados, vem o artigo es· 
senclal da reducciío do Imposto sobre o ouro, 
pareceria conveniente que fosse quanto antes 
conclulda, suspendendo-se, entretanto, a dls· 
cussão de uma lei mais clrcumscrlpta; porém 
se este. parecer der causa ou á suspensão dó! 
uma providencia tão necessarla á Fazenda Pu· 
bllca, ou a uma demora tal, que nii.o pos~;\ 
passar na presente sessão a providencia da. re· 
duccão do quinto ao vlgeslmo, que reputo r,-;;. 
sãs vantajosa, continue-se na discussão da ld 
vinda da Camara dos Deputados, para ser te•·· 
minada quanto antes, passando-se depois á cJr•· 
clusão da lei mala ampla, que teve origem ne>· 
te Senado. 

O Sn. lt.\nQur::z DE B.\EPII:wr:-Não es· O Sn. Roonrcor::s nt: CAJt\".\I.Ho:-Sr. Pre· 
tou de a.ccõrdo com o fllustre Senador sobre o sldente. Aqui não se trata de saber se Sl! 

fazer-se depender da flscallzacão o proveito d~ve ou não fazer a reduccão do Imposto do 
que se haja de tirar da lavra do ouro. Se as· quinto, nem se deve ou não dar nova fór· 
sim fosSt?, cu seria de ,·oto que se ·cuidasse s6· ma á tlscnllzacão deste Imposto: o que dese
mentc nos meios de evitar o extravio dos df· java era que não desscmos um passo, pelo qnnl 
reltos. Nos tempos cm que a communlcncão se possa pensar que não queremos que passe 
dos povos só podia ter Jogar por uma ou duas esta lei. E de que modo se póde Isso fazer? 
estradas guarnecidas de patrulhas mUltares Ficando adiado este projecto, tmtando·s~ ;!a 

que por cllas gfra·:am, dando buscas Inespera· lei geral, c rcmettendo·sc depois com esta p:~.r'\ 
das nas caixas, c cargas dos viajantes, a quem I a Camara dos Deputados, dizendo-se a raz.:;o 
faziam as maiores vfolenclas, c causavam grn· por que não entrou em dlscusH:1o. Eu •fnCJ a 

ves prejulzos, era cm verdade menor o con·lmlnha 
trabando do ouro cm pó P dos diamantes, pelo · r:sorcAç.\o 
;p-anG•' risco que se corria; então, mesmo, e 
apczar de tudo, se fazia algum; mas depois 
que se abriram dlffercntes estradas, o contra· 
bando cresceu at6 ao ponto de ser extraviado 
todo o ouro e diamantes, não sendo posslvel 
multiplicar as patrulhas, nem mesmo conve· 
nlente que, para se evitar este .extravio, se po· 
zesse cmbaracos á passagem dos gcneros de 
commerclo, multo mais valiosos do que o quln· 
to do ouro extraviado. Longe de nõs a ldê:t 
de rctrogra darmos para um systcma tão OP· 

"Proponho que o projecto fique ndll~l·l 

até se discutir o Regimento do projerto do Se· 
nado. - Carvalho:" 

Foi apoiada. 
O Sn. 1\f.lltQUF".Z or. S.IXTo A)J .11:o: - Sr. 

Presidente. Tinha pedido a palavra p~ra pe· 
dlr a V. Ex. que haja de pOr as cou~as cm or· 
dem. Nõs não podemos discutir duns questõP.~ 

ao mesmo tempo. J>ropoz-se a principio que 11 

projecto fosse rcmcttldo a uma Comm!Rsão, 
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agora apparece outra proposta para que flqu ~ 
:1-dlado. Acho que prlm·elramente se de\'C decl· 

dlr a primeira proposta, e no caso de que não 
seja approvada, passar-se então A segunda: 
mas tratar-se de ambas simultaneamente, não 
ê posslvel. 

camara approvava que a lei fosse ro
mettlda â commlssi'io de Fazenda. -

Decldlo-se que não. 
Entrou em discussão a segunda ln· 

dlcação, 3 não houve quem talasse 
sobre ella. Dando a Camara a sua ma· 
teria por discutida, o Sr. Presidente a 
propoz a votos, e tambem não pas· 
sou. 

O Sr. Marquez de lnhambupe, em 
um discurso que o tachygrapho uiio 
a.Icancou com a precisa clareza, su~

tentou com varias razões que a lei 
se de\·ia !emetter á Commlssilo, e 
que depois a Camara a devia discutir. 

Em con6equenela de serem rejeita· 
das as duas Indicações, prosegu!o 11 

discussão ao 1• artigo do projecto. 
0 SB. MABQOJ;z DE PABA.."''AGUÁ:-Q 1llus· 

tre Senador me preveniu em parte. Ou Isto se 
considere como uma Imposição, que de nov" 
se estabelece, ou se considere como allvlando 
a que existe, de,ve ter a sua origem na Camara 
dos Deputados, li qual compete a Iniciativa so· 
bre Impostos; e talvez por esta razão lá se 
antecipassem a formar este projecto, o qual 
por consequencla uão pôde deixar de ser dls· 
cutido. Quanto á lembranca de Ir ll Commls· 
são, não acho razão para Isso, porque este 
projecto cm nada Implica com a outra lei. Se 
algumas cousas apparecerem contradlctorlas, 
na discussão mesmo se podem ir emendando. 

0 Sn. MABQt'I!:Z DE BAEPJ::~DY:-Este 1• ar· 
Ugo vai de accOrdo com o que jli passou no 
Senado, por consequencla é escusado estar· 
mos a re!petlr ns razões, qu•~ ·lã se deram 
para se reduzir o quinto ao vlgeslmo. 
Quanto ao addlta'llento que vem ao dito 
artigo, como ê objecto de Interesse de terceiro, 
os que se reputarem opprlmldas, requererão. 

0 Sn. MARQOJI'.Z DE !NUAMDUI'J::-Este ar· 
tlgo contém duas partes: a primeira li para 
que o quinto do ouro fique reduzido a cinco 
por cento; a segunda ê paJtl que os oastrangel· 
ros continuem a pagar o quinto. Pelo que toe~ 
li primeira parte, se se julga que este é o melo 
de tirar algum lucro piua a Fazenda Publica. 
serli bom que elle p:lsse; mas eu estou persua· 
dldo de que o extravio ha de continuar da 
mesma m:1nclra. Quanto li segunda parte, é 
verdade que os ~strangelros contrataram su· 
jeltando-se áquelle Imposto por ser o que s~ 

achava geralmente estabelecido; uma vez que 
este Imposto se reduz a menos, parece que cs· 
tão na razão de serem nivelados aos mais. 

0 SR. VISCONDE m: CONGO::o11IAS:-Levanto· 
me para apoiar o illustre Senador, o para !em· 
brar que eu fui o que emlttlo esta opinião o 
anno passado, e ainda estou persuadido de que 
todas as \'ezes que se trata de Impostos, quer 
'Seja para os :1ugmentar, quer seja para os di· 
mlnulr, ou alterar, a Iniciativa compete sem
p.re li Camwa dos Deputados; e de que lã não 
se acceitarii. tudo o que daqui sahlr sobre esta 
materla. A Constituição não dlst!ngulo que a 
lniclatlm sobre Impostos fosse unicamente 
quando· se tratasse de os estabelecer, ou au
gment:J.r, e não quando se tr:1tasse de os dlml· 
nuir. Como ella não fez esta dlstlncção, n6s 
não a del'emos fazer tambem. Esta lei não 
pOde deixar de entrar cm discussão, e como 
ena s6 trata do quinto do ouro, e nada tem com 
as disposições geracs que ha na outra, ncnhu· 
ma razão vejo par:1 que sela rcmettlda li Com· 
missão, e portanto não me conformo com a 
indicação, que para Isso se offcreceu. 

Não havendo mais quem falasse so· 
bre a materla da primeira Indicação, 
c dando-ee por sufflclentemente dls· 
cutlda, propoz o Sr. Presidente se q 

. 0 SR. MARQUEZ Dll S.\."''TO Al.fARO:-Sou 
da mesma oplnliio do lllustre Senador quB 
acabou de falar. Um dos prlnclplos geraes 
que devemos adoptar para chamarmos os es· 
trangetros, ·~ podermos dispensar-nos de Ir 
buscar braços li Costa da Afrlca, li estender· 
lhes as mesmas vantagens, que se concederem 
aos naelonaes; portanto, esta excepcão que se 
faz no artigo deve ser supprlmlda. Considc· 
rada tal excepção debaixo de outro ponto de 
vista, ella se manifesta Injusta, porque estes 
homens sujeitaram-se ao pagamento do quinto, 
por ser o Imposto geral estabelecido por lei, c 
além do quinto pagam mais cinco por cento 
para terem a faculdade de minerar. Logo que 
esse Imposto se reduz a menos para os naclo-
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naes, de1•e-so reduzir ao n1esmo para os es· 
trangeiros. O contrato foi fundado na lei; 11 

lei variando, deve Igualmente var!ar o contra· 
cto, pois a Intenção !ol contlõmplar o Imposto 
em si, Cl não a quantia delle. Porque pagam 
estes homens o quinto? Como estrangeiros? 
Nilo. Paga.m·n-o como um Imposto estabelecido 
para toda a Nação; uma vez que se diminue 
esse imposto, clles devem ficar nl\·elados aos 
mais. ::-Jesta conformidade passo a propor n 
suppressão desta parte do artlgo. 

Pola supportnvel que atO da mluenl.~llo que nos 
resta, sejamos fraudados para o tuturo, e aca· 
nhados, no presente, facllltando-a tanto ao~ 

estrangeiros, que l:llo de vlr logo lançar m!\o 
della, porque não temos capitalistas que pos· 
~am, como elles, emprehender, e reduzir-nos á 
condição de barbaras de Benlm c de ~!onomo
tapa, (}Ue só têm no seu palz riquezas para os 
outros apro\•eltal-as, c não ellcs? Delxaremo.s 
que el!es nos tirem 1:::sse pouco que temos, flcnn· 
do tanta gente com os braços encruzados? Os 
lnglezcs occultam eom multa cautela o segre· 
do das mach!nas das suas fabricas, c nós b:l· 
vemos de franquear desta maneira a unlca ri

"Proponho a ~uppressiio da seS'Undn parte que%a que temos? . . (0 nobre Senador con
do art. 1• que começa na palan~ - "Exce- tlnuou a falar, trazendo !L lembrnn~a a ques
ptuando-se" - atê ao fim do artigo. - .l!ar- tão \'(mtllada na· tllscunsiio do projecto sobre 
que:; de Santo Amaro." 

Foi apoiada. 

0 Sn. VISCO:>!JE DE CoXGOXIUS:-Eu OP· 

ponho-me :l suppressiio da seguuda parte do 
artigo. Parece just:~ o principio cmlttldo pelo 
illustre Senador, de que a lei deve scr Igual 
para todos; mas esta razão não póde agora 
ter lugar, uma vez que a vontade entre os con· 
tratantes constitue lei. Quando '"sscs cstran· 
gelros vieram c pediram licença ao Go1·crno 
para minerar, obri;;aram-se a par;ar não s6 o 
quinto, mas ainda cinco por cento. Se elles 
se não obrlgnsscm a pngar, como pagam, vinte 
~ cinco por cento, talvez o Governo lhes não 
concedesse aquella licença. Scril, pois, com·e· 
nlente, para procedermos com a clrcUinspc· 
cção que de nós se espera, pedirmos ao Go\'Cr· 
no Informações a ente respeito. Eu julgo que A 

lei nesta parte nenll!lma lnlusti~a faz, e que 
todo o artigo p6de passar, embora esses es
trangeiros depois reclamem; por~m pecnm·se 
essas Informações, c depois se discutir{:. 

a liberdade de mln~rar, a respeito de ser tam· 
bem senhor do lnt~rlor do terreno o que é se 
nhor da sup~rflcle, e foi chamado fl ordem, mas 
o tachygrapbo não alcançou esta parte do seu 
discurso.) 

0 Sn. :II.\RQUE7. DE BAEPEXIlY:-,\ suppreS· 
são pedida por um lllustre Senador é que é o 
objecto da questão. O lllustrc Senador que pro· 
poz essa suppressão, desenvolveu os solldos 
prlnclplos que se devem ter cm \"ista nesta 
m::terla. Estou de nccOrdo com e !I c; mas como 
desejo que esta lei passe, voto contra a dlt.l 
snppressáo. Se r.s sociedades estrang-eiras se 
reputarem opprimldas, não deixarão de reque· 
rer, c então serão attenuldas como ~·~ Julgar de 
razão e de justiça. 

0 Sll. RODlliGlT.S DE C,\!11',\LI!O:-Sr. Pre· 
sldente. A questão 6 se estas sociedades es· 
trangelras, a quem se deu faculdade de mln~· 
rar, de\•cm pagar o mesmo que os naclonacs. 
~ão nos apartemos deste ponto, nem confun· 
damos a discussão com cousas actualmente 

O Sn. Jo.to F:I'A:'\GELJSTA:-ü nobre Se· alheias da materla. Eu assento que ucvem ser 
nador me prevcnh1 em parte. Não acho que os mesmos. Figuremos que chegou um lnglcz, 
seja Injusta esta c:xcepção de que se trata. A que ped!o terras, e se lhe deram dizendo-se que 
Nação tem direito de providenciar que seus p:~garla o dizimo; depois diminue-se este 1m
cidadãos tirem proveito. do que possuem, se· posto, ou se tlrâ; perS'Unto: esse lnglcz ha de 
gundo as clrcumstanclas em que está. ~fto de· pagar? Não, por ~erto. Chega outro, compra 
vemos considerar algum bem que da fran· casas, e paga a declma; tira-se esse tributo, 
qneza dos cxtrangelros possa resultar. N6s não elle lia de contln~ar por \'cntura a pagar? 
legislamos s6 para a geração presente, mas Tambem não. SI! Isto é tão claro, para que cs· 
tambem para a futura. Ainda não temos ln· tamos a levantar dlftlculdndes, que nenhum 
dustrla. estamos atrazados na agricultura, c fundamento têm? Essas sociedades mineira.'! 
ll portn.nto pequeno o nosso commerclo; será estão no mesmo caso que aquelles homens. Pa· 

A. 7 T. JIJ 
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gam o quinto, po•·que todos os mineiros são gundo artigo uiio póde passar do modo em quo 
obrigados a pagar esse tributo do ouro que ex· está, nem convem que pnsse. Diz elle (Lt•u): 
trahcm; dlmlnulnuo·se esse tributo, as re!e· "Nil.o convem que circule o ouro como mercll· 
ridas sociedade~ devem pagnr o mesmo que pn· dorla, por ser um genero multo sujeito a inl· 
garem os outros. Esta é a minha oplul!ío, en· sl!lcaç!ío, do que tP.m havido milhares de exem· 
trctanto ~!ío me opponho a que passe o ar· pios na Provlncla de Minas Geraes; o que deu 
tlgo, porque, como o objecto é de Interesse de causa á sua prohlblção não se permlttlndo u& 
terceiro, a parte Interessada requé.~erá, se jul· mão do negociante mais do que oito ou dez oi· 
gar conveniente. tavas de ouro em pó; •:m logar, portanto, des· 

O Sn. DonGJ::s:-Sr. Presldentt'. Voto con· te urtigo, conviria adoptar-se o artigo da lei, 
tra a suppressão proposta, e estou convencido que j;\ passou aqui no Senado, que é com a 
de que na disposição do artigo nenhuma !njus·j obrigação de levar o ouro á casa da fundlç'lo. 
tlçu !.1~ faz aos eatrange!ros de que ellc trata O Sn. :1!.\U<!t:EZ v~; SA~To A~I.\no: - Sr. 
Qual foi a claasula do contrato? Pagarem os 

1

, Presidente. O lllustrc Senador oppoz-se a e'ltP. 
direitos estabelecidos. Quer-se reduzir esses artigo na parte que diz respeito á clrculn·:r,o 
direitos a cinco por cento ·para os nac!onacs; I do ouro em pó nas coma1·cn.s de mlneraçi J. l~u 

por que prh:cipio se ha de estender o mesmo I creio que a Camara dos Deputados t •mo1i por 
beneficio a esses estrangeiros? Em todas as base dP.sta liberdade o artigo da Cons~<tul~ão, 

na~ões se obsen·an1 dlffercnças entre os dlre!·j que garante a todo o cidadão brazllelro o exer· 
tos 111:•: pagam os estrangeiros, As fazendas,, ciclo de todo o genero de trabalho, culLui'!l, in 
por exemplo, lmportadn.s em vasos naciouaes dustria, ou commercio, uma vez que se n::o OX:· 
pagam tanto, as lmportad:ts cm \'Usos cxtran·l ponha aos costumes publlcos, (L seguranta e 
gelros pagam mais. Entre nós mesmo~ vemos saude dos cidadãos, Diz o lllustre Sennt1o1 •1ue 
que até umas nações pagam quinze por cent' listo tem inconven!ente, que ha perigo da fnl· 
de direitos de lmporta~ão, e outras pagam Yln· si!lcação. E' Yerdacle; mas por Isso " Ph!,''<J 

te por cento. Estou persuadido de que, se acas) I nao faz extensiva a todo o Imperlo a circulação 
agora se descobrisse uma mina de grande ri· , deste genero, c só a permltte nuquellas coma r· 
queza, c a Asscmbléa assentasse que com•inha ,. cas mineiras, ondl) todos têm conhecimento 
duplicar o quinto que até agora se tem pago deste genero, c podem precaver-se contra ca~u~ 
pelo ouro, essas sociedades estrangeiras ha·j fraudes. Se se prohibir nessas comarcas a c Ir 
viam de escusar-se, c argumentar com a lcttr:l culnção do ouro em pó, pararão as sua~ trans· 
do seu contrato, Em parte nenhuma as vanta· acções, e entre os rlous males parece-me menor 
gens concedidas aos naclonaes se~·vcm de rc· aquelle; portanto, voto pelo artigo. 
grn pura as que ,;c têm concedido cu hão de 
conceder aos estra:1geiros. Os Governos podem 
conceder aos seus subditos as que lhes par·~· 

cem con\·enlentJ~s; portanto, voto pelo artigo. 

Falou o Sr. Marquez de Baependy, 
mas o tacttygrapho não ponde alcançar 
o seu discurso. 

Julgando-se surticlcntemcntc dls· 
cut!da esta mnterla, poz o Sr. Presl· 
dente a votos o artigo, salm a emen· 
da, e foi r•pprovado. 

Propoz depois a supprcssão da Si!· 

gunda par~e do artigo, c não passou. 

O Sr:. :ILir:QuEz DI~ B.\l:rr.:mv:-Inslsto 11~ 

supprcssão deste artigo, c cm que seja substl· 
tuldo pelo outro que está na lei que já passou. 
A razão que dá. o !!lustre Senador, de !JUe con· 
,·em deixar este ramo de Industria n'l meama 
linha cm que Jcixamos todos os outr<>~. aito 
me convence, pois que os outros ;;-eiH~rod não 
são sujeitos a tão graves falslficaç'íeR: ;~ortan· 

to, acho que de nenhum modo de\·cmos deixar 
semelhante liberdade. 

E~!EXD.\ 

Entrou cm discussão o art. 2•: I "Adiante da palavra -"actua:"-- accres· 
"Art. 2.• O ouro cm pó circulará. como I cente·se - "até :J. quantidade r! e dez oitavas" 

mcrca.doria nas comarcas de mineração actual; i-c o ouro en1 barras cm todo o Imperlo -
c o ouro om barra em todo o lmpcrlo," t "uma vez que sejam fundidas lldd Casas r! c 

O Sn. MARQUE7. DE DAEl'F.XIlY:-Este se-I Moeda, ou fundição, c que contcnh~m o peRO, 

'í 
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qullate, lugar e anno cm que !oram rundld:..~". 

- S4lva a rc:c!acçãiJ. - Marque:: ele fla•~/ICntl;l. •· 

Foi apoiada. 
Falou o Sr. João E1•:mg•:llsta, m:lll 

o tachygrapbo não ouvio. 

O Sn. MAJCQUEZ nr. B.\m'F.:SJJY:-:>:ão posso 
admittir n razão do lllustrc Senador. Estas 
casas de permuta fle tornam dcsnecessarias ,, 
devem ser abolidas. ' 

O SJC. BAnnoso:-Pnrece-:nc que n cmen· 
da do ·sr. João E•;angel!sta já não põde ter 
Jogar porque a lei passou M terceira dis· 
cussão, c não se pôde alterar aqulilo que j:i 
a Camara resoh·eu. 

0 Sn. Jo.\o EI'AX'GI>J.ISTA: - LC\'anto-me 
para declarar que não fiz uma emenda, al!âs R 

escreveria. Lembrei uma cspecle, que se pode· 
ria accrcsccutar no addltameuto proposto por 
um lllustre Senador, e nada mais. 

Falou o Sr. !lfa.rquez de Santo 
Amaro, mls não se entende o tachy· 
gra.pho. 

0 Sx:. 2\f.\RQt:J·:?. lll~ DAF.N::soY:-Scmpre 
julgo com·cnlente dizer alguma cousa a rcs· 
peito da obscr\'ação do lllustre Senador. Eu 
não propuz esta emenda como propria par:t 
evitar todas as transacções cm ouro cm pó, re· 
conheço que se hão de fazer; mas em muitos 
casos serão assás !ncommodas, c até lmprn.tl· 
ca,·cls. Sempre que se t!l'cr de fazer um paga· 
mento em determinado dia, que exceda a qua:l· 
tia permittida pela lei, ou esta se ha de frau· 
dar com risco de se incorrer na pena estabele· 
clda, ou se hão de Ir fazendo succcssh·amcnte, 
c com anteced•,ncla, muitos pequenos pagamen· 
tos, até se Inteirar a quantia da dh·ida. Estes 
embaraços c dlfficuldadcs farão que se leve 
o ouro em pó {IS casas de fundição, sem o que 
continuarão cm perfeito oclo as ditas casas, t• 

deixar-se·~ <le perceber o direito que se esta· 
belcce. 

Não lmvendo mais quem falasse so· 
brc a matcrla, c dando-se por dls· 
cutlda, o :.lr. Presidente propoz ao Se· 
nado se passa,·a o artigo, sah·a a 
t.menda. - Pnssou. 

Se depois dn palavra -"actual"
sc a.ccrescentarla -"até a quantidade 
d•~ dez oitavas". - Resolveu-se que 
sim. 

Se approvavu que se addicionassem 
no Um do artigo estas palavras -
"uma \'ez que sejam fundidas nas Ca· 
sas de Moeda, ou tundicilo, e que con· 
tenham o peso, quilate, lugar e anno 
em que !o:am fundidas". - Votou-se 
quc"·sim. 

Entrou em discussão o art. 3•: 

;,Art. 3.• As barras de ouro pertencentes 
á Fazenüa ~aclonnl serão vendldns cm basta 
publica." 

Falou zebre cllc o Sr. ::lfar<luez de 
Inhambupc, cujo discurso o tachygm. 
pho não ;Joudc coligir; e mandou á 
Mesa a seguinte 

"Proponho que o art. 3• 
- Marque:: de Inltambupe." 

Foi apoiada. 

seja supprlrnlilo 

0 Sn. liiARQt:'F.7. Dll BAEI'F.:SDY:-~ào posso 
deixar de apoiar a suppressão que propõe o ii· 
lustre Senador. E' 1•crdade que a circulação 
das barras é livre; mas Isto nada tem com o~ 

pagamentos, que ~c dc1·em fazer cm moPua 
corrente. 

O Sn. i\IARQtmz nE S.\XTo A~rAno:-NiLO 

pos~o concordar com a suppressão do artigo. 
As barras de qu·~ :rata este artigo, srto necessa· 
rlamente aqucllas •lne provierem do pagamento 
do Imposto sobre ~ ouro, c ê claro que a Fa· 
zenda Publica as l1a de receber pelo preço ela 
moeda; tendo porém essas barras maior val~r 
no mercado, do que a mo~àa, porque razà·) 
ha de ficar privada a Fazenda Publica desse 
Interesse? Devc·se deixar ao Go\·erno toda a 
amplitude para poder obrar como conY!er. s.• 
as barras estiverem por um preço multo alto, 
venda as barras; se est!Yerem por um preço 
tal, que seja mais conveniente reduzll-as a 
moeda, que as reduza. 

Falou o Sr. Marquez de Inhambupe 
mas o tachygrapho não poude coligir o 
seu discurso. 

O Sn. llfAnQt:E7. m: B.u:rExnY:-Quc se 
mande circular as harras, como outro qualquer 
genero, ·~ conforme o valor que, reciprocamente, 
o devedor e o cro1dor lhe derem, por mutuo 
a.ccôrdo, bem está; mas a Fazenda Publica não 
deve rccber o que lhe pertencer, senílo em moc· 
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da carente, e de valor fixo, bem como não ue· 
\'em ser obrigados oa c1·edores parti c L' :are.o a 
accel r arem as barr .lS em pagamento de suas di· 
vidas. Os embaraces que se seguiriam <1.1 suh· 
stltulçil.o das barras, que têm um valoa• ln· 
constante, pela moeda que o deve ter filw, 
seriam multo conslderavels, e por est·~ modc 
se abriria caminho a graves abusos, o tornat·· 
se·hla multo complicada a escrlpturlç.lo. O 
remedia de se dar um valor fixo (Is llnrr::n ''" 
ouro, segundo o seu quilate, para qu~ possam 
entrar e sablr das estações publlc:IS por este 
''alor assim determinado, nil.o póde ter lu.:;ar 
â vista da franqueza e liberdade de glrar!:U' 
pelo preço do mercado, bem como outro qual· 
quer genero. Tnmb0m n:·~ parece !nadmlssivel a 
especulação de se venderem as barras de ouro 
provenientes do pagamento do Imposto de cinco 
por cento sobre o ouro em pó, pelo ·preço do 
merendo, para evitarmos a perda que se ter!:~, 

reduzindo-se a moeda as ditas barras, D~m nos 
lembrarmos de que todo o Governo deve pro· 
curar ter moeda em abundancia para suas 
despezns, e para facilidade das transacçõe~ 
commerclaes, ainda mesmo a. custa dos sacri· 
ficios que forem necesarios para o conseg~:Jr. 

Sirva-nos de exemplo o que praticam as na· 
ções l!luminadr.s. Em Inglaterra multas vezes 
se compram barras de ouro para se cunhar:m 
soberanos, tendo-se toda a certeza de um grave 
prejuizo nesta opernção, por Isso que o \'alor 
do ouro empregado uesta moeda é menor do 
que o de equivalente peso cm barras de ouro. 

Xiio havendo mais quem falasse so· 
bre esta ma teria, e dando-se por d !.>· 

O Sr. Presidente, tendo d,\d·> a horn. · 
passou a dar para Ordo~m do Dia em 
primeiro lugar, a terceirJ. dlscusslí.o 
do projecto sobre a fixacil.o da~ fo1·~as 
terrtstres para o anno de 1828, com as 
emendas approvadas na 3';t::"Jmdn; clll 
segundo lugar, a discussilJ d.'l !'esolu· 
cil.o sobre a marinha do distrlctl de 
Cabo Frio; em terceiro, a tertcirz. 
discussão do projecto soba· J n aboli· 
tão do o!ficio de corretor rin J.'MzcnLla 
Publica; :>m quarto, a discussão da 
resoluçil.o fazendo extensiva a todas 
as Provinclas ·do Imperio a resolução 
de 16 de Ar;osto de 1823 acerca do con· 
trato dns carnes verdes; c, havendo 
tempo, n discussão do Regimento Eco· 
nomico e 1-'ollcial para as minas. 

Le,·an to u-se a sessão âs 2 horas ~ 

10 minutos da tarde. 

110' SESS,i:Q, E:\I 25 DE SETE:\l:BRO .UE 1827 

E:ipedie11tc. - Teteeira discussão do projecto 
sobre a fixaçr1o das torça.s tcrrcst1·cs para 
o a11no de 1828. - Discussão da resolução 
sobre as marinhas ele Cabo Frio. - Ter· 
ceira discussJo do projecto acerca da abo· 
lição elo of!icio de corretor da Fa:::end!l 
Publica. - Discussão da Resolução sobre 
o contrato das car11cs verdes. - Scuun.da 
discussão do Rcoimento Economico c Po· 
!leia! para as minas 

~-.,...,.·:-:··11:':"'" .-· . 
'· cutida, propoz o Sr. Presidente a VO· • , 

tos a supprcssão do artigo, e não pns· l'RE:SIDE:>CI.\ oo sn. nrspo CAl'EtL.io ltÓR 

sou. 
Propoz depois o artigo, c foi appro· 

''ado tal qual estava redigido. 
Foram successlv&mentc lidos c ap. 

provados os nrts. 4• e 5•, sobre o~ 

quacs ning-uem falou: 
"Art. 4. •Ficam abolidas as casas de per· 

muta. 

"Art. 5.• Ficam revogadas todas as leis 
c ordens em contrario." 

Dando-se por discutida a matcrla tfo 
projecto mn geral, e ele cad!l um dos 
e~us artigos em particular, íol appro· 
vado para passar A ·terceira discussão. 

Achando-se reunidos vinte e nove 
Srs. Senadores, declarou o Sr. Presi· 
dente que se abria a sessão. O Sr. 2• 
Secretario passou a lêr a acta da ante
cedente, e foi appro,·ada. 

Xão havendo expediente para se 
'er, pasl!OII·se â Ordem do Dia, cuja 
primeira parte era a terceira dis· 
russão do projE'cto da Camara dos Srs 
Deputados sobre a fixação das forças 
terrestres i1ara o anno de 1828, com 
as emendas feitas, e approvadas pelo 
Senado na segunda; e, lendo o Sr. 2• 
Secretario o artigo 1•, d!ssc 
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0 Sn. BouaES :-Sr. Pi'CS!dente. Julgo tnt:· 
lhor conservnr-9e a c:to:prcss!lo do artigo, e ui· 
zer·se trinta mil combatentes, do qu~ trlnt.l 
mil baionetas; por·~m. se ascnta.rem o contrli· 
rio, tambem não me opponho. 

Foi apoiada. 
O Si:. )Lill<IV.:Z III:: P.\11.\X.\~u.t:-Sr. Pre

sidente. A Commlssii.o foi Incumbida de redl· 
gir este artigo de maneira que ficassem acau
telados os diversos casos que se pro:>uzcrnrr, 
aos quaes não tinha providenciado o artigo do 
Pl'OjPI'tO. A Comm!ssão tomou todos esses ca
sos ~m consideração, e desempenhou a sua ta· 

~i\o ha\•mdo mais quem fizesse ob· 
servacões ~obre esta mataria, fet o Sr. 
Presidente' as propostas con~eu!E:tlt;!s 

e passou o artigo com as emencl~.i ·ll't refa de maneira que mereceu a approvll~ão ela 
se tinham apro,·ado na seguo.ü uls· Camura; agora eootlnúa o lllustrc Senador r. 
cussào. Insistir em qui) se devem fixD.r as forcas da 

Entrou tm discussão o art. ~·. segunda linha, c ~m que devem ficar todas, e 
O Sn. 1\!,\RQ'C'I:Z nE Ixn.umuPE:-Sr. Prc· para tudo, á dlspo~lcão do Go,·crno. Isto n:b 

si dente. Ni\o par~ça lmprudcncia lnslst!r c·u 6 especte nova; o lllustrc Senador já emlttlo 
em falar sobre este artigo; não posso deixar 1 as mesmas ldéas ua sc;;unda discussão, c nilo 
de o fazer á vista do que a Constituição> t;'to tx· i foram attendldas. 'I' criam agora lugar, se acaso 
pressamente dispõe. A Constituição manda ti-, as reforçasse co:u nov::a razões que .~ntão se 
xar anualm~nte as fort;as de mar e t"rra, e n1ío houvessem po!ldcrado; mas isso é o qu~ 
põe·n·as â dlsposl~ão do Governo. N:nguem j cu não ,·cjo. Por<;anto, voto contra a ~menda. 
me pódc conv;mcer de que as mll!clas n:o con· o SJL :I!AuQct:z Dl~ S.>Xl'O A:.tAJ:o: - Sr. 
stltuem uma grande parte do Exercito; por· I Presidente. Todas ~s duvidas que se têm sus· 
tanto, é indlspens1vel que se fixe da air;nma , citado sobre este objecto, nascem de se não 
manelrn o seu numero, e que o Go\'erno tenha ! fazer dlstlncção nem do tempo, nem da cousa. 
a maior liberdade posivel para O:iilf.M Llell:i~ I Na discussão :mtccr.dcutc cu coufor::::ei-me com 
como julgar com·eni mtc. Se o Go; .~:·no tem ; ! 0 artigo da Commi~são com uma pequena sup
seu cargo_ prover á seguranç:t do Imperio, •3 .t ! pressiio qua prop:(t; porl!m agora, reflectindo 
conservnçao ~a su<~ tranqulllldadc Interna, ; melhor, nem approvo esse nrtigo, nem nenhu· 
como se_ lhe .tão d~ pôr n astc respeito tanta.s ! ma das emendas. ·1.. Constituição diz que, em 
restrlcçocs~ Como p6dc Isto ter lugar, prhtc:· I • 1 for~ rmad• su'-1 . • q1mnto se nao rcgu ar n ~a a • .., "" s· 
pai mente nas Pronnclas llmltrophes. Que se / 1 ti t f mld d re 1 ti rã a que ex s r; ncs a con o r a e so · 
racela? Qua se re~eia, Sr. Presidente, do cm· it d , d 1 1 \"CU a Camara a respc o o que " a pr me r:1. 
prego que clle poasa fazer destas forças? E' ne-

1 1 
dld t t linha po s nen mmas me as ornou ex raor· 

cessaria haver confiança. nell~. c temos de • 
mais a mais a lei da responsali!l!dade dos mi· dlnarias, c nesta .!onformldadc tambem de'l"e 

ser concebido o· artigo a respeito da segunda nistros para os conter. Não me iJOsso accon1· 
modar com semelhante artigo, como tenho c::· linha. Vejamos agora o que são m!l!clas no 
posto, c por Isso passo a offcrccor uma I Braz!l. As T?lllcias no Braz!l não têm compa-

"Proponho que o art. 2• seja substltuldo 
p~ln maneira seguinte: - "As tropas da se· 
gunda llnlm scrilo conservadas no pé cm qU•> 
se acham, scgunilo as tabellas ora e:to:lstcntes. 
Ellas poderão ser ~mprcgadas durante a guer· 
ra no scrvl~o activo dos seus dlstrictos, e fóra 
delles quando o exigir a segurança c lntegri· 
dade do Imperio, especialmente nas frontei· 
ras das Provlnclas flmltropbcs do mesmo Im· 
perto." - Salva a redacção. - llfaro~v•:~ '1! 
lflhambupe." 

ração n.~nhuma r.om as mlllcias da Europa. 
Elias fazem seT\'iço como a tropa da primeira 
Unha; quando estão cm serviço activo, rec~· 

bem soldo, etapa, t> finalmente todos os mais 
vencimentos, como a outra tropa, c têm remu· 
ncracão de serviços: por consequencia consti
tuem inncgavclmentc urna parte da forca ar 
mada, c de,·cm ficar absolutamente lt disposl· 
cão do Governo. E' por cst."l razão que o Go· 
vcrno tem empregado na campanha as mlll· 
cil!.S, que julgou convenientes; portanto, n1ío 
adm!tto restrlccão nenhuma sobre este obje
cto, c assento que o artigo deve ser redigido da 
n.anclra que passo a propor. 
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·"Proponho, cm lugar do art. 2•, o saguin· 
te:-A tropa da segunda llnlut será composta 
dos corpos existentes, emquanto não fôr alte
rada a sua formação, e o seu emprego. - Salva 
a redacção .. - .Varqucz de Santo .4 maro." 

Foi apoiada. 

O Sa. Bonclls:-Sr. Presidente. A Assem
blêa tem cumprido com o que n Constltulcão 
determina. A Constltulciio mn.'lda que se ri: 
xem todos os annos as forcas de mar e terra 
sobre as Informações do Governo: ê disto que 
nós tratamos. A Camarn dos Deputados, quan· 
elo nhl se tratou desta lei, não só pedia ao Go· 
,·erno as lnformnçõ..s precisas, com·ldou o ::\II· 
nlstro da repartição competente para dar es
clarecimentos. Yindo a lei para este Senado, 
convidámos tambem o Jlllnlstro para esse fim; 
e não só annulmos a tudo quanto elle julgou 
necessarlo sobre este ponto, mas até fomos 
11m pouco mais al~m dos desejos que clle enun
ciou. O Ministro pedia trinta mil homens da 
primeira linha, e :llgumas mllic!as, por não P!l· 
der dispensar as do Rio Grande na guerra en: 
que nos achamos "mpenhados; nós concedemos 
esses trinta mil homens, c não só ns referidas 
mlllclas, mas tambem o cmpreg\l de todas &s i 

mnis pela forma, c nos casos apont!l.dos neste 
artigo. Se o ::IJ!nl~lro não exlglo que se pu
zesem ii. Inteira disposição do Go,•erno todas 
a.~ mlllclas, para que se quer agora sustentar 
semelhante these? Esta slmpl•cs consideração 
bastava; pnra responder ao Íllustre Senador, 
porém, \'OU mais adiante. Para se saber, Sr. 
Presidente, o que são mlllclas no Braz!J, não é 
preciso mais nada do que pegar na Carta Rc· 
gla da sua creação, e lel·a. Ahi s~ diz que as 
mlllclas são guar:Jas para defesa das suas res· 
pectiYas Provlnclas; tanto assim, que, quando 
em 1817 marcharam. as tropas desta Capital 
contra a revolução doclarada cm Pernambuco, 
sendo necessarlo la•1çar mão das da segunda Jl. 
nha, não foram corpos de m!Jiclas, porf:m gcr •. 
te desses corpos, olebalxo de certas condições, 
Incorporada nos da primeira linha. O artigo 
constitucional cm que o nobre Senador pre· 
tende estribar-se, não serve para aqui de ar
gumento; não trat.amos da organização d•> 
Exercito, nem do mais que ellc diz; portanto 

1 appro\•o o artigo da Commissão, e rejeito as 
emendas como deatltuldns de solido funda· 
mento. 

Dando-se esta n1aterla por discuti· 
da, propoz o Sr. Presidente no Senado, 
se appro I' a v a o art. 2• redigido pela 
Commlssão de Guerra, salvas as emen
das - Foi approvado. 

Se approvavn a emenda do Sr. Mar· 
quez de Santo Amaro. - Deeldlo-se 
que não. 

Se apromva a emenda do Sr. ::l!ar· 
quez de Inhambupe. - Decldlo-se tnm· 
bem que não. 

Entrou em discussão o art. 3•, c 
falando sobre elle o Sr. João E\·an· 
gellsta, cujo discurso o tachygrapho 
não poude nleançnr, mandou á Mesa 
esta 

El!EXD.\ 

"Ao art. 3" acNseentarla, depois das pala· 
vras flnaes - "As5embléa Legislativa" - es· 
tas - "c segundo a sua localidade". - Salvl 
a rcdaccão. - Ev·lniJclista." 

Não havendo mais quem falasse, 
propoz o Sr. Presidente se a Camara 
dava a materla por discutida, e assim 
se decidiu. 

Se approvava o Artigo com a E:men· 
da adclltiva adoptada na segunda dls· 
cussão, salva a que o Sr. João E\·an· 
gellstn. acabava de propor. - Venceu· 
se que sim. 

Se passava a Emenda do Sr. J0ã•J 
E\·angellsta. - Não passou. 

Os Arts. 4• e 5• foram lidos c ap· 
pro\•ados, sem haver quem falassoc 50· 

bre elles. 
Julgando-se desta maneira sufficlrn· 

temente discutida a materla elo Projc· 
cto em geral, e dos seus artigos em 
particular, foi posto á. \'o tacão; e ~') 

mo a Camara o approvnsse, remetteu· 
se á Commlssão de LegiRlaçito p~r3. 

o redigir. 
Entrou-se na segunda parte da Or· 

dem do Dia, c abrlo-sc a primeira c 
segunda discussão da Resolução da 
Camara dos Srs. Deputados sobre as 
marinhas do dlstrlcto dJ~ Cabo Frio: 

' 
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"""irtigo uuico. -O Governo fica autorlsfl· 
da a fazer medir, demarcar, tombar, e encor· 
porar nos proprlos JHtdonacs aquella pnrte da 
mnrlnba uo dlatrlcto u~ Cabo Frio, em que a 
natureza proc.Iuz cm cert:Ls estatões o sal ma· 
:·iallo, :trrc:!ldando·se Jmmcdlatr.:nente en1 
hasta publlcu. as respectivas ~a!luns por tem· 
po ::!~ tr~s aunos a contractadores manufactu· 
relros que do DoU producto paguem á I•'azenda 
Publlc.a a lll:tlor quot:t parte, que a concor
rencla dos licitantes of!erecer. 

0 SI:. li!.\UQCJ~Z DI~ S. AlfAUO: - E' lndls· 
pensarei que se peçam á Camnra dos Depu
tados os papeis que serviram de base a esta 
Resolução. Nós ">:tbemos que o litoral perten
ce ao Estado; mas nesta Resoluciio dá-se a 
entendei" que lhe pertencem os Jogares, onde 
se. faz o sal. Isto talvez não seja assim; por
tanto, peçam-se esses papeis, para a Camara 
entúo resolver com pleno conhecimento. 

Não ha1•endo quem falasse sobre o 
!"equerlm~nto do lllustn~ Senador, foi 
posto a. \"otos, c approvado. 

Segulo·se o terceiro objecto da Or· 
dem do D.la, e te1·e principio a tercei· 
ra discussão do Projecto da sobredltn 
Camarn acerca da nbollçúo do of!lcl:> 
de Corretor dn Fazenda Publica. 

O Sr. 2• Secretario leu o Art. 1•: 
O Sn. OLII'EIR.\: - Parece-me que este ar· 

tlgo não d cve ser supprlmldo, nem tambem ser 
~.pprO\".ldo como vem no Projecto, porque em 
todos os projectos qt:·~ têm passado nesta Ca· 
mara sobre a cxtlncc;:ão de offlclos, deixa-se 
ao Governo a faculdade de lndemnlsar os seus 
proprletarlos. Não sei porque .razão se não faz 
o mesmo a respeito deste offlclo, que todavia 
rol dado cm remuneração de graudes servi
ços, c por duns vldns. Parece-me que se deve 
autorlsar o Governo para dar essa lndemnlsa
ção ao proprletar!o, uma ..-ez que se lhe n!io 
taxa aqui, c pnra Isso offereco a seguinte 

Foi !apoiada. 
O Su. 1\LwQuJ::~ uE IX!!Altuure: - Eu 

apoio a Em~nd<1 pura que se dê ao Governo 
a autoridade de lndelunlsur o proprietarlo d~s· 
te ot!lclo com o que fOr de justiça. Um ortlci:J 
õ verdadeiramente uma propriedade, mator· 
mente scnuu concedido, como este !ol, em re
mune!"!i!;iio de sen·J~os, e POI" duas vida~; ~ 

como todas as leis, c com especialidade a que 
garant~ esse direito, mandam ql:!~ se lnde· 
nmise o proPl"iclarlo da propriedade que se 
lhe tira, noi.o se pode negar slml!hante ln· 
demnlsação, que em regra geral sempre se 
deu, como em outras occaslões, jtl. ~·~ pende· 
rou n~.>t!l. Camara. O Artigo do Projecto con· 
serva a este proprlctario o ordenado do ot
!lclc, não tendo, ou emquanto não tiver outro 
emprego de Igual ou maJor ordenado; mas Is· 
so nem l! equivalente :1 remuneração de servi· 
ços, nem equivalente ao of!lclo; portanto, acho 
a Emenda muito justa, e que deve passar com 
cll:t o Artigo. 

O Su. BoncEs: - Estou nntes pelo Arll· 
go, rio que pela Emenda. Não é necessarlo I)Ue 
o Corpo Legislativo autorlsc o Governo para 
fazer essas compensações, o ililverno está sem· 
prc autorlsado para Isso. A não passar a sup. 
pressão do Artigo pelas razões que na outra 
dlscnssüo se ponderaram nesta Camarn, ap. 
prove-se, então, qu:tl está. 

O Sn. 1\f,\RQ'CF:Z oE PAIL\XAGt:Á: - E' ma· 
nlfesta Injustiça tirar n este homem o of!lclo 
que elle tem em remuncrncão de ser.·Jços, e 
por duas vidns, sem se lhe dar uma lndemnl· 
sação, quando n Constltulcüo garnnte essas re· 
muneracõcs. E' ..-erdnde que este homem tom 
outro offlcio na Junta do Commerclo; mas jâ 

aqui se disse na segunda discussão que esse 
offlclo se lhe tinha dndo em razão dos pre· 
juizos soffridos na d!mlnuicão do rendimento 
do primeiro; por conscquer.cla, tal offlclo nada 
tem com os sen•lcos que clle prestou, como 
melhor se vê pelo que aqui diz: (Leu). Da· 
qui deduzo eu ainda outro argumento, e ê, se 
o Go\,:rno reconh~ccu o direito deste homem 

"O Governo fica autorisado para compen· ser !ndenm!sado cm razão da dlm!nulcão das 

I ta lo na forma da constituição rendas do offlclo de Corretor, como poderá 
sar ao propr e r "j · 1 1 ., 

.. Accrescentamento ou sub-emenda-ao pro· deixar de o ser pela extlncçao desse off c o. 
prletarlo, tendo em <:onslderacão os motivos 1 E' manifesta lnjusrlça, torno a repetir; e, por· 
pelos quaes lhe fôra conferido o offlclo. -~tanto, ..-oto pela Eme. nda. 
Luiz José de Oliveira.~ O Sn. RonmoUF.s m; CAIWALno: - Eu voto 

I 
I 
~ ' 
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contra a Emenda lll'lo pr!nl'!plo de IJUe tnl 
Emeuela nada l'elll fazer, porque o Governo •:SL;\ 
já autorl~ado para couco2der Laes remuuc.ra~ões 
e não é neccssnrlo que novamente o seja. !1\~o 

duvido de que o homem tenha direito a ser 
!ndemn!sado, antes parece que todos reconhe· 
cemos esse direito. :-;"estes termos, pois, eu an· 
!l"s emenelaria o Artigo ele outra mane!ra, ell· 
zenelo que lhe fica perrulttlelo requer~r ao Go· 
verno a compensa.ção do offlclo, segundo os 
moth·os porque lhe foi concedido. Desta ma
neira diz a Emenda alguma coisa, ele outra 
maneira não. 

OlE:ID.\ 

.. Ao actual corretor fica permlttldo re
querer ao Go•crno a compensação elo offlclo, 
segundo os motivos porque lhe foi conced!elo. 

Carvalho. 
Foi apoiada. 

Jul;:tn::lo-sc, afln:~l, dl~cut!da. a ma· 
teria do Projecto em geral, c de cada 

um dos :•rtlgos cm Jlnrtlcular, foi 
appro,•ada para subir á Snnccão lm· 
perlnl; e dlcldlo-se que se offlelnsse 
no Co,·erno pedindo o dia, hora e lo· 
gar em qu~ Sua :II:lgestade o Imperador 
se dignará de receber a Dcputacão que 
ha de le,·ar {, sua presença o mencio
nado Decreto. 

Passou-se ao quarto objecto da Or· 
dem do !:lia, e teYe principio a pri· 
melra e degunda dlscussf:o da Resolu· 
ção da Camara dos Srs. Deputados so· 
bre o contrato das carnes \'erdes . 

'"Artigo unlco. - Far-se-[< extensh·a a 
todas as Provlncias do Iruper!o a Resolução 
de 16 de Agosto de 1823 acerca do contrato 
elas carnes yerdes, excluindo-se üas medidas 
alll tomad:ts, as quaes são só appl!ca,•e!s â 
Côrte do Rio el•J Janeiro, c ficando a~ cama-o SJt. ~IAnQcJ:z o~: P.\J'.AXAGU.i: - Voto 

contra esta emenda, porque nada intelramen· ras obrigadas a tomar em lugar del!as as que 
te yem razcr. o corretor não carece de que es· forem mais convenientes a cada um dos mu
ta lei lhe pcrmltta requerer ao Goycrno: to· nlclpios. 
do 0 cidadão tem pela Constituição o direi· Não havendo quem falasse sobre 

to de o fazer. A oJUtra emenda, sim, é neccssa· 
ria, por~t:·" de\·cn:!o a lndcmnlsação ser pe· 
cta:larla, c não ~ pc<!cnelo o Co\·crno elar sem 
autOJ;sação elo I'oder Lcgislatll·o, Yem aquclle I 
pela elita emenda a ficar para Isso autor!sa· 
elo; portanto, Yoto pela primeira emenda. 

O Sr. Visconde de Alcantara falou 
tambcm sobre esta materia, mas o 
Tachygrapho não alcançou o seu dis· 
curso de maneira que se possa for· 
mar dcl!e precisa idêa. 

Dando-se por discutida esta mate· 
ria, passou o Sr. Presidente a propor 
se se appra\"aYa a supprcssão do Ar· 
tigo 2•. - :-<ão passou. 

Se passaYa o Artigo, sah·as as 
emendas. - Passou. 

esta ma.ter!a, foi proposta a votus 
a Resolução, e appro,·ada para passar 
á terceira discussão. 

Entrou-se na ultima parte da Or· 
elem do Dia, c abrlo-se a seg-unda ells· 
cussão do Regimento Economlco 
Policial para as minas. 

Entrou em discussão o :trtlgo 1•, so· 
bre o qual n!ng-uem falou: 

'Art. 1• - A Lei considera minas as 1oas-
sas de substancias mlneraes e fossels, encer· 
radas no interior da terra, ou fazendo parte 
da sua superflcle; e se dl•ldem em minas 
de v!elro, minas em camadas, ou estrados, 11It' 
nas em montão c minas de allnv!ão." 

Dando-se por discutida a sna mate· 
ria, foi posto a ,-otos, e approYado. 

Seguia-se o artigo 2": Se o Artigo seria substltu!do pela 
emenda do Sr. Oliveira. - Decldlo-se 
que não. 

Nilo se oropoz a cn:•cnda do Sr. Ro· 
drlgues de Can-alho por se julgar pre· 
judlcada. 

Y!cram {l dls~ussão os artigos 3• e 4", 
os qunes sem oppos!ção foram appro
'·ados como estavam redigidos. 

Art. 2.' "As minas das tr>:s primeiras qual!· 
dades poderão ser cxtrah!das cm qualquer parte 
do Imperlo; as da quarta qualidade, Isto 1!, as 
de alluYião, só poderão ser trabalhadas nas 
praias banhadas pela marê, ou a cllas multo 
\"lslnha.~; e. na distancia de trinta legoas da 
costa., sendo cm alveos de rios ou ribeiros, e 
em terrenos reconhecidos por lmproducth·os". 
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O Su. :U.\J:qcez Dl' P,uiA:UGt:.í.: - Deseja. 
ria que a Commlssão me lllustrasse sobre a 
razão de se determinar esta distancia de trln · 
ta legoa~ da costa para se e:.:trahlrem as mi· 
nas de alluvlão. Estou persuadido de que a 
Commlssão havia de ter alguma razão pode· 
rosa para estabelecer Isto; porém, como eu 
a Ignoro, deseJo ser !Ilustrado. 

O Su. CAJf.\llA: - A Commlssil.o teve cm 
vista a utilidade publica. O terreno, que é uma 
vez traba.lha:lo para esta especle de mlne
:acão, fica para sempre perdido. Depoi~ disto 
não é dlff!cultoso transportar o ouro, o que 
já. não acontece com os outros gcneros da 
agricultura. Estas são as razões que a Com· 
m lssão teve em vista. 

0 Sn. ~1ARQUEZ nt: PAR.!.XAGU,Í.: -Se a COO· 

diçüo é para se não destruir o terreno que 
fOr proprlo para a agricultura, então, basta di· 
zer·sc que estas minas se não estralam em 
terrenos que possam admlttll·a. Desta manei· 
ra fica melhor concebido o Artigo. 

O Sn. l\!ARQUJ'z PE S. AM.\no: - Sr. Pre· 
sidente. Este artigo serve de regular a liber· 
dade quo~ se deu no Projecto a respeito dn. mi· 
neraçüo. Trata·se a.qui do lugar, em que cadn. 
um póde minerar, e a respeito das minas de 
o.J!uY!ão assentoU·bC que fosse nas beiras 
das prains banhadas pela mn.rê, ou mui pro· 
xlmo a ellas, e na distancia de trinta legoas 
da costa, sendo em alveos de rios, ou ribeiros, 
c em terrenos improàuct!vos. A razfto desta 
disposição foi evitar que se estragassem os 
terrenos proprlos para a agricultura, e cons!· 
derar-sc que os gcneros da cultura são mais 
dlfflcels de tran~portar do que o ouro. .A' 
borda do mar, po::!·~m explorar estas minas; 
mas para o centro não o podem fazer senão 
n.aquclln distancia, porque sendo de presumir 
que as Provlnclas marltlmas floresçam pela 
cultura, convém ter em vista esta circums· 
tancia, para que se não Inutilizem com a mi· 
neração terrenos rroductlvos, e se não recue 
a agricultura pn.ra o Interior, donde só com 
maior di fílculdadc se possam transportar os 
seus productos. 

0 Sa. ~{.\RQêF.Z' DE PARA:I'AGU;\: - Oocor· 
re·mc ainda a o.bser\·ar que o Artigo não está 
concebido cm termos claros, como de\'e ser. 
Diz o Artigo: (L~u). E', pois, preciso saber 
se são trinta Jegoas Indo da costa para o cen· 

A S 

tro, ou cm distancia na costa, porgue se p6· 
de entend·~ de uma e de outra maneira. 

O Su. llfARQUEz DE S .• '\.M.\110: - .'\.ssento 
que o Artigo não pode estar mais claro. Diz 
ellt:l que as n1lnas de allu\'lllo s6 podem ser 
trabalhadas naH praias banhadas pela maré, 
ou a ellas multo vlsinhas, e na distancia de 
trinta legoas da O<Jsta; logo, entende-se que é e.n 
Unha recta Ju IIlar para o centro. Jnlgo :;:·1e 
está. bem intelllg'lVel o Artigo; entretanto, ta· 
cam as declara•;i:es que 'llllzerem. 

O Su. !11.\UQUJ::z DE P.\RA:I'AGU.t' - !'ião 
acho essa clareza, e estou em que o .'l.rtlgo 
tem ambiguidade .. seria claro se acaso se dis· 
sesse na distancia de trinta Jegoas para o cen· 
tro; uma \'ez que se não explica assim, po· 
de·se·lhc dar aquc!la outra lntelllsencla. De
mais, o que pa":t o i!lustre Senador, e pa~a 
mim, é claro, taJyez o não seja para outro. As 
leis devem ser bem claras. 

O Su. Boum,s: - O Artigo diZ que estas 
minas de alluvlãJ se podem trabalhar em toda 
a costa, e fõra della na distancia de trinta 
!egoa.q da costa; logo, nilo se pode entender 
que esta distancia de trinta Jegoas seja to· 
mada na mesma costa. Esta distancia ha de se 
medir fixando um ponto na costa, e tirAndo· 
se uma linha recta para o centro. Desta ma· 
nelra 6 que se entende o Artigo, e creio que 
está bem claro. 

O Sn. l\L\llQt:t:z m: PARA:I'AGu,\: - Não 
\'ejo que no Artigo se diga "cm toda a cos· 
ta'', mas sim • e na distancia de trinta lego as 
da costa"; port•mto, subsiste ainda a mlnba 
du\·lda. Outra n:ublguidade tambem encontro 
nc•tas mesmas expressões, e t! não se pode.r 
saber por ellas se a faculdade é para se ex· 
piorarem essas minas de allu\·lão dentro desta. 
distancia, ou fóra. dellas. Supponhamos daqui 
para o Interior trinta legoas; quero saber se 
o Artigo é para se poder minerar em qual· 
quer parte dentro dessas trinta legoas, ou pa• 
ra. se minerar sómente fóra dellas. Desejo gue 
a Commlssão mi! Instrua sobre o sentido que 
tem da.do a estas expressões. 

O Sn. MAnQt:Ez DE S. AlrARo: - A Com· 
missão não é obrigada a dar sentidos; ell~ 
fez este Regimento por deliberação do Sena· 
do; entregou-o, nada mais lhe resta. 

0 Sn. MAnQt:F.Z m: BAEI'F.:I'DY: - 0 Artl· 
go cstfL com effelto obscuro, e tem razão o 
lllustre Senador que pedia a. lntclllgencla dei· 

'l'III 
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!e. Diz o Artigo que as minas das tres pr1· 
meiras qualidades poderão ser c:ctrahidas cm 
qualquer parte do Imperlo; as da quarta qua· 
lldade, Isto ê, as de alluvlão, só poderão ser 
trabalhadas nas praias banhadas pela maré, 
ou na distancia de .trinta legoas da costa, sen· 
do em alveos de rios ou ribeiros, e em ter· 
renos reconhecidos por lmproductlvos. Qur:e 
se attender aqui ao prejulzo que fazem as la· 
vras de todas aquellas minas, que silo de allu· 
vliío, porque reduzem á esterilidade todos os 
lugares em que Ee acham; o que não aconte· 
ce nos trabalhos das outras minas. Tambem 
se qulz evitar os males que fazem certos me· 
thodos adoptados, como são as • repuchadas ", 
e os "desbarr:m 1ues"; logo, parece que pelJ 
Artigo sómente se permitte a lavra dos me
taes de alluvião r.as praias banhadas pela ma· 
ré, que não podem ser proprias para a agri· 
cultura, e na distancia de trinta lagoas da 
co&ta (Isto é dentro dessa distancia) sendo 
nos al\·eos dos rios, e ribeiros, e em terrenos 
reconhecidos por improductlvos; e que ficam 
os trabalhos destas minas prohlbldos no lnte· 
rior do Br:u:ll. Nestes termos, Sr. Presidente, 
sou de parecer 'lUC volte o Artigo á Co=ls· 
são para melhor o desenvolver. Este objecto 
ê peculiar, e depende de conhecimentos pro· 
prios c pratlcos. Nem todos podem entrar, na 
verdadeira lnte!Egencia dos artigos, uma vez 
que não sejam muito claros; portanto, este 
deve Ir á Commlssão para o redigir de ou· 
tra maneira. 

Foi apoladt> o requerimento do 11· 
lustre Senador, e proposto á dlscus· 
são. 

::-õão havendo quem falasse sobr~ 

este requerimento, consultou o Sr. 
Presidente se a Camara o dava por 
discutido, e decldloi!c que sim. 

Se approvava que se remettesse o 
Artigo á Commissão para o redigir 
com maior clareza quanto á dlstan· 
ela em que se podem trabalhar as 
minas de alluvlão. - Decldlo·se tam· 
bem que sim. 

Foram successivamcnte lidos e ap· 
prova1'1os os artigos 3" com os seus res· 
pcctlvos paragraphos, e o 4": 

"Art. 3•. O trabalho ou lavra das mi· 
nas, devendo ser subordinado á sua dlfferen· 

te qualidade, ao maior beneficio do proprleta· 
rio, e ao bem fl''lral, fica sujeito ás dlsposl· 
cões seguintes: 

"§ 1• .• \8 minas lavradas a talho aberto, 
ou á luz do dia, sendo em rocha firme e ter
reno consistente, poderão ser trabalhadas atê 
cem palmos de profundidade, e atê chicoenta 
palmos, quando a rocha, ou o terreno não !o· 
rem consistentes. 

"§ 2'. Estes trabalhos, tendo chegado a 
uma, ou outra profundidade, não poderão set 
continuados, senão por melo de poços, ou ga· 
lerias. 

"§ 3". Fica prohibida a pratica actual dos 
dcsbarranques, que cobrem, e entulham os 
terrenos adjacentes; assim como a de re
puchadas, que, ~l~m de destruirem os tcrrl!· 
nos Inferiores, a agua leva com a terra o ou· 
ro que se pretende extrn.hlr. 

"§ 4•. As minas de vieiro, em camadas ou 
estrados, cm montão, e outros quaasquer ja::l· 
gos de -mlncraes ou rosseis, serão lavradas 
por melo de pocos. ou galerias quando por 
outro modo se não possam trabalhar, sem lm· 
mlncnte perigo. 

"Art. 4". Se da vl~inhança de duas minas 
diffcrcntcs, e de dlffercntes donos, resultar 
pelo trabalho !lrejulzo a um dclles, o damno 
será reparado por aquelle que o causou; e h 
mesma sorte se desse trabalho vier ao outro 
\'antagem conhecida, esta será lndemn!sada 
por aquelle que tiver esse proveito. E tanto 
este como o damno serão julgados, precedendo 
arbitramento de experientes, que sejam de 
prefercncla os engenheiros de mi.nas, ou mes· 
tres mlnolros, havendo-os". 

Passou ·se ao artigo 5": 

"Art. 5'. Estes engenheiros ou mestres 
mineiros visitarão as minas cm trabalho, acon· 
selhando para que este se· faça em regra, e 
com segurança, e Indicarão ao proprletarlo 
ou a seus prepostos o perigo remoto ou im· 
mlnente, que ameace a continuação do tn· 
balho. ~este caso darão parte ao Conselho de 
:Minas, havendo, ou ao Presidente da Provln· 
cia, que mandará logo suspender os trabalhos 
até que se providencie sobre a remoção do 
perigo. E no caso de ser este remoto, indl· 
carão os meios de o prevenir, os quaes de· 
vem pôr em pratica o proprletarlo, seus pre-
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postos, e directores da mina; se porêm lnsls· 
tirem no mesmo methodo de trabalho, res· 
ponderào por todo o damno que se segulrâ 
e ficarão sujeitos â pena da Lei, se se segui· 
rem mortes de trabalhadores, ainda sendo es· 
cravos seus." 

O Stt. !11.\RQUEZ Dll S. Alr.\Ro: -Neste .tu· 
tlgo fala-se em Conselho de !\Unas, não por· 
que tenhamos um tal Conselho, mas porque 
se deve Institui:, â Imitação de outras n:t· 
ções, onde lla trabalhos desta natureza, uma 
vez que se quer dar a este ramo uma orga
nlsaçilo regular; e por Isso ê que no .tutlgo 
se diz ''ha.vendo-o ". A necessidade deste Con· 
selho ê por si mesma manifesta, pois nem 
magistrados, nem militares são ldoneos pa.ra 
julgarem desta matcrla, que precl6a de conhe· 
cimentos particulares della. E' esta a razão 
por que aqui se !ala em tal Conselho; o que 
penso não deve embaraçar a approvação do Ar· 
tlgo. 

crh·ão privativo do ponto; em quarto, 
a contlnuaçdo da dlscussdo hoje adia· 
da; e havendo tempo, a terceira dls· 
cussdo do Projecto sobre as munlcl· 
pal!dades. 

Levantou-se a Sessão âs duas horas 
da tarde. 

lU:SOLUÇÕilS DO SEN.\DO 

"Illm. e Exm. Sr. - Tendo o Senado de 
apresentar n Su:t :lfagestade o Imperador por 
melo de uma Deputaç:lo o Decreto da Assem· 
blêa Geral abol!ndo o O!flclo de Corretor da 
Fazenda Publ!ca, ordena-me que assim o parti· 
clpe a V. Ex. para o levar ao Conhecimento do 
:Mesmo Augusto Senhor, communlcando·me o 
dia, hora e Iuga~. em que Se Dignará receber 
a mesma Deputa~ão. 

"Deus Guarde a \r. Ex. - Paço do Sena· 
do, em 25 de Setembro de 1827.- Visconde de 

Não h.wend.) mais quem falasse s~- Congonllas do Campo. - Sr. VIsconde de S. 
bre o Artigo, foi posto a \'o tos, e appro· Leopoldo." 

va.do. "Illm. e Exm. Sr.- O Senado afim de de-
Entrou em clscussão o artigo 6• " Ilberar sobre :1 rr.solu~ão relativa ao sal mar!· 

qual pas.;ou sem haver quem o contril.· nho produzido em alguns lugares do Distrlcto 
rlasse. de Cabo Frio, necessita que da Camara dos 

"Art. s•. Para constar das visitas, parece· 
res e conselhos dos engenheiros, ou mestres 
mineiros, nas sua.s visitas ás minas, haverâ em 
cada uma um Ilvro rubricado pelo juiz terr!to· 
rlal, no qual se lançarão o dia, mez e anuo das 
visitas, dos pareceres e conselhos, fazendo-se de 
tudo termo, que lierâ asslgnado pelos engenhel· 
ros ou mestres t•line!ros, c pelo propr!etarlo ou 
director dos tra.!Jalhos da mina. Este l!no fará 
fê em Juizo, sendo necessarlo." 

Tendo dado a hora, o Sr. Presidente 
designou para Ordem do Dia em prl· 
melro Jugar, a Resolução da Camara 
dos Srs. Deputados sobre a concessão 
de um fe;-rcno do Semlnarlo Episcopal 
do Pará; em segundo, a discussão do 
Projecto _!!_obre os sargentos mores e 
ajudantes da segunda linha; em ter· 
celro, a discussão do Projecto sobre 
haver nas praças commerclaes das 
prlnclpaes cidades marltlmas um es·, 

Srs. Deputados lhe sejam remettldos os do· 
cumentos, que servlra.m de base áquella Re· 
Rolução. O que tenho a honra de participar a 
V. Ex. para. o levar ao conhecimento da mes· 
ma Camara. 

"Deos Guarde a V. Ex. -Paço do Senado, 
em !l5 de Setembro de 1827. - Visconde de 
Congonhas do Campo - Sr. José Antonio da 
Silva :l!ala. fl 

"Illm. c Ex. Sr. - O Senado adoptou ln· 
telra.mente o Projecto de Lei remcttldo da Ca· 
mara dos Srs. Deputados, para a abol!ção do 
Offlc!o de Corretor da Fazenda Publ!ca; e tem 
resolvido levai-o em forma de Decreto â Pre
sença de Sua :lfagestade o Imperador, pedln· 
do-lhe Sua Sanccão, O que participo a V. Ex. 
para que o faça presente á mesma Camara. 

"Deos Guarde a V. Ex. -Paço do Senado. 
em 25 de Setembro de 1827. - Visconde de 
Congonha8 do Campo. - Sr. José Antonio d:J. 
Silva Mala." 
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02 Sessão de :?6 de Setembro 

111" SESSÃO, E!\! 26 DE SETE!IrnRO 
DE 1827 

Expediente. - Primeira e segunda discussão 
da Resolução sobre a coueess!io de um 
terreno ao Seminario Episcopal do Pará. 
- Primeira e segunc!a discussão do Pro· 
jecto sobre os sargentos mtires e ajudantes 
da segunda linha. - Primeira e segunda 
discussão do Projecto sobre a creação de 
um of!icio de escrivdo privativo do ponto 
e protesto das letras de commercio. -Pro
seguimc7tto da discu$$ãO do Projecto so· 
bre o Regimento Economico e Policial pa
ra as minas - Ultima discussão do Proje
cto sobre as municipalidades. 

PRES!IlE:'\CI,\ 110 Slt. DIRPO CAl'ELL:\0 li:ÓR 

Reunidos vinte e seis Srs. Senadores, 
declarou o Sr. Presidente que abria a 
Sessão; e passando o Sr. 2• Secretario 
a ler a Acta da antecedente foi ap· 
provada. 

Xão havendo expediente para se ler, 
entrou..se na primeira parte da Ordem 
do Dia, e teve lugar a primeira e se
gunda discussão da Resolução vinda 
da Camara dos Srs. Deputados, sobre 
a concessão de um terreno ao Seml
nario Episcopal do Pará.. (1) 

O Sn. MARQt:;;:z DF. SAxro A~!Ano: - Sr. 

Presidente. Trata-se nesta Resolução da alie
nação de um terreno, que, pelo que se vê na 
mesma Resolução, jã este,·e occupado. 

Eu sei que a Resol~ção nasceu de uma ln· 
dlcação que se fez na Camara dos Deputados, 
e n6s não temos Informações nenhumas a res· 
po~lto de tal terreno; nestes termos, julgo con· 
venlente que, ao menos, se ponha a clausula de 
que se concede verlflcando·se não ser neccssa
rlo para o servlco publico. 

E:Mil:s'DA 

"Accrescente~e. depois da palavra -'de
molidos - Y_erlflcando·se não ser necessarlo 

(1) Veja-se a Resolução na Sessão de 29 
do mez passado. 

para o serviço publico." - Marque: de Santo 
"1m aro." 

Foi apoiada. 
O St~ !\1,\nQt:EZ Dt:: I:s-II.\l!UUPP.:-Sr. Pre· 

slden te. E' uecessarlo saber se este terreno 
pertence aos =--aelonaes ou se é do que foi con
cedido para o estabelecimento da clddde, ou 
para o rendimento da Camara. Pela Resolução 
parece que pertence aos N'aclonaes; mas julgo 
que a ="'açã.o não deve perder o direito de 
propriedade que tem sobre elle; que deYe 
ficar sempre com esse direito, porque ê coisa 
que lhe pertence, c conCt~der sómente o uso· 
fruto; portanto, c:u offereco esta 

'·Proponho que depois da palana - "Pa· 
r;\" - se diga - ''o uso de u 11 terreno, etc." 
O mais como estA no Artigo, - Marque;: de 
Inllambupc. 

Fel apoiada. 
O Sn. Ronmcczs DE CAm'AT.IIo:-Sr. Pre· 

sldente. Eu estou persuadido de que a Cama
ra dos Deputados não haY1a de resoh•er se.n 
conhecimento de causa; e uma vc:: que eii:: 
resolYeu por este modo, não pode haver dm·ída 
em que o terreno pertence aos Naclonaes. Xes
tas clrcumstanclas o obstaculo que pode ha· 
ver para a conc~ssão ê ser tah·cz necessario 
para o serYíço publico; mas para obstar a 
esse lnconYenlantt~. ponha-se a emenda do Sr. 
:IIa~qucz de Santo Amaro, e nesse caso o Go· 
verno h a de tom~r as precisas Informações; e, 
sendo com effelto neo:ssarlo para esse ser· 
viço, não o con~ederã. 

0 Sn. MARQUEZ DF. INIIA~!Ilt:PI~: - ~ão 

me pooso conformar com a opinião do lllustre 
Senador. Assento que não pode ter lugar ne
nhum fazer-se uma Resolução para depois o 
Governo proceder a es~es exames, e ver se se 
deve executar ou não. Quem faz a Resolução 
deve ter todos os dados precisos, de maneira 
que não reste senão cumprll-a. Se o negocio C!l· 

tá embaraçado, suspenda-se, e peçam-se as ln· 
formações precisas; o mais não compete ao 
Governo, ê Indecoroso, e não pode ter lugar 
nenhum. 

O Sn. SoLllDADF.: - Estou em que com c!· 
feito não comp~te ao Go,·erno Yer se dev'l 
ou não executar as Resoluções da Asscmblêa. 
depois que ellas têm alcançado a Sancção Im· 

• 
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perlal; n1as nesta Rcsoluci\o diz-se que o O o· 
verno fica autorizado para conceder, não se 
manda que conceda; portanto, neste cas~ 

pode Isso ter lugar, e não julgo que seja ln· 
decoroso, porque a mesma Resolucllo a H.utorlsa 
para o fazer, 

O Sn. V1sco~nE DI; ALCA:i'T.III.\: - Sr. Pre· 
sldcnte. Eu assento que se não pode autorlsar 
o Governo para conceder un1a coisa, sem se 
saber qual ella ~- Pol'\'entura a Assembléa sa· 
bc que terreno é este, que se pei'mltte ao Go· 
verno conceder? Sabe a Assembléa se é um 
terreno da propriedade publica, ou de proprie
dade pa.Ttlcular? Até pela Re:;olucilo se vê que 
:1 Camara dos Deputados não tem exacta ln·· 
formação da sua quantidade. Suppunb.amos 
que este terreno é de propriedade particular; 
o que quer dizer neste caso a Resolucão? Quer 
dizer que fica o Governo até autorlsado para 
o comprar. Depois disso nós Ignoramos se o 
Semlnarlo tem í•U não necessidade desse ter· 
rcno. Talvez que nenhuma necessidade tenha 
delle, e que seja mais utll concedP.l··) a quem 
o qulzer cultivar; portanto, assento que se de· 
vc adiar esta Jraterla, c pedir á Camara dos 
Deputados ou ao Go1•crno, sendo n~cessarlo, 

os esclarecimentos p:tra poder deliberar-se com 
conhecimento. 

e segunda discussão do Projecto de 
Lei da Camara dos Srs. Deputados 
acerca dos postos de mnjores e aj u· 
dantes da segunda Unha do Exerci· 
to. (l) 

O Sr. Borges, depois de um discur
so que o Tachygrapho não alcançou, 
mandou á !lfesa a segnlnte 

"Requeiro que fique adiada a Lei sobre o 
provimento dos ·postos de sargentos mores, e 
ajudantes da segunda linha do Exercito, atê a 
organ!zacilo geral do mesmo Exercito. - José 
Ignacio Borges." 

Foi apoiada. ~ão havendo mais 
quem falasse sobre a· Indlcac;ão, e jul· 
gando-se sufficlentemente discutida, 
foi posta a votos, e appro1·ada. 

Passou-ae á terceira parte da Ordem 
do Dia, que era a primeira e segunda 
discussão do Projecto Igualmente re· 
mettLdo da Camara dos Srs. Deputados 
sobre a creac;ão de um offlclo do es· 
crlvão pril-ativo do ponto e protesto 
das letras de commerclo. 

O Sn. RoDJliGL"ES nr. CARI'.\LIIO:-Sr. Pre· 
o~DICAç-.\o sldente. Esta lei teve origem cm um requeri· 

mento dos negociantes da Bahia, que solicita· 
"Proponho o adiamento, e pedir-se â Cam::.· ram esta providencia, ·porque o que faz mais 

ra dos Deputados e ao Governo, se for neces· falsidades 6 preferido; porém não é ainda oc· 
sarlo, os esclarecimentos paa-a poder dellbe· caslão de se tratar della. Quando esta lei foi 
rar-sc com conhcclmPnto de causa. - V-isco;,. proposta á discussão pela prLme!ra vez, o Se· 
de de A.lcantara." nado rcsoh·•:u que se ·Pedissem as consult:~~ 

Foi apoiada, e entrou cm dlscussito que hou1•e sobre este objecto. para então se 
a mate.rla do adiamento. discutir; ora, cu penso que essas consultas aln-

0 Sn. MAnQtTEZ or. JACAR~I'AGU.\: - Sr. da não \'leram; portanto; de1•emos esperar poo· 
Presld.,nte. Se cu l'lsse que est:l. Rcsoluc;ã:; ellas. 
concedia o terreno, apelava o adiamento, por· O Sn. MAnqur.z or. IxuA~UlUPt::-Sr. Pre· 
que !a conceder uma coisa sem co:theclmento sldentc. Eu tinha pedido a palavra para dizer 
de causa; com" por•!m clla não con~cdc mas o mesmo que o nobre Senador acaba de obscr· 
dâ autoridade ao Gl.lverno para conce<l.~··· voto var. Não é justo que se prive o Senado de to· 
contra c adlamcn~c. mar todos os esclar~clmcntos necessar!os para 

.Falou o Sr. Marqucz de S. Amaro bem poder decidir sobre esta materla. Sei que 
mas não se percebe o Tachygrapho. este emprego 6 de multa lmportancla, c multo 

Dando-se por discutida a materla do neccssarlo, porque nüo se sabe onde param os 
adiamento, foi p06ta â votação, e ap· protestos, e dahl se seguem gra\'ilS lncom·e· 
provada. 

Passou-se ao segundo objecto da Or· (1) Veja-se o Projecto na Sessão de 31 
dem do Dia, e tc,·c lugar a primeira de Agosto. 
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nientes. Não digo que o haja em todas as Jlrn· 
cas, porem nas principaes; e se ha escrlviíes 
privativos das hypothecas, dos orphiíos, etc., 
porque razlio se niío ha de crear tambem este? 
Toda a praça da Bahia o pede; porém devo li· 
mltar o meu discurso unicamente â materia 
do adiamento. Estou em que s6 quando vle· 
rem as consultas, se deve tratar deste negocio. 
Não se! se me engano, mas penso que jâ ouvi 
aqui ler um offlclo, em que se dizia que o :Mi· 
nistro tinha ell.'}ledido ordem para se remet· 
terem a este Senado. 

Não havendo mais quem falasse, e 
dando-se por discutida esta materla 
do a;dlamento, dec!dlo-se que com ef
felto flc~J;Sse adiado o Projecto atê 
que se recebessem as consultas. 

Entrou-se no quarto objecto da Or· 
dem do Dia, e prosegulo a discussão 
do Projecto de Regimento Policial pn· 
ra as minas, principiando-se pelo ar
tigo 7•: 

blçilo do ouro. Multas vezes entram a cavar 
uma porção de terra sem rellexão, e cautela, 
e o resultado da sua !mprudencla é ficarem 
alll elles mesmos com todos os seus escravos. 
Portanto, eu proporei um addltamento a este 
artigo para faze1· com que elle se observe, 

O nobre Senador leu o addltamento. 
O Sn. li!AuQt:EZ DE SAxro .'l.ll:Jülo: - Sr. 

Presidente. O IJ!ustre Senador que acabou de 
falar, não se oppõe ã materla do Artigo, fez 
um addltamento a ella, o qual ê desnccessarlo . 
Na discussão de um Projecto extenso é preciso 
combinar uns artigos com os outros. A sane· 
cão que o nobre ~enador quer estabelecer nes· 
te artigo 7•, já estã estabelecida no artigo 5 · 
onde se diz que estes homens serão responS!L\'els 
por todo o damno que resultar, e flcariío sujeitos 
ãs penas da Lei, se se seguir morte de traba· 
lhadores, ainda que sejam seus escravos. Não 
se qulz repetir aqui a mesma sanccão, porQue 
era desnecessario fazei-i>; portanto penso que 
não tem lugar o additamento. 

•· Art.t 7•. Em caso de accldentes em uma O S11. M..\RQUEZ DE IXIL\MDUPE: - E' mui· 
mina. por queda de terra ou pedra, Inunda· to bem feita a obsen•Jcão do nobre Senador, 
cão, fogo, asphyxla, quebra, ou desarranjo de mas para maior clareza serã sempre bom que 
machinas e utenslllos, emanações pestiferas, passe o meu a.ddltamcnto. Em matcrlas crlml· 
ou outra qualquer cousa de que provenha fc· naes toda a clareza é precisa. Demais pode 
rimeuto, morte natural, ou appar.ente, o que entrar em duvida se a sanccão do nrtlgo s• d~
tudo faca duvidosa a segurancn dos trabalhos ve ser tambem para aqui applica.da, porque 
e dos trabalhadores, o3 feitores, directores, ou I entre os casos contemplados em um e outro 
extractores da mina ficam obrigados a dar 1 Artigo ha alguma dlfferenca. No artigo 5• con· 
immcdlatamente conta ao juiz territorial; o ! sidera-se o damno resultante de acc!dentcs 
qual, com o engenheiro de minas, ou expt>· previstos, e mandados acautelar; no artigo 7• 
rientes na mlnc7ação, Irã sem demora ao lu· considera-se o damno resultante de acc!dentell 
gar, examlnarâ as causas do suceesso, íarâ de imprevistos; entretanto, não duvido reformar a 
tudo processo yerbal, e o remetterá ao Conse- minha emenda, referindo-me ne!la ã sanccão 
lho de Minas, e não o havendo, ao Presidente estabelecida no artigo 5•: 
da Provincia, pa:·a, â ,·lsta do processo, dar as 
pro\'ldenci!l;S nccessarias, fazer cessar o .per!· I :omxoA 
go, e para preYenir !guaes acontecimentos." I 

o Sn. MAnQUI'..7. DE IXIIAM!I'Cl'E:-Sr. Pre- "Addlclone-se no fim - "respondendo elles 
sldcnte. As provldenciM estabelecidas neste I por suRS -pessoas, e be~s, aos prejuizos_ que rc
Artlgo são multo justas; por6m mais parecem sultarem da sua omlssao, e transgressao deste 
um conselho, do que uma dctermlnacllo. E' ne- I Artigo na f~rma estabelecida no art. 5•-"Sah 
cessarlo que haja neste artigo uma sanccão pe- : va a redaccao. - .Jfarqucz de Inhambupe." 
na!, para que se execute o que aqui se deter-,. Fio! apoiada. 
mina, do contrario não se executarâ. Esta Não havendo mais quem falasse, c 
mesma falta observo cm outros artigos do Pro-~ dando-se por discutida a materia. to! 
jecto. Essa sanccão é tanto mais necessaria, posta a votos, e approva.do o Artigo, 
quanto mais facels vemos que são os mineiros com a Emenda. 
cm mcttcr6lll-se cm grandes riscos com a am- 1 Entrou cm discussão o artigo s•: 
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"Art. s•: Quando um proprletarlo de mi
na abandonar em todo ou em parte o seu tra· 
balho, dará parte para que a dita mina seja 
visitada pelo engenheiro de minas ou mestres 
mineiros, os quaes em processo verbal deverão 
declarar as causas que motivaram aquclle 
abandono. 

• Este processo será remettldo ao Conse
lho de :Minas, havendo-o, ou ao Presidente da 
Provlncla, para o transmittlr ao Governo." 

O Sn. 2\!AJtQUEZ Dll S. A.llAliO: - Eu creio 
que este artigo não pode encontrar dlfrlcul· 
dade na sua a;>provação. Elle ê fundado na 
regra geral de que o Governo deve ·saber tudo 
quanto se passa. Se o Governo deve saber 
quando a mina se abre, por ldentlca razií' dere 
tambem saber quando a mina S'l fecha. Ha 
outro motivo tambem, e é que, se para o futu· 
ro se qulzcr estabelecer outra maneira de ·:lr· 
rcca.dar os direitos, convem esteja o Governo 
instruido de quaes são as minas que traba· 
lllam, e quaes as que não trabalham. Est:J.S são 
as ra~õcs que te\·C a Commlssão para aqui põr 
este :J.rtlgo. 

O Sn. 2\IAitQUEZ Dll 1.:-."IIA!.J:nl::rE: - O que 
acabo de ouvir !lo nobre Senador, não me con· 
vence para que :leva passar este artigo. A m!· 
neração é livre, porém atê certo ponto, para 
que não acontecam desastres e prcjuizos. Qu:J.n· 
to á limitação, a que eila deve ter, a este res· 
peito, jâ está prüvldenclado nos artigos ant~· 

cedentes; apresenta-se agora este, oue consi· 
dera. o caso do proprletario a!Jandonar por si 
mesmo a mina. e quer-se ne!le que seja o pro· 
prletarlo obrigado a dar esta parte para :ut· 
ver uma visita. e fazer-se um processo verbal 
das causas que motivam o abandono, etc. ~ão 
vejo razão para Isto. Que nos Importa o co· 
nhecimento dess3B C:J.Ueas? O proprletarlo dJ. 
mina abandona-a, ou porque seu trabalho ê mui 
dlfílcll, ou porque não tira o Interesse que es· 
perava, ou par outra qualquer rnzão; nada 
temos eom lss~. Esta disposição v:J.i coarctar, 
sem causa plausiYel, a liberdade franca que 
se tem tomado por base; portanto, o Artigo nã~ 
deve passar. 

0 Sn. l\IARQUEZ DE l\IAniCÁ: - Sr. Presl· 
dente. Assim como o Governo deve saber do 
estado da agricultura. t'i justo que tambem sal· 
ba do estado da mineração; c que esteja Ins
truido do seu (lrogresso ou atra.zamento, 'l 

das providencias de que carece. Ouv~e dizer 

que taes e taes fabricas pararnm, ê convenien
te conhecer os motivos porque Isso aconteceu, 
at1m de se procurar remover os obstaculos, 
que as empeceram. Istr 6 mui proprio de uma 
boa administração. A respeito das minas ha 
aluda outr~ rll.lliío, e é evitar que, tendo um 
proprletarlo gasto inutilmente os cnpltaes nel· 
la, vá outro calllr no mesmo E:rro; portanto, pa· 
rcce-me. multo utll esta providencia. 

O SR. :MAJlQtrEZ DE 1:->IIAl!IJUPE:-Sr. Pre· 
sldente. Persisto por ora na. minha opinião. 
Que necessidade tem o Governo de saber se a 
mln:J. é boa, ou mâ? Em o Governo se metten· 
do em conhecer do emprego que os partlcula· 
res fizerem dos seus capltaes, está tudo pet~ 

dldo. Os particulares conhecem melhor r!o que 
nlnguem os seus Interesses. Se um ou outx·o vir 
que a min:J. abandonada não lhe pod.J dar pro· 
velto, estejamos certos de que não ba de lan
çar mão della. Em todos OR casos o que o Go
verno de\'e faz'l!" é favorecer os diversos ra· 
mos quer da agricultura, quer da industria, 
mas entrar nest~a miudezas, decerto, nilo con
vem; portanto, eu pn.sso a propô r a. suppro:s
são do Artigo. 

"Requeiro :J. supprcssão deste Artigo. -
Jlarquc;:; de Inhambupc." 

Foi apoiada, e não havando mais 
quem pr-·tendesse a palavra., pergun· 
tou o Sr. Presidente se a Ca.mara <.lava 
a ma.tcria por discutida. - Decldlo-sP. 
que sim. 

Se :J.pprovnva a suppressão -do ar
tigo s•. - :!';ão foi approvada. 

Se passava o Artigo qual se achava 
redigido. - Assim se dccldlo. 

Foram successh'l!lllente lidos c ap
provndos sem soffrerem contrarlcda· 
des os :1.rt.lgos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 e 18: 

"Art. 9. De toda e qualquer mina que se 
lavr:J.r se levantarão tres planos dos quaes 
um será remettido ao Conselho de Minas e 
na sua falta ao Presidente da Provlncla, o se
gundo ao engenheiro de minas, ha.vando-o, e o 
terceiro ficará cm poder do proprietarlo da 
mlllll. 

"Art. 10. - ;<;o caso de se levanta.l'eiD du· 
vidas c questões sobre limites das ml.nas, se• 
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rá a contenda summarlamente decidida por jul· 
zo d 'urbltros, perante o Juiz do terrltorlo 11 
l'lsta do plano da mina, e dos soccorros da 
geometria subterranea para o que serâ ouvido 
o engenheiro de n1lnas, e julgando por senten· 
!::1. o mesmo Juiz 11 sobredlta contenda. 

"Art. 11. - Desta sentença poderão as 
partes appellar para a Relação da Provincla, 
quando não tenham concordado antes de esta· 
rem pela mesma sentença, sem mais algulll re· 
curso. 

Art. 12 - Nlnguem poderá em terreno 
alheio fazer escavações, usar de sondas, ou dt! 
outro qualquer melo, para o fim de des,~obrlr 
minas, sem consentimento do proprletarlo do 
terreno. 

"5•. ~!ostrarâ que tem os fundos necessa
rios para pOr em execução, os trabalhos qui! 
exige a lavra da mina. 

"6". E, tambem, que tem, -por si ou seus 
prepostos, os c·Jllheclmentos praticas deste 
genero de trabalho. 

".o\rt. 16. Veriflco.dos os requisitos de qut> 
trata o Artigo antecedente, o Conselho de :.111· 
nas, c na sua falta, o Presidente da Provlnc!a, 
ouvido o Conselho de Go1•crno declararâ por 
seu despacho habllltada a pessoa, que preter.o
der minerar. 

'Art. 17. Nos termos do Artigo anteceden
te, nem o Conselho de :'>Unas, nem o Prcsi· 
dente da Pro1·in:la, poderão Indeferir aquclla 
habl!ltaçã.o, 

·· Art. 13-Qulndo :t utilidade puulica exigir ~ .-\rt. 18. Se do deferimento daquella lmbl· 
extracção de algum foss!J, do qual venha grau- illtação se seguir Inconveniente manifesto e 
de Interesse e \"antagcw á ::-<ação, se poderãn provado, contra a sc;;urança geral ou lndlvl· 
fazer aquellas ex.:avações e sondas, por pes· dual, o Conselho de :lllna.s, ou o Presidente da 
soas legltlmamente autorlsadas, observadas c Provlncla, assim o declarará por seu despa
guardadas as disposições da Lei de 9 de Setem- cho, c dará parte ao Governo que fará expedir 
bro de 1826 sobre a propriedade do cldadíio. :.s pro1·idenc!as convenientes para remover o 

"Art. H. - Verlficada a convenlenciiL da sobre<! i to Inconveniente. 
extracção do fossil, pelas excaYações ou san· , Depois da votação deste ultimo artl· 
das, sem preferido para essa extracção o prc.- I go, o Sr. Presidente declarou que nfto 
prietario do terreno; c não querendo ou r.ãu propunha se a Cam:lra dava por dis· 
tendo elle faculdades 11ara o fazer, será inde· cutida toda a matcrla do Projecto pa 
rnnisado por uma vez sómcnte. ou por um in· ra passar á ultima discussão, por não 
teresse proporcionado ao lucro da extracção ter ainda vindo redigido da Commlssão 
qual clle preferir. respectl v a o artigo 2", que para cs>~ 

"Art. 15. - A pes.oa a que emprehender fim lhe fôra remettldo. 
trabalho de mineração sa habllitará peranti! O Sr. 1• Secretario leu o seguinte 
o Conselho de :l!inas. havendo-o, ou perante o 
Presidente da Provincla. com os requisitos 
seguintes: 

Ol'I'ICIO 

"1.• Mostrará que é proprletarlo do terre- "Illm. c Exm. Sr. - Em consequencia do 
no; e ilão o sendo, que tem faculdade d:l au- Offlclo de V. Ex. de 22 do corrente, que foi prc· 
torldade competente, se o terreno for publico sente a Sua }!a~;estadc o Imperador, se m~ 
c sendo de particular, que tem consentimento offerccc ponderar a V. Y.~x., para o fazer pro· 
do proprletario respectivo. sente â Camara dos Senadores. que para ~e 

"2". Que tem combustlvel c aguas proprlas, mandar proceder ao conhecimento das queixas, 
ou pcrmlttidas por seus donos. c consentlmon· que fizeram José Francisco Gonçalves da Sll· 
to dos donos dos terrenos, por onde estas va, o Tenente Coronel Francisco do Valle 
aguas forem conduzidas. Porto, e :l!anocl José de )!cdclros, cont.ra os 

"3•. Se estas aguas, e terrenos por onde llroccdlmcntos do ex-Presidente do :l!aranhã~ 
houYerem de passar, fôrem do publico, apr~- Pedro .José da Costa Barros, segundo resolveu 
sentará licença do Presidente da Provlncln, ou a sobrcdita C.l:nal'n., multo conYlrla que se rc· 
da autoridade cncarrega.da de a conceder. mettesscm ft Secretaria de Estado dos Negodo.l 

""4". Dc,·erá d~clarar a natnrr;,a e qual!· da Justiça os requerimentos, e docurucntos, 

dadc da mina com que os queixosos fundamentaram :~s guaR 
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repre»entações, Jlil,ra servlrenl de base á De· 
vassa, a que ~e deve mandar proceder a este 
respeito. - D2us Guard& .a V. Ex. - Pa~o. em 
25 de Setem.hN .de 1827. - Conde de l'alença. 
- Sr. VIsconde de Congonhas do Campo." 

0 Su. II!AUQUJ::Z UE J:m.utucrt::-Sr. Pre
sidente. ~ão me posso conformar com a emen· 
da eon1 que pa..~a•lu este artigo. Por este modo 
um homem que ee muda do termo de uma 
CaJllara para o de ·outra não pode ser vereador 
nesta ultima, sem ter nella dois annos de do-

Resolveu o Senado que se remettes· midllo. Não julgo admlssh·el slmllhante coi
sem ao Governo os papeis menciona· sa; portanto, voto pelo Artigo do Projecto c 
dos neste Otflclo. rejeito a Emenda. 

Pli.SSOU-se A ultima parte da Orde:.J 0 SIC, VISCOXDE DE Ar.CA."iTARA.: - Cantor-
do Dia, e teve principio a ultima dls· . mo-me com a opinião do lllustre Senador; e, ás 
cussão do Projecto de Lei sobre as considerações que elle expendeu, accrescenu
mun!c!p:llldades, com as emendas ap· rei que, sendo a nomeac;i!.o dos Deputados um 
provadas na segunda.. Lendo-se o ar· dos negoclos da mais alta monta, comtudo não 
tlgo 1" do Projecto, pedlo a pala\·ra se exige este domlclllo; como, pois, se ha de 

exigir para a nomeação de um \"ereador? Ha· 
vemos de fazer para a eleição dos vereadores 
uma. lei com mala restrlcções do que n. Consti· 
tulçii.o exige para a nomeação dos Deputados? 
Acho que a Emenda não deve subsistir, e qu·~ 
fique o Artigo como está. 

e oblrervou 

0 S~. :1\!AUQGEZ IJE JSI!AMJJUI'E: - Duas 
são as eolsas que tenho a observar :1 respeito 
deste artigo e '!U:t Glllenda. Quanto á primeira, 
6 minha opinião que quer em cidade, ou em 
vllla, sej3lll sempre cinco os vereadores; por
que multas cidades h:l que sãc> ·menos populo· 
sas que algumas vllla.s. Dcm:lis, se as attr!IJul· 
tões são lLS mcs:nas para todli.S a.s camaras, 
não ha razá'O para que naque!IM sejam set~. 
e nas outras cln~o os vereadores. Quanto :1 se· 
gunda, assento que a eleição deve ser !clta ~ 
pluralldade relativa de votos. 

O Sn. ~lAuQ•;;>z DE S. A~!ARO: - Sr. Pre· 
sldente. Esta materia a respeito do numero 
dos vereadores !oi multo debatida na segun· 
da discussão, •! ahl preponderou a razão fun· 
damental da d!fferenca desse numero, que ~ 
ha\·er malar accumulação de negoclos nn.s c!· 
daàes do que !I:J.S vlllas, posto que as attrlbul· 
cõcs seiam as mesmas. Quanto ao modo da 
eleição deve ser ã pluralidade relativa; portan· 
to, voto pelo Artigo, e pela suppressão das pa· 
lavras que vêm na "Emenda. 

Xã.o ha\·endo mais quem falasse, ~ 

dando-se por discutida n materla, foi 
posto a votos o Artigo e appro\·a;'lo 
com a Emenda que tinha passado na 
$egullda dlscul!illáO. 

Foram approvados da mesma manei· 
Ta. por i}ue tinham passado na segun· 
da discussão, os artigos 2• e 3", lendo· 
se, -porém, o artigo 4 com a respectiva 
emenda disse 

A, 9 

Falou o Sr. 2\Iarquez de S. Amaro 
mas não se colheu oom clareza o seu 
discurso, 

O Sn. RoDIUGt:J>s DE CAR\'M,no:-Sr. Pre
sidente. Eu estou em que deve passar a Emen
da. Um homem que nflo tiver algum tempo 
de domlclilo no termo não pode ter tambem 
os conhecimentos necessar!os para bem dcs· 
empenhar o cargo de \'ereador. Jl:'as Jels ant!· 
1:"3oS fixaram'\Se dois an111os de vlslnh:mça para 
qualquer poder ser vereador; assento, pois, quo 
é multo conveniente a Emenda. 

Julgando-se debatida a materla, foi 
posto a votos o Artigo, e apprO\'lldO 
com a emenda adoptada na segunda 
discussão. 

Segulo·se o artigo 5•. 

l 0 Sn. VISCOXDE DE ALCAXTA!,,\; - Sr. Prc· 
s!dente. No artigo do Projecto não vem esta 
faculdade que se propoz na Emenda de .po!le
rlilll ser lLS ccdulas a.ssignadas a rogo. Tcm-ee 
falado multo sobre isto; mas vejo por outra 
parte que, supprlmlda essa faculdade, são 
tacitamente cxclnldos de votar aquelles qu.~ 

niio souberem ler, nem escrever. A Camara 
ponderando Ell!l sua sabcdorla os lncc>nvcnlcn· 
tcs que se offert!cem por umn c outra parte 
resolverá o Q'lle julgar lDclhor. 

0 Sll. 'MAllQllllZ DE S. AMARO: - Na se
gunda discussão esta matcrla foi completa· 
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mente debatida, e 110r nm doc!d!o..so que pas· mun!car a V. Ex. para ser presente na mesma 
sassc a Emenda. Eu contot•mo-me com ella, Camara. - Deus Guarde a V. Ex.-Paço do Se· 
I-Ia por essas Prov!nc!as pessou.s ew·pregadas nado, em 2G de Setembro de 1827.-l'isconde 
neste cargo, as quaes não sabem ler nem CS· de COII[JOillltzs do Campo. - Sr. José Antonio 
crever, e, entretanto, desempet:ham multo bem da Silva Ma!u.." 
as suas obr!sa~ões. Como o Corpo Leglslath·~ 
tem d~~:do as pra1·idendas para se general!snr 
a !nstruc~llo pr!mnr!a em todo o Imperlo, o 
que se podia aqui fazer, se qulzerem, era ma'f. 
car certo tempo, durallte o qual fosse permltt1· 
d:l c::;ta f:tcu!dade; pa~s:ulo esse tempo, !lião se 
permittlr mais. A não quererem que se faça 
esta declaração, entii.o voto pela Emenda. 

"mm. e Exm. Sr. - Tendo leva.do ao co
nhecimento do Senado o Offlclo de V. Ex. da 
data de llonte:n, o resolvendo o m-esmo Sena· 
do qu3 t>tn conform!d:Lde do exlg!do no men· 
clonado Off!c!:> se remettessem a V. Ex. os 
Requerimentos, e documentos, em que José 
Francisca Gonc:alvee da Sllv-.1, o Tenente Co· 
ronel Francisco de Valle Porto, e Ma.noel José 

Não havendo mais <111em falasse, c de l!ede!ros fundamentaral!l suas R·epresenta· 
d:mdo..se por d!scut!1ia a materla, foi ções contra os procedimentos do Ex.PresLdente 
posto a votos o Artigo e appro,·ado da Pi"O\"!ncia do Maranhão o Senador Pedro 
com a Emenda adoptada em segunda 
d!scu-ssiio. 

Jor.é da Costa Barros; tenho a honra de o par· 
t!e!par a V. Ex., enviando-lhe Igualmente os 

Foram success!·\"amente !!dos e ap· papeis de que s~ trata. - Deus Guarde a V. Ex . 
. provados do mesmo modo os artigo;; - Pac:o do Scuadll, em 26 de Setembro de 1827 
6•, 7•, s•, 9• e 10•, adiando-se aqui a - Visconde rle Oongonllas do Campo. - Sr. 
materia ,por ter dado a hora. Conde de Valença." 

O Sr. Presidente designo~ para Or· 1 
dem do Dia as terceiras discussões dos ' 
Proi<'ctos de Lei sobre as contribui· 
ç5es da Policia, e sobre o imposto dos 
bilhetes da Alfandega; e das Rcso!u· 
ções sobre os autos or!glnaes que se 
tlvere:n consumi-do, sobre o pa;;-amen· 
to àas dividas de Sua )fag-e.st:tde a 
Imp~ratr!-z de saudosa memoria, sobre 
o obserYator!o astronom!co, e sobre 
os desertores de terceira deserção. Ha· 
,·endo tempo, a contlnunção da d!scus· 
são ::td!ada. 

Levantou-se a Sessiio ás duas hõ· 
ras c dez minutos da tarde. 

m~;:;oLcc;õEs no sr.:x .\no 

"I!lm. c Exm. Sr. - O Senado tendo de 
dcl!bcrar sobre a Resolução, pela qual se au· 
tor!?.a o Governo para conceder ao Sem!narlo 
Episcopal ilo ParfL um terreno con~lguo ao 
mesmo, e qucrc11do procedl•r com pleno conhé· 
cimento, resolveu que pelo !ntermed!o d~ 
v. Ex. se solicitasse da Camara dos Srsl Depu· 
tados todn~ n~ llhtstrações que podessc m!n!s· 
trar a este respeito, I-ncluindo-se ncllas a d!· 
mensiio certn. do terreno, e a designação do 
scu propr!ctarlo. O que tenho a honra de com· I 

112' SESS.\0, EM 27 DE SETEMBRO 
DE 1827 

E.TJlCdicntc. - Tcrcf.!ira dis~ssão do Project'J 
sobre as contribuições que até agora. se 
arrecadavam pela Intcndcncia Geral da 
Policia. - Terceira discussão do Projecto 
sobre o imposto dos billlctcs d'Alfandrga 
- A pprovnçáo dns Resoluções sobre o pa
gamento das dividn.v de sua Magcstade 
a Imperatriz, c sobre os autos originacs 
das devassas crimes - Discussr%0 da Re· 
soluç1io sobre o estabelecimento de um 
obscrvatOrio a.stronomico. - Terceira dis· 
~ssão do Projecto sobre o crime de ter· 
ccira deserção. - Continuação da tercei· 
ra discussão da Lei sobre as municipali· 

dades. 

P!lllS!DE:\CIA DO RR. nJSPO CAPELT.ÃO MÓR 

Achando-se presentes vinte e sete 
Srs. Senadores, declarou o Sr. P.res!· 
dente que se abria a Sessii.o, 

O Sr. !!• Secretario leu a Acta da a.n· 
tecedente, e foi a.pprova.da. 

Niio havendo expediente pa'!"3. se ler 
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entrou-se na prlmeira parte da Ordem · O Su. MAUI!UI~z ui~ PAMlrAou.\: - Sr. Pre· 
do Dia, que era n terceira discussão sldente. Eu julgo multo utll 0 estabeleclmento 
do Projecto de Lei sobre as contribui· ue um observatorlo astronomlco, mas por em· 
ç1!es, que até agora se arrecadavam quanto é lncomp:ttl\•el com as nossas clrcum· 
pela Intendencla Geral da Policia. stanclas. Quand~ tivermos uma liniYersldnd'!, 

O S1~ 1\I.\IIQUEZ 01: IlrJI.UIIlUI't::-Sr. Pre- então potle ter lull'ar um tal estabelecimento. 
sldente. Não me posso conformar com a dispo- Se nós ainda não temos um Observatorlo de 
slção desta Lei, a qual pnrece contradlctorla 1\larlnha cnpaz, segundo cumpre, para se ad
em si mesma, porque deixa subsistindo a ln· qulrli•em nquelles conhecimentos astronomlcos 
tendencla 9eral da Policia, e ao mesmo tempo mais nccessarlos á navegação, como já quere
diz que não poderá fazer deSipeza nenhuma que mos tratar de cousas multo maiores? Cuide· 
não seja autorlsada por lei, quando nós sa· mos deste primeiramente, que, por ora, é quan
bemos que qull.'!i todas as despezas que essa to nos basta. De1~als, esta let dá conjunctamen
Repartlção faz não são autorlsadas por Lei, te a administração ou direcção do dito obsc~· 
mas por oordens especlaes. Era melhDT dizer· vatorlo aos lentes da Academia Militar que são 
se, Sr. Presidente, que se acabasse j:l com essa subordinados ao Ministro da Guerra, aos len· 
Repartição, e cu de boa \'ontadc conviria nld· tes da Academia da ll:arlnha que estão sujei· 
so, se uc:::so visse organlsndo o systema dos tos ao 1\Hnlstro dilata repartição, c ao corpo de 
Juizes de Paz; mas como aluda o não temos, engenheiros que ~ subordlnudo 1tquelle outro 
seria prematura ~ai extlncção: entretanto, este !111nlstro, flo:mdo a sua Inspecção a cargo do 
Projecto equh"ale a alia no seu effelto. Como :\!lnlstro do Impcrlo. Quem não conhece que 
11.'! despezas da Intendencla não são autorlsn· Isto é uma monstruosidade? Que confllctos não 
dilo'! por lei, segue-se que não pode fazer des- resultarfw de uma slmllhnnte direcção ou 
pezas nenbumas, e por consequencla fica ln· administração? Por certo em yez de um obser· 
telramente nulln. Se o Intendente disser que vatorio tcr-se-ha a torre de Babel. Sr. Presi· 
precisa de dez contos de réis para uma pon- dente, \'Dto que se adie s!.milhantc Resolução, c 
te, como não ha lei que mande fazer ponte, assim o rrquclro ií. Camara. 
não se lhe dão! Esta lei, Sr. Presidente, equl· O Sn. CAlrAn.\: - Sr. Presidente. Eu não 
vale á ext!ncçi~o daquclla repartição, cDmo te· 
nho demonstrado; essa extlncção é por ora 
prematura pelas razões apontadas; portantQ, 
assento que a lei não deve Jlll.'!sar. 

Não havendo mais quem falasse, c 
dallJdo-se por discutido o Projecto om 
geral, c cada um dos seus artigos em 
particular, foi approYado para subir 
fL Sancção Imperial. 

Segnlo-se a ti!rcelra discussão do 
Projecto de Lei sobre o Imposto dos 
bllh·otes d'Alt'andcga, o qual, sem lm· 

não concordo c~·r1 o !!lustre Senador, c penso 
que cm pouco tempo algum proveito se p6dc 
tirar do estabelecimento deste observatorlo. 
Que Importa que ainda não haja uma Unlvcr· 
sldade? Os lnglezcs já estabeleceram um na 
Ilha de S. Helena, e nós que existimos ha tre· 
zentos annos, ainda o não temos. Isto dá de 
nO"s mui des\•antajosa ldéa; portunto, eu n•· 
sento que se deve tratar desta Resolução. 

O Sn. :llARQUJ:Z n~: PARA:->Acuk - E' ver· 
dade que os lngli!zes acabam de estabelecer 
um obscrvatorlo astron0111lco na 111m de S. 

ver quem falasse sobre clle, foi tam· H•elena., c que mul-to bom é que o haja; porém 
bem approvado .para subir ií. S:mcção se esse ol>servatorlo lm de ser em pon·to pc
Jmpm-lal. quono, cuidemos no da Academia da. lllarlnha, 

Do m<lSlllo mDdo íoram successlva· que do modo em que se acha, para nada, ou 
mc>ntc approva.das, para terem o mcs· pouco serve. Se h.a de ser em ponto grande, 
·mo destino, 11.'! Resoluções sobre o pa- como a.quollcs que se chamam verdadelramen· 
g.'tmcnto das divida.~ de Sua :lfagcs· te observ:~.torlos astronomlcos, faltam-nos os 
tad-e a Imperatriz, c sobre os autos el·cmcntos ncol'l!sarlos para o estal>clocel'IDOS. 
or!glna<!t! das devass.'l.S crimes. Qn:mdo podermos ter uma Unlversld~dc, então 

Passou-se á Resolução sobre o esta· trl\f.aremos delle; por ora, é extcmporanea.. 
bcleclmento de um ol>scrvatorlo astro· O Sn. B.\lmo~o: - Parece-m•) que não pro· 
nomlco, c poolndo a palavra., observou. 1 cedem as obse~\·aço~s do lllustrc s~nador 
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quliJlt~ ás dltncullla.des que julga resultarem 
do pi~ que ag,ul se estabelece. O· que se ln· 
cumbe aqui aos lentes' das duas Aca.demlas, é 
o formarem o Regulamento de commum accor· 
do, e não se diz que sejam eU.es os QUe adml· 
nlstrem o Observatorlo. 

0 Sn. MARQOEZ DE PARANAGUÁ: - Quero 
conceder que se!a o regulamento. Nem por Isso 
del·~a d·e subsistir o que tenho ponderado. Mas 
observe o nobre Senador, que não é só aos 
lenies das duas Aeadem·fas, mas tlambem ao 
e&rpo de engenheiros, que a lei commette esse 
trabalho ... 

O SR. JoÃo EvA:I'GELISTA: - Sr. Preslden· 
te. Eu estou pelas observações que tem feito 
o nobre Senador que acabou de falar, e pas· 
so a pedir o adiamento desta materla, para se 
tratar delln. quando fOr tempo. 

Ili'DICAÇÃO 

"Requeiro o adiamento da Resolução para 
tempo mais opportuno, em que possa effec· 
tuar-se o Observatorfo em questão. - Evang~

Zista." 
Foi apoiada, e posta cm discussão. 
Não havendo mais quem falasse so· 

bre a materla da Indicação, e dando
se por discutida, propoz o Sr. Presl· 
dente se a Camara a approvava., e 4.e· 
cldlo-se que não. 

O Sa. MAJl.Q'O'EZ DE PABA."AG'O'Á: - Sr. Pre· 

sidente. Visto que não passou o adiamento, en· 
ti1o direi. que se se pretende um observatorlo, 
como deve ser. a quantia de quatro conto~ 

annuaes é m.lserovel. e causa riso. Mas dlr·se-i 
que é para. Ir-se construindo o edlflclo. Nes· 
se caso tarde teremos o observatorlo; e 11e não 
se adiou a Resolução, adlai!e por esta. forma 
o sou fim. ou objecto. Portanto, uma vez que 
IIC ju.lgou a cousa ji n~essa.ria., é preciso pOr 
á. dliposlcão do. Governo uma somma suftl· 
elelrto e capaz de dar á. em,preza. o devido lm· 
pulso c a.rulwnento. Assim eu passo a propor 
cLD.coenta contos logo para o odlflclo, e quatro 
contos annuaes para o andam~nt.o. 

• Proponho que se asslgne ao Governo cln· 
coenta contos de réls para o odiflclo, e quatro 
contos a.nnualmente. - Salva a. rooa.ccão. -
Marauez de Paranaguá." 

Fio! a.pol!llda. 
o SR. MARquP.:z DE I!'m:.AXut'Pf:: - ~r. Pra

sldente. Não julgo que seja precisa uma tão 
grande consignação. Em qualquer mon.te que se 
levante um~~; torre- oom uma sala espa.QOSa pa· 
ra se guaroarem os Instrumentos, est4 feito o 
ob$ervatorlo. Isto não pode custar slmllhante 
dinheiro, nem o de Coimbra Importou em tan· 
to. Demais, Sr. Presidente, as coisas vão se ta.· 
zendo pouco a pouco.. ~"ão ·houve uma siml.lh.zm· 
te consignação para. O· pharol que se está fa· 
zellldo, apezar de ser- uma abra mui grande; 
entretanto. está quasl concluida; por conse· 
quencia, voto contra. a Emenda. Va.mos indo 
com os quatr(} contos: de réls annuaes, com.J 
se propõe na Resolução. Coon. essa mesma. con
signação havemos de chegar a conseguir o fim; 
além de que as nossas lliCtu:aes clrcumstanc1as 
não nos permUtem sermos DUIJs francos. 

O Sa. BAD!:r,so.: - Sr. Presidente. Julgo 
desnecessaria a Emenda. e desejaria que se 

·não. asslgn·asse quantia alguma, senão· a. annual 
paTa costeamento deste estabelecimento, como 
com ef!elto se faz. n:a. Resolução. Pode ser que 
esses cincoenta contos não cheguem, pode ser 
ta:mbem que delles ainda sobre; e mesmo que 
tudo se pode fazer I}Uasl sem despeza. nenhu
ma; portanto decrete-se este-. estabelecimento,. e 
o Governo nos seus orçamentos dirá as qUMI· 
tias de que for necessitando- para elle. ficando 
a de quatro contos. de :rêls para o costeamento. 

0 Sn. MARQUEZ DE P.AllAli'.AGUÁ: - QUll.ll· 
do propuz a Emen.da. foi por não desejar que 
appareeesse uma Resolução.pa.ra se fundar um 
observatorlo astronomioo, consignando-se para 
leso a quantia de quatro cantos de réls. Issô 
!Ora rldlculo. Agora. ouco ao nobre Senador 
que acaba 'de tala.r, que esses. quatro contos 
são para o costeamento deste estabelecimento. 
Eu não sei o que elle: entende por Isto. Se ê 
de rêls custa.r:\, 6s vezes, · um Instrumento. 
necessarlos· ao Observatorlo, e para o. pagamen
to dos ordenados das pessoas nelle emprega
das, então engana-se Inteiramente, julgando 
ser esta quantln su!flclente. Só quatro contos 
de rêls custará. ás· vezes, um Instrumento. 
S6 quatro contos de réls Meráo· precisos :PIIl'l!. 
se pagar a um bom observador, e director. Se 
que!'emos um observllltorlo· para. delle se tirar 
proveito, é necessarlo propo:relonar os meios; 
entretanto, oonformo·me com o que o nobre 
Sel1'3.dor acaba de dizer. In'CIImb!HJe este ob,k-
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cto ao ~verno, e elle pedirá as quantias que 
lhe torem precisas. Nestes termos peco licenÇA 
para -retirar a minha emenda. 

Consultando o Sr. Presidente a Ca· 
mara sobre a Ucen~a que o nobre Sa· 
nador pedia para retirar a sua emen· 
da, fol·lhe permlttlda. 

Não havendo mais quem falasse 
sobre esta materla. propoz o Sr. Pre
lif,Wmte se a C:rmara. appl"''Vava esta 
Resolução para subir á. Sanccll.o Im· 
'Perl:al. ·- Dec.ldlo·se que sim. 

Passou·se a tratar da terceira dls· 
cuesil.o do Projecto de Lei sobre a 
crime de terceira desercão, conjuncta· 

estabelecer-se alguma sancç!lo para aquelles 
que faltarem. A pena peeuuiarill parece·me 
sut!iclente; a outra é exorbitante; portanto, 
eon!ormo·me com a emenda que na segunda. 
discussão p:u~sou a respefto deste artigo. 

Não havendo mais quem pretendes· 
se a palavra, e dando-se por discutida 
esta materla, foi posto a votos o 
Artigo e npproWI.do na conformidade 
da emenda, que se tinha adoptado na 
seg'lli!da discussão. 

F()ram suocess!vamente lidos e P.P· 
pmval!os os artigos- !3; 14 e 15, quae:! 
estiMia.m no Projecto. 

Entrou .em discussão o artigo 16. 
mellte com as emendas. que haviam. . 0 Sn. MARQ'OEZ llE Il\'IIA~tll'lll'E~ - Acho 
sido apl'l'O'V'B.tlns na segunda dlscussil!l. que ,foi muito bem feita a em~nda, que se pro· 

Houve sobre este Projecto algum poz a este artigo, c que a camara adoptou. 
debe.OO;. o qual o Ta.chygrapho não pO. "\s ced'lrlas devem-se guardar, atim de por ellas 
de alcan~ar. Fi·ndo esoo debate, o Sr. ! se poder- provar, sendo necessnrlo, se acaso 
Presidente passou a propor, em prl· hoU\·e algum:~ falsidade; porém basta que- isso 
melro lugar, se a Camara approva'\o"a se~ até· ao a'lrno· regu!nte; c então, depois de 
a.. Emiên,ja addltlva,_ - Passou. eoncluida a nova. elefcão, podem-se queimar. 

Em segundo lugar se apprDvava .a Nesta CDn·focmida.de proporei um addltamento 
Emenda suppressiva do artigo 3• 
Assim se venceu. 

Finalmente, se appromva a lei em 

·áquella emenda. 
EltE:'iDA 

ger:ll. - Resolveu-se pé! a affirmatl· "Accrascente-se á Emenda" - devendo es· 
va, e deeid!o-se ao mesmo tempo que tas' ser queimadas no seguinte :mno, depois 
se remettesse â Camara dos Srs. De- de concluldll a nova eleição". Salva a reda· 
putados o Projecto original com as cção. - Jfarqucz de lnhambupc." 
emendas approvadas. • 

1 

Fio! apoiada. 
Passou-se 11.0 outro objecto dll Ordem · o· Sn, BAllllOzo: - Eu convenho em que 

do Dia, 'l~le e:-a a contlnu~ão da. ter .. ·!!e queimem· as cedulas, porém de dois em dois 
ceira discussão da lei so!lre as muni· ·annos, porque estes vereadores hão- de servir 
nlelpalldades, tendo prlnclillO no ar· !esse re111p0; 

tigo li, O qual fOi· approvado sem ha· 0 SR, MARQCF.Z DE PARANAGUÃ: - 0 tlm 
'ver quem o Impugnasse. da emenda. approvada na segunda diSCUllsãO, 

Entrou em discussão o artigo 12. 11! multo justo; mas basta que as cedulas se 
o sn. MARQUEZ DF.: I:I'IIA~DUPE: - Este conservem· por· t'Jil anno. Quem tiver· que alie

artigo .Impõe duas penas aos que não eoncor- ;:ar, l'at"'l·O dentro desse tempo. Se- nlnguem. o 
rem a dar pessoalmente as suas ccdulas, ou fizer até então, não é de presumir que o· faça 
as não mandarem, sem que tenham legitimo dahl por diante; portanto, apprO\'O tanto :1 

Impedimento; uma é a multa de dez mil rêls Emenda, como o adf·tamento agora of!ereeldo. 
cutra a suspensão por dois annos de voto nctl· Não- b11.vendc mais· quem falasse, e 
vo e passivo em taes eleições. Sendo esta uma ju!gmdo-sc B11fflclentemcnte debatida 
dllll maiores regalias que tem o cliia.dão, em. esta. materla, propoz o· Sr. Presidente 
natural que todos concorressem- de multo boa se .passava: a Artigo, salvas as emen· 
vontade com as suas oedulas; porém como al-n· das. - DecldirJ-se' qun· sim. 
da se não faz dessas regalias todo o aprP.· Se pasaa\':al a prúneirn. emenda ad· 
co que cllas merecem, lndlspennver se torna dR!va. - Venceu-se do- mesmo modo. 
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Se passava a segunda emenda res
trictiva. - Decldlo-se tambem que 
sim. 

Entrou em discussão o .artigo 17, o 
qual passou como estava no Projecto. 
Não houve qu~m falasse sobre o Ar
tigo 18, que, posto a votoS, foi appro· 
ndo com a Emenda vencida na se· 
gunoo discussão. 

Passou-se ao artigo 19. 

0 Sn. :MARQUF.Z DE !XUAlrDUl'E: - Julgo 
necessarla a emenda que se propoz a este ar· 
tlgo, tendo .contemplação ás distancias, que 
multas vezes são grandes. E' preciso que as 
coisas se façam com anteclpacão poara que 
não resultem depois Inconvenientes, porque aos 
vereadores que têm concluldo o tempo do seu 
cargo repugna sempre servir dalli por dian· 
te, emquanto os novos não tomam posse. Con· 
vem, pois, dispor as coisas de mandra que, aca· 
bando uns, entrem lmmedlatamente os outros; 
portanto, approv:> o Artigo -com a Emenda. 

Não havendo mais quem falasse, 
fez o Sr. Prcsident{l as propostas con· 
venlentes, e foi aprovado o Artigo com 
a emenda offerecida na segunda dis
cussão. 

Foi approvado sem offerecer dls· 
cussão o artigo 20; e, seguindo-se o 
artigo 21, disse 

0 Sn. MA!lqm:z nE IXIUl!llUI'E:-Estc ar· 
tigo carece de alguma mudança quanto ã re· 
dacção, porque :llz, segundo a emenda que pas· 
sou, "parte dos Yereadores"; mas não designa 
qual essa pa.rte deva ser. Ou Isso se deve aqui 
designar, ou fazer-se alguma referencia aos 
artigos 22 c 23. 

0 Sn. VISCOXDE llE ALCAJI'TAIIA: - Eu creio 
que o Artigo fica bem mudando-se a sua reda· 
cção, e dizendo-se da maneira que passo a 
propor. 

ElfEXDA 

o Artigo, salvas as emendas. - Pas· 
sou. 

Se a Camara approvava a emenda 
do Sr. VIsconde de Alcantara. - Fo! 
approvada, e julgou-se prejudicada a 
emenda que havia passado na segun· 
da odlscussão. 

Entrou em c;lsrussão o artigo 22. 

O Sn. 0Lli'Jm:.\: - O artigo antecedente 
diz que parte do numero dos vereadores se
rã substltulda todos os annos, mas não de
termina qual css:1 parte deva ser. Este art!· 
go tambem não o faz; assim, é necessarlo ha· 
ver alguma declaração. 

O Sn. BAnaoso: - ·Pelo artigo 23 parece 
que no segundo anno devem sahlr tres, e que 
no terceiro devem sahlr quatro, e seguir-se o 
mesmo nos annos seguintes; porém Isto nãc; 
est.'i aqui e:-.-presso, e é necessarlo fazer-fle a!· 
gu:n:: declaração. 

O Sr. Marquez de Inhambupe re
quereu em um breve discurso que o Ta· 
chygrapho não alcançou bem, que os 
artigos 22, 23 e !!4 fossem remettldos 
ã Commissão com as respectivas 
emendas, para serom novamente re· 
dlgidos. 

Foi apoiado este requerimento, c 
pondo-se a votos, a C.amara o appro· 
YOU. 

EntrJu em dlseussão o artigo 25. 

O Sn. VJscoxuE JJE At.CANTAnA: - Parece
me que o Artigo não deve ficar tal qual está, 
nem tambem accreseentarem-se-lbe palavras, 
porque Isto occaslonarla confusão. Segundo 
penso, ficaria bem da maneira que passo a prD· 
por nesta 

"Depois da palavra- "civil" -se accres
scntará - ·•ou m!I!tar'' - e seguir o texto até 
a palavra - ··conjunctamente" - supprimin
do-se o resto do Artigo. - Visconde de .4.1can-

"Os vereadores servirão por dois annos, tara." 
parte porém do seu numero será substitulda Foi apoiada; c, dando-se por discuti

da a matcrla, propoz o Sr. Presidente 
se a Camara approvava o Artigo, sal· 
\'as as emcnd6s. - .Foi approvado. 

todos os annos :1a conformidade dos artigos 
22, 23 e 24. - Visconde de Alcantara." 

Foi apoiada. 
Julgando-se discutida a mareria, 

propoz o Sr. Presidente se passasse . 

Se approvava a emenda do Sr. VIs· 
conde de Alcantara. - Decldlo·se que 
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sim, e ficou prejudlc:tda a que tinha I 
passa.do na segunda dlscusão. EME!'illA 

Entrou em discussão o Art. 26, o li .. N 111 á m lt d t 1 
cu:ll assou sem haver uem o coD· • as v as ser a u a e cen o e c n· 
• 1 P q coenta mil rêls. - Salva a reda.ccilo. - Evan-trar asse. 

1
. t .. 

S . 1 ti ''7 ue IS a. egu o-se o ar go ~ . F 
1 

lad 

O Sn. l\har1 ~:J.:z DE Isi!Al!IIUPE: - Acho 
que não está boa a redaccão deste Artigo. 
(Leu). O que elle quer designar, ê a pessoa 
que l1a de entrar no lugar do vereador lm:;;»edl· 
do ou dispensado; .porém aqui fala em substl· 
tu to; portanto, será convenlenb~ que vá á Com· 
ru lssão para o r2dlgJ.r melhor. 

O Sn. :MARQUEZ DE PAnANAou,\: - Julg:> 
mui acertada a observação do nobre Senador. 
Aqui não se trata de substituir o vereador nas 
vezes que possa faltar, como dá a entender 11. 

palavra - "substltnt11" - trnta·SP de quem 
ha de entrar para o lugar do vereador, 
que o não pudtlr ser, por Impedido ou dlspen· 
sado. Eu creio :,tue est~ artigo ficava melhor, 
juntando-se o artigo seguinte, e dlzendo·se na 
forma desta. 

"Apresentada a escusa á Camara, mandará 
esta logo passar pelo escrivão a copia da Acta, 
e remettel-a áquelle dos eleitos desemprega· 
dos, que tiver obtido maior numero de votos. 
- Salva a redaccão. - Marqucz de Parana· 
guá." 

Foi apoiada. 
Falou o Sr. Marquez de Inlm.mbupe 

mas não se entende o Tachygrapho. 
Dando-se por discutida esta mate

ria, fez o Sr. Presidente as propostal!l 
convenientes, c passou o artigo 27 jun· 
tamente com o artigo 28 na forma da 
emenda t!l.l Sr. Marquez de Paranaguã.. 

Entrou em discussão o artigo 29, so· 
bre o qual nlnguem falou; e, dando·SC 
por discutido, foi approvado qual se 
achava. 

Segu!:>-se o artigo 30. 

o Sn. Jo.i.o EvANGELISTA: - Parece-me 
que esta ·pena deve ser mais moderada a res· 
peito das v!llas, .porque os seus vereadores or· 
dlnarlamente são menos abastados que os das 
cidades. Duzentos mil rP.ls acho que ê multo. ' 

• o a.po a. 
O Sn. 1\I.\UQUF:Z nE P.\no~xo~uu.t: - A emen· 

da do nobre Senador não satisfaz aos pr!nc!· 
pios que elle annunc!ou, pOO"que divididos du· 
zentos mil réls por sete, que é o numero dos 
vereadores das cidades, a quota que deve pa
gar cada um é ainda menor do que a de cento 
e clncoenta mll réls d!·v!d!dos por cinco, qu~ é 
o numero de vereadores das vlllas. 

O Sr. João Evangelista fez um pe
queno discurso, o qual o Ta.chygrapho 
não alcançou com a precisa clareza, c 
depois mandou esta outra 

EllE!'iDA 

"Seja a multa de cada vereador de vinte 
ln!! réls, assim nas cidades, eomo nas v!llas. 
- Salva a re;Iaccão. - Evangelista." 

Foi apo!alla. 
Sendo posta á votação esta materla, 

a Camara approvou o Artigo como es· 
tava no Projecto. 

Dada a hora, o Sr. Presidente des!· 
gnou para a Ordem do Dia em primei· 
.ro lugar trabalhos de com missões; 
em segundo, as seguintes Resoluções: 
sobre os legados pios não cumpridos 
no terr!tor!o do Imper!o; sobre o con· 
tracto das carnes verdes; sobre a ex· 
t!ncção da Junta dos Diamantes, crea· 
da na cidade de Cuyabã.; sobre a co
marca do Rio de S. Francisco ficar ln· 
eorporada :provisoriamente ã. Prov!n· 
ela da Bahla; sobre as prelazlas de 
Goyaz e :\fatto Grosso; sobre as dls· 
posições do Condllo Tr!dent!no a res· 
peito dos casamentos; sobre o recur· 
50 das causas eocles!ast!cas; sobre a 
permissão á Ordem Terceira de S. 
Francisco de Paula para adquirir bens 
de raiz; e, havendo tempo, a continua· 
ção da discussão do Projecto de Lel 
a respeito das munlc!palldades. 

Levantou-se a Sessão ãs duas :horas 
da tarde. 
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UESOL~~OES ~O SE~APO 

, . "mm. e Exm. Sr. - Te~:~ do o Senado de 
levar á Presença de Sua Magestade o Impera
dor, por uma Deputação de seus !dembros os 
Projectos de Lei sobre o 1Jl'eallO de melo por 
cento ao mez, que devem :pagar os asslr;uantes 
das alfandegas; e solire a forma de arrecadar 
as contribuições (!Ue se cobram pela PoUcla: o 
mesmo Senado me ordena o partldpe a V. EX: 
para o fazer constar a Sua ::lfagestade Impe.. 
rlal, ~ommunlcando-me depois o dia, hora e lu· 
gar, em que o :Mesmo Augusto Senhor Se Digna 
Receber aquella Deputacão. 

"Deus Gu3.1'1\e a V. Ex. - .Paço do Sena· 
do, em .27 de Setembro de 1827. - Vi&con.de de 
Congonll.a.s do Campo. - Sr. Visconde de S. 
Leopoldo." 

· •mm. c Exm. Sr. - Tendo o Senado ap· 
provado as Resoluções vl:c.das da Camara doa 
Srs. Dsputados autorizando o pagamento das 
dividas de Sua Magestadc a ImperatriZ de 
Saudosa Memoria, e a Crcação de um Obser
vatorlo Astronomlco, e marcando a forma de 
proceder a segundas devassas, quando se te
nham consumido os Alltos Orlginaes de Cri· 
mcs que, pro,•adoq, ·mereeerem pena de morte: 
assim o participo a V. 'E:X. para fazer constar 
na Camara dos Srs. Deputados que o mesmo 
Sen:!Jdo as remette â Sanccão Imperial. 

"Deus Guarde a V Ex. - Paco do Sena· 
do, em 27 de Setembro de 1827. - Visconde 
de Conuonhas do Campo. - Sr. José Antonio 
da STiva Mala." 

"Illm. e Exm. Sr. - T-endo o Senado resol·· 
vldo que ficasse adiado, atê a organlsacão ge· 
ral -do Exercito, o Projecto de Lei vindo da 
Ca:man dos Srs. Deputados relativo aos Sa.l'· 
gentos Mores e .-\,ludantes da segunda Lf.nha.: 

0 mesmo Senado me Ordena o :participar a 
v. Ex. paTa. fazer constar na Camara dos Srs. 
Deputados. 

"Deus Guarde a V. E". - Paço do Sena· 
do -em 27 d-e Setembro de 1827. - ViscOnde 
de' -crmuonhas do Campo. - Sr. Jos(J Anto
nio da Silva ~rala." 

•mm. e Exm. Sr. - T-endo o Senado ado· 
ptado os Projectos <de Lei vindos da Camara 
dos srs. Deputados sobre o premio de melo 
por cento ao mez dos bllhetes da Alfandega, 

o mesmo Sellllcdo me OrdeJla o participa a 
V. Ex. para ~ constar na Camara. dos' Srs. 
Deputa.dos que os ·pretelli!e levar cm torma 
de Decreto á. .Sanccão Imperial, 

"Deus Guarde 11 V. Ex. - Paço do ·Senado, 
em 27 de SetemiJro de 1827. - Visconde àe 
Congonhas do Campo. - Sr. José Antonio 
da Sllva Mala." 

"Illm. e Exm. Sr. - Passo âs mãos dil 
V. Ex., a.fim de subir á Sanccão de S. M. o 
Imperador, a inclusa Resolução da .Assemblêa 
Geral, autorisando o Governo para a creacií.o 
de um Observatorio .o\stronomlco. 

• Deus Guar:le a V. Ex. - Paço do Sena· 
do, em 27 de Setembro de 1827. - VIsconde 
de Oonuonhas do Campo. - Sr. VIsconde de 
S. Leopoldo." 

• Illm. e E.xm. Sr. - Passo ás mãos de 
V. Ex. as inclusas Resolucões da Assembléa. 
Geral, uma autorisnndo o Governo para pOr 
á. dlsposl~:ão de V. Ex. a quantia de oitenta. 
contos de réis, para o pagamento das dividas, 
que Deixara S. M. a Imperatriz, de Saudosa 
Memoria; e outra regulando a !orma de serem 
julgados aquelles crimes, cujas devassas orlgi· 
unes se tl\•erem perdido; afim de que sejam 
apresentadas a Sua ::lfagestade o Imperador 
para obterem a Sancção. 

"Deos Guarde a V. Ex.- Paço do Senado. 
em 27 de Setembro de 1S:r7. - Visconde de 
Collgonhas do Campo. - Sr. Conde de Val 
lença." 

113• SESSMJ, Elf 28 DE SETEMBRO 
DE 1827 

Expediente. - Trabalhos das Commissõc' -
Discussão da resoluçfio sobre o contracto 
das carnes vcràcs. - Discussão da Rcsolu
~üo sobre os lcga.dos pios não cumpridor 
no Impcrio. 

rnr.SJD~CIA no sn. nrsro CAI'ELLÁO :Món 

Achando-se presentes v.tnte e seis 
Srs. Senadores, o Sr. Preslden te de
clarou que se abria a Sessão. 

o Sr. 2• Secretario leu a Acta l!a 
antecedente, e foi approvada. 

o Sr. 1• Secretario leu os seguintes 
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OFEICIOS 

"Illm. e Exr.u. Sr.-Em resposta ao Otrlclo 
que V. Ex. me dlrlglo em data de 2G do cor
rente ruez, requisitando da. pa.rte da Camara. 
dos Srs. Senadores os documentos relativos tl. 
nesoluçiio tomada na Camara dos Deputados 
sobre o Sul '-lnrinilo do D!str!cto de Cabo !<'rio. 
cumpre-me certificar a V. Ex., que a dita Re
solução foi proposta nesta Camnrn pela Com
missão de l~nze:ld:t, ,;em que tivesse precedi· 
do Representação alguma, ou se precisarem 
documentos sobre o seu objecto. 

"Deus Gu:trdc a V. Ex. - Paco da C:tma
ra dos Deputados, em 27 de Setembro de 
1827. - José "1ntonio da Silva Maia. - Sr. 
Visconde de Congonhas do Campo." 

"Illm. c Exm. Sr. - lnclusn remetto a 
V. Ex. a Resolução dll Camara dos Deput:tdos 
sobre o Projecto de Lei, acerca. da FundMão 
da Dh·lda :!11aclonal, afim de que seja apresen
tadll por V. Ex. na Camara dos Srs. Senado· 
rcs, con1 o Projecto original que a ~ompanha. 

"Deus Gu.ardc 11 V. Ex.- Paco da Camara 
dos Deputados, em ~7 de Setembro de 1827. -
José "1nto11io ela Silt•a Maia. - Sr. Visconde 
de Congonhas do Cn.mpo." 

Quanto ao primeiro, a Camara tlcou 
Inteirada; c quanto ao segundo ob
se!"''ou 

O Sn. B.\nr.oHo: - Este Projecto é muito 
extenso, c quasi conforme com o impresso que 
temos. Rcquein, pois, que seja rcmcttido ú 
Commlssão competente para combinar ambos, 
c tomar nota das dLfferenças que achar, d!s· 
pensando·se agor:t a sua leitura, que levaria 
muito tempo, c reservando-se para quando ''ler 
essa nota o decidir se se deve ou não mandar 
imprimir. 

0 Sn. VISCONDE DC Coxao:nus: - Hontem 
tl. noite já fiz essa conferencia, e ache! no au· 
tographo dlffcrenca de duas, ou tres palavras; 
entretanto, acho mui acertado o que o nobre 
Senador propõe. O Projecto é multo exten· 
so, levaria multo tempo a ler·se; portanto, re· 
metta·sc â Commissão para ella conferir com 
este autographo o que jã temos Impresso, to· 
mar nota das dlfferenças, c no caso de que 
estas não sejam tMs que exijam mandar·se !m
pr!mlr, entrar quanto antes em discussão. 

A, 10 

O Su. l'vLulQuJ::Z DE l:s':tt.urnm•t: - Parece
me multo acertado o arb!tr!o proposto, e como 
hoje é dia de trabalhos das Commissões, pode 
ella hoje mesmo fazer este exn.mc, e apresen
tar as dlf!erenças que encontrar, para no pri
meiro dia de Sessão entrar em discussão o 
Projecto. 

Posta a votos esta materla, decidia 
a Camara que se dispensasse a lc!tu· 
ra do Projecto, que fosse remett!do 
ã Comm!ssão de Legislação e Fazen
da, a fim de tomar nota das dlffercn· 
cas .:jue l1ouvesse entre o autographo 
e o Impresso ultimamente dlstr!bu!do, 
e então se decidir se deveria. ou n:ío. 
ter lug:tr a sua i·mpressil.o. 

Não havendo mais expediente para 
se ler, passou-se ao primeiro objecto 
dll Ordem do Dia, que era os traba· 
lhos d:lS Commlssões. Para este fim 
retiraram-se d:t Sala os Illustrcs Se
nadores, membros das commlssões, e 
por este motivo suspendeu-se a sessão 
pelas dez horas e meia. 

Reunidos outra vez na sala os Srs. 
Senadores, por uma hora da tarde leu 
o Sr. Rodrigues de Canralho as alte
rações que tinha soffrldo o Projecto 
da !unda~ão da divida publica, rcmet
tldo dll Camara dos Srs. Deputados, e 
á ''ist:t dellas mandou-se imprimir. 

O Projecto é o seguinte: 

rr.o.TECTO DE LEI 

"A Asscmbléa Geral Leg1slath·a do Impc
rio, Decreta: 

Do reconhecimento da Divida Publica. 

C.\l'ITULO t:'XICO 

'Art. 1•. Reconhece-se como dlvidll publ!ca: 
"1 - Todas as dividas de qualquer na tu· 

reza, origem ou classe, constantes de tltulos 
vcrldlcos c legaes, contrahldas pelo Governo, 
nsslm no Impcrlo, como fóra dellc, até o fim 
do anno de 1826; ã excepção daquellas que se 
acharem prescrlptas pelo Alvarã de 9 de :l\iaio 
de 1810." 

"2 - Todos os juros vencidos, c não pa
gos, de quaesquer das referidas dh·làas, que 

r. m 

• 
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pela natureza dos seus contractos os vence
ram. 

"Art. 9•. ·- !) Tlle~ouro Publico ~aviara a 
cada uma Provlncla um modelo de livro auxl· 
llar, para que o seu formato seja o mesmo, e 
o n1ethodo da sua escripturacão seja uniforme 
em todas as Provlnclas, e tique em harmonia 
com a do grande livro. 

".-\ divida contrahlda no lm!lerlo será. de· 
slgnada pelo titulo de - divida Interna - e a 
contrahlda fóra dellc, serd denominada - di· 
vida externa. 

"Art. 2•. - O Go\•erno fará. liquidar 1m
mediatamente, assim nesta COrte, como nas 
Provlnclas, toda IU)Uella parte da divida Inter
na, Que o não estiver ainda, e apresentará a. 
Camara dos Deputados na primeira Sessão a 
conta da que estiver liquidada atê então, com 
especifica e lmpreterlvel menção do quanto se 
dever ao Banco no fim do corrente anno. 

TITULO 2• 

Da LcglEzação da Divida Publica 

CAPITULO 1• 

Do grande livro da Divida do Brazil 

"Art. 3•. - Fica instltuido e creado o 
grande livro da dl·vlda do Brazll. 

• Art. 4". - Este livro constará de um ou 
mais \'olumes, como fOr nccessarlo. rubricados 
e encerrados pelo :'dlnistro e Secretario de Es· 
tado dos !'<egocios da Fazenda. 

"Art. 5•. - Fica tambem instltuldo em 
cada Provincla do Imperlo um llno auxiliar 
do grande llvro, rubricado e encerrado pelo 
Presidente da Pro\·lncla respectiva. 

• Art. 6•. - Todos os tltulos da dlvldft PU· 
blica, reconhecida pelo presente Lei, serão es
crlptos neste grande Uvro; e em cada um dos 
seus auxiliares lnscrever-se·â sómente os ti· 
tulos da divida particular da respectiva Pro· 
vlncla. 

• Art. 7•. - As Inseri peões serão feitas de· 
baixo de numcros dlstlnctos. As do ~:rande 11· 
vro serão lavradas pelo escrivão do Thesouro, 
e asslgnadas pelo Presidente e Thesourelro 
Mór do mesmo: e as dos auxiliares o serão 
pelo respectivo escrivão da Fazenda, c assl· 
gnadas pelo Presidente e Tbesourelro Geral 
da mesma. 

• Art. s•. - As lnscrlpcões feitas nos livros 
auxiliares serão remettldas por copia authen· 
tlca, no fim de cada semestre, ao Thesouro 
Publlco, para que ahi sejam lançadas no gran· 
de livro . 

"Art. 10. - O grande livro será conserva· 
do na casa forte do Thesouro, fechado em um 
cofre com tres chaves, das quaes uma serâ 
guaroada pelo Presidente, e as outras pelo 
Thesourelro 1\Iór, c Escrivão do mesmo The· 
souro. Os auxiliares serão conservados, como 
dito flea, na Casa da Fazenda respectiva, sen
do clavlcularlos o Presidente, Thesourelro Ge
ral c Escrivão da mesma Fazenda. 

CAPITULO 2• 

Das inscriMü••s do grande livro c seus au· 
:ciliarcs 

"Art. 11. - Todos os credores da dh•lda 
Interna que se achar ou for sendo liquidada 
deverão, por si ou por seus procuradores, en· 
tregar os tltulos no Thesouro Publico, e nas 
Casas da Fazenda das PrO\'indas, para que 
sejam de\"ldamente · inscrlptos no grande li· 
vro, e seus auxiliares. 

"Art. 1~. - No acto da entrega dar-se·á 
ao credor ou a seu bastante procurador. um 
recibo cm que se declare o numero, qualidade 
e ''alor dos mesmos tltulos. e o nome da pes
soa a quem pertencem. Este recibo serd as
slgnado no Thesouro Publico pelo respectivo 
escrivão, e nas Provinclas pelos cscrh·ães de 
Fazenda. 

"Art. 13. - Reconhecida no Thesouro e 
Casas de Fazenda a veracidade c legalidade 
dos referidos tltulos, proceder-ee·â a Insere· 
vei-os no gral)de livro c nos auxiliares: ~ feita 
a lnscripcão dar-ee-á ao credor, ou a seu pro· 
curador um conhecimento. em que se declare 
o numero da lnscrlpcão, a pagina e volume do 
livro onde ella se fez, a quantia da divida e 
do juro que \'encer, c o nome do credor. Tal 
coJ~>hecimento serd asslgnado pelas mesmas pes
soas que asslgnarcm as lnscrlpcõcs, e do acto 
da sua entrega ao credor, ou a seu procurador 
bastante, cobrar-se-â o recibo de que trata o 
Artigo antecedente. 

• Art. 14. - SOmente â vista deste conhe
cimento dever-se·â pagar aos credores publl· 
cos pela divida Interna. 
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.. Art. 15. - Estes conhecimentos pode!'ito 
ser transter!.dos por venda, que tlcn. autorlsa· 
da, ou por doação na forma das leis medlantt! 
a cessão dos proprletarlos, feita por tabelllão, 
e duas testemunhas reconhecidas, Indepen
dente de outra qualquer habl!!ta~llo. 

;o Art. 16. - Os tltulos da divida externa 
serão lnscrlptos no grande lh·ro, lançando·SP. 
nelle a Integra dos dous contractos do empres· 
timo contrahldo em Londres e da Conve.nçàu 
celebrada com Portugal. 

• Art. 17. - Serão lnscrlptos da mesma 
sorte no grande livro todos os mais r.ontrn· 
ctos de emprestlmo, que a :-<ação contra.hlr. 
quando a Lei o determinar. 

• Art. 18. - Nenhuma outra divida, além 
da declarada no Art. 1", será reconhecida e 
lnscrlpta no grande livro sem expressa deter· 
mlnação de r .. el. 

TITULO 3• 

Da fundação da divida interna 

' • I 

C.\l'ITUf.O UXICO 

"Art. 19. - Fica desde já crendo c reco· 
nhecldo como divida publica fundada, o capl· 
tal de !lozc mil ~ontos de rêls, que será logo 
lnscrlpto no grande livro. 

"Art. !!O. - Este capital scrã posto Pm 
circulação por melo de apollces de fundo~; 
não sendo apollce alguma de menor valor que 
o de quatrocentos mil réls; e devendo r.ada 
uma dellas declarar o capital que reprc· 

pois !le marcadas uo Thesouro Publico, dadas 
ao Banco em pagamP.nto â conta do que lhe d"" 
l'e o Go1·erno. Taes notas não toruaráo a en· 
trar em circulação, nem o Banco d'ora em 
diante poderá emlttlr mais algumas de novo. 

"Art. 23. As apol!ces appl!cadas ao tlm 
do n. 2", vencerão as que torem dadas em pa· 
gamento de dividas, que por contracto dev~a· 

sem cobrar juro - o mesmo juro anterior· 
mente estipulado; e as que forem dadas cm 
pagam~nto de dlvltlas sem centrado algum de 
juro - o de cinco por cento. 

"Art. 24. - As apollccs appllcadas ao fllll 
do n. 3", vencerfLo o Juro que ajustado fõr 
com os capitalistas que as comprarem. 

"Art. 25. - Os juros que as apol!ces ven· 
cerem, serão pagos nos termos dos Artigos 
:;s e 59. 

"Art. 26. - Todas as apollces serão amor
tizadas na razão de um por cento do capital 
que representam; c a amortlsação serâ feita 
nos termos dos Arts. 60, 61 e 62. 

•· Art. 27. - As apol!ces poderão ser trans· 
feridas, sendo a transfercncla feita nos ter· 
mos dos Arts. 63 c 64. 

·• Art. 28. - Fica desde já appllcada exclu· 
sll•amente á despeza dos juros, c amortlsnçrLo 
deste capital crendo, uma prestação mensal \l~ 

sessenta contos de réls, feita pelos rendlmen· 
tos da alfandega do Rio de Janeiro, cessando 
a de clncoenta contos mensaes que pela mes· 
ma repartição se fazia ao Banco. Esta presta· 
ção será entregue directamente á Caixa de 
Amortização pelo respectivo Thesourelro, qu.: 
l1averá conhecimento cm forma, á vista do 

senta, c o juro que vence. qual lhe será a entrega abonada no Thcsouro 
"Art. 21. - As apollces deste capital se· Publico. X o fim de cada sP.mestre, além da 

rão appl!cadas: quantia declarada, se prestar>\. pelos mesmos 
"1• - A' compra, ou troca de seis mil rendimentos o mais que ror necessario para 

contos de réls, pelo menos, em notas do Banco. saldar as despezas da Caixa. 
"2• - Ao pagamento ·dos eredores publl· 'Art. 29. - As apol!ces do capital crendo 

cos pela divida Interna, aetual, que se fOr es· serão emlttldas pelo Thesouro Publico nesta 
crevendo no grande livro da dl·vlda publica c Côrte, e mediante as Caixas de Fazenda, nas 
seus auxiliares, tanto na Côrte; como nas Provlnc!as, onde deva haver eanlssão dellas 
Provinclns. para o fim de que trata o n. 2 do Art. 21. 

"3•. - Ao supprlm•mto do deficit do Tl1e· "Art. 30. - O mesmo Tbesouro decldlrii. 
souro Publico para o anno de 1828 que foi sobre o melhor formato das apollces crcadns, 
declarado na Lei do Orçamento. ~::uardando todavia as bases seguintes: 

"Art. 22. - As apollces appl!cadas ao fim "1• - Que todas as apollces sejam num e· 
de que trata o n. 1• do artigo precedente, ven· rndas por classes do valor do seu capital e 
cerão atê cinco por cento de juro annunl; c a~ I do seu juro, luwendo em todos os seus lados 
notas, que assim forem compradas, serão, de· . nma 'l'lnheta, ou tarja. 
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"2• - Que o numero, o anuo em que tõr 
emittlda, o seu valor capital e a quantia do 
seu juro, sejam escrlptos no corpo da apol1ce 
e tambem na vinheta, ou tarja do alto e lado 
esquerdo. 

•• 3•. Que as apollces sejam encadernadas 
am livros, donde irão sendo cortadas; deYen· 
do o corte dividir a tarja, ou vlnheta do latlo 
esquerdo, de modo que fique no livro parte 
do numero, do anno, do capital e do juro, escrf· 
ptos nello.. 

"4" - Que no corpo de co.do. uma apollce 
se declare o tempo e lugar do pagamento do 
juro. 

"5• - Que todas as apollc-es sejam assl· 
gnadas de chancella pelo Presidente do The
souro, c 'Pelo proprio punho do Thesourelro 
:!lf6r, e do Inspector Geral da Caixa da .Amor· 
tlzacuo. 

".Art. 31. - Sempre que o Thesouro, ou 
qualquer Casa de Fazenda, emittir uma apo
llce, fartl assentar o nome da pessoa. a quem 
deva pertencer cm um livro que conter.'ha o 

· catalogo, o numeraria das a.pollces, por elas· 
ses do valor capital, c do juro. Esta pcssoo. 
será considerada como o primP!ro pcssuldor. 
Na. Caixa de .Amortizo.cão, e em cada uma das 
suas f!liaes, h:l\'ertl um livro de l;;ua.l nature· 
za, onde por communicação do Thcsouro, c das 
Casas de Fazenda., se tomará 6 mesmo as· 
sento. Estes livros servirão para. se verificar, 
no acto das transferenclas, a identidade dos 
primeiros possuidores das apoliccs emittldas. 

'.Art. 35. - .As apollces possuldas por es
trangeiros ficam Isentas de sequestro e repre
salla no caso de guerra entre o Imperio, e a 
Nacilo a que pertencem. 

".Art. 36. - Não se admlttlrâ opposlcão, 
nem ao pagamento dos juros e capital, nem tl 
transferencla destas apollces, senão no caso 
de ser feita pelo proprlo possuidor. 

".Art. 37. - .As apollces serão Isentas do 
Imposto sobre as herancas e legados, 

".Art. 38. - Os credores pela dlvida inrer· 
na liquidada e legallsada, que quizerem set 
pagos pelo Thesouro com as apollces creadas, 
restituirão o respectivo conhecimento, de que 
trata o .Art. 13. 

".Art. 39. - Os mesmos credores que ti· 
verem conhecimentos de menor valor que o 
mlnlmo das apol!ces, ou entrarão com os sal· 
dos em favor do Thesouro, para haverem apo· 
!Ices em pagamento, - ou o Thesouro, ;oen· 
dendo apollces no mercado, lhes pagará, com 
o .producto dellas, o valor dos seus conheci· 
mentos. Do mesmo modo o Thesouro pagará 
os saldos em fa;oor dos credores, quando os 
conhecimentos forem de maior valor, que o de 
qualquer apollce. 

TITULO 4• 

Da Caixa de Amortisação do Bra:::il 

CAl'ITt'LO n"ICO 

"Art. 32. - Logo que forem cortadas ~o· • .Art. 40. - Fica lnstltulda. e creada uma 
das as npol!ces de algnm "dos livros •le que Caixa de .Amortisa~ão, exclusivamente destina· 
trata o n. 3 do Art. 30, será o mesmo livro da a pagar os capltaes e juros de qualquer dr
immedlatamente entregue, pelo Thesouro, ou vida publica fundada por Lei. 
pelas Casas de Fazenda, á Galxa de .Amortl· ".Art. 41. - Esta Camara será lndepen· 
sa~ão, ou ás suas f!l!aes. Estes livros servi· dente do Thcsouro Publico, e administrada por 
rão para verificar a authentic!dade d!l..~ a110· uma Junta, composta do !lflnistro e Secretario 
!Ices. de Estado dos ""egoclos da Fazenda, como Pre-

"Art. 33. - Os falsificadores das apolices si dente, de cinco capitalistas naclonaes, e do 
creadas pela presente Lei, incorrerão na pena. Inspector Geral da Caixa. 
dos que fabricam moeda falsa. • .Art. 42. - Os capitalista serão escolhidos 

".Art. 34. - Fica probibldo aos possui· pelo Governo dentre aquellcs, que mais Ido· 
dores de apollces, marcai-as com signaes, ou ncos forem, e mais fundos tiverem em apor!· 
escreverem palavras algumas quer na face, ces. Servirão por dous annos, e poderão ser 
quer no reverso das mesmas apo!ices; debal· reeleitos pelo Gm•erno. 
xo da pena de pagarem um quarto ·POr cento ".Art. 43. - A Junta de .Admlnlstracão re· 
do valor da apollce, que assim ror levada á unlr-se·á duas vezes cada mez cm Sessão or· 
Caixa de Amortiza~iio, onde receberá outra de dlnarln., e cm extraordlnarla sempre que o 
igual .preco e numero. 1 Inspector Geral o requeira ao Presidente. 

t 
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"Art. 44. - Os membros desta Junta, A e:c
cepcão do Inspector Geral, servirão gratuita· 
mente, devendo ter o Governo multo em con· 
templnção os serviços que prestarem, como 
relevantes. 

• Art. 45. - A mesma Junta apresentarA 
na Sessão seguinte da Assembléa Geral Legls· 
latlva um plano de Regimento que methodl· 
ze suas !unccões Interiores, que determine as 
obrlgacões de cada um dos seus empregados, e 
que fl:ce o systema mais conveniente para sua 
escrlpturação, e das caixas flllaes; tendo por 
base a presente Jel. 

'Art. 46. - O Inspector Geral da Caixa 

contos de r~ls, e bem assim o Contado!' e o 
Thesourelro pela de quarenta e oito conto& ca· 
da um. O Corretor pela de trinta e dois contos. 
Os escrlpturarlos pela de vinte e quatro con· 
tos cada um. ·E o porteiro pela de vinte con· 
tos. 

"Art. G2. - Na Provlncla do Imperio, em 
que houver emissão das apolices cre:tdas, es· 
tabe!ecer-sc·A uma Caixa filial de Amortiza· 
cão, por onde sejam pagos os Juros e capltaes 
s6mente das apo!lces alll emlttidas; e onde 
sejam feitas as transferenclas das mesmas 
apo!lces. 

"Art. 53. - As Calxas !lliaes serão adml· 
terá. a seu cargo a execução das medidas que nlstradas por uma Junta composta da Presl· 
!orem adoptadas cm juntas, o despacho dlario dente da Pro\"incla, do Thesourelro Geral, e do 
dos assumptos do expediente c o go,·erno eco· 1 • d J t d F d I"' á. escr \'ao a un a a azcn a. "'a.ver um 
nomico da Caixa, dando conta tl. Junta, em Ses- escripturarlo, se for necessario, nomeado pe
são. la Junta da Administração da. Caixa. 

~ Art. 47. - Além do Inspector Gernl da 
Caixa, hM·crá para o scr\"lço do estabelecimen
to um contador, um thesoureiro, um corretor, 
dois escripturarlos e um porteiro. O Inspector 
Gernl, o contador e thesourelro serão nomea
dos pelo Governo, c o corretor, os cscrlptura
rlos c porteiro serão nomP.ados pela Junta. 
com nppro\·ação do Governo. 

"Art. 48. - No impedimento do Inspector 
Geral servirá o Contador, e na falta deste o 
offlclal mais habll que a Junta designar. No 
Impedimento do Thesoureiro c do Corretor. ser
virão as pessoas que !orem prepostas e afian
çadas por clles, a contento da Jcnta. 

"Art. 54. - As despezas de ordenados e 
expediente da Caixa de Amortização serilo pa
gos pelo Tllcsoureiro â vista de folhas pro~c.~

sadas pelo contador, e asslgnadas pelo Inspe
ctor Geral; e as gratiílcnçõcs e mais despezas 
das Caixas flllaes o scrilo pelas respectivas 
Casas de Fazenda, á vista de folhas assigna
das pelos delegados, c processadas pelos escrl' 
pturnrlos. 

"Art. 55. - Todos os empregados da Cal· 
xa de Amortização c suas flllacs são responsa· 
\•eis pelos seus actos, podendo a Junta, ouvi· 
do o Inspector Geral c os accusados, demittlr 
aqucllcs que mal se conduzirem. 

"Art. 56. - AJõm desta clausula geral da 
responsabilidade, serão os corretores da Cal· 
xa c suas flllacs, particularmente rcsponsaveis 
pela validade das transfcrenclas que fizerem; 

"Art. 49. - O Inspector Geral deverá ser 
nmcstrado em contabilidade c arrumação de 
livros, giro de cambias c rcducção de dlffc
rcntcs moedas; tendo além disso conhecimcn· 
to gcracs da sclcncia economlcn. E assim cll~. 
como os demais empregados serão, além de devendo pagnr por seus bens qualquer prc· 
intclllgcntcs, de uma reputação 11libada. juizo de terceiro. Esta responsabilidade po-

" Art. 50. _ o Inspector Geral vencerá rém durará sómcnte por dez nnnos, contados 
o ordenado de 3:200$000, o contador e o ThP.- do dia da transícrencla. 

'Art. 57. - As operações da Caixa de 
Amortlsação por si c suas f!Jiaes, serão: 

sourclro 2: 400$000 cada um. O corretor réls 
1: G00$000. Os dois escrlpturarlos 1:200$000 CD.· 

da um. E o porteiro 1:000$000. 
"Art. 51. - O Inspector Geral não entra· 

"1 - Pagar, por semestres, os juros das 
apollces de fundos Que emlttldas fOrem. 

rá no exerelclo do seu emprego sem que preste. "2- Resgatar anualmente tantas apollces 
·no Thesouro Publico, uma fiança ldonea., ou do capital fundado, quantas equivalerem 4 
hypothecn pela quantia de sessenta e quatro somma de um por cento do mesmo capital, e á 
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do juro das apollces que torem sendo amortl· :xa de .Amortlzacão c suas !lllaes; e serâ feita á 
sadas. ·l vista das proprlas apol!ces, e mediante os 

·• 3 - Inspeccionar as transferenclaa daR corretores respectivos, por assento em um 11· 
mesmas apollces de uns para outros possui· vro, depois de verificada a apollce, e reconhe· 
dores, cldo o possuidor. Este assento será asslgnado 

".Art. 58, - Os juros serão pagos nas ThL· pelo t'<lrretor, pelo trnnsferente e pelo trans· 
sourarlas da Caixa e suas !lllaes nos primei· ferido; podendo ser estes -dous ultimas repre· 
ros quinze dias utels dos mezes de Julho e Ja. sentados por bastantes procuradores, que l!Jlre
nelro de cada anno, devendo o pagamento ser sentarão neste acto suas procurações. 
feito á vista das proprlas apollces, aos possui· •• Art. G4. - Todavia as apollces de menor 
dores, ou seus bastantes procuradores, depol~ valor, que o de 1:000$000, poderão ser trans· 
de se verificar, pelos liYTos con1petentes, n rerldns por escrlpto particular do primeiro 
nuthentlcldade das npo!lces, e a. Identidade do ;>ara o segundo possuidor, e deste no terceiro 
possuidor, e n do procurador, se o houver, qur e assim por diante; comtanto que este escrl· 
exibirá a sua procuração bastante. · pto seja asslgnado por duas testemunhas rr.· 

"Art. 59. - Realizado o pagamento, c; conheci-das e seja apresentado juntamente com 
possuidor, ou seu procurador asslgnarA, em a apollce, no acto do pagamento do juro, pelo 
llv!'o competente, o re~lbo do juro, e estam· possuidor ou seu t>ror.urador; e então o Cor· 
par·se·á no rP.berso da apollce um caminho ~etor fará lavrar no livro proprlo, á vista do 
que Indique o semestre, e o anno. mesmo cscrlpto, o assento da transferencla fel· 

·• Art. 60. - A amortização, ou resgate das :a, que será asslgnado pelo no\'O possuidor, ou 
apollces serã feito Pela Caixa e suas flllaes, seu bastante procurador, rlcando desde logo o 
ou por conta das mesmas apollces, qtlando 50 referido escrlpto no arch!Yo da Calxl!, ou de 
achem no mercado abaixo do par, ou por meio suas flllaes. 
de sorte, quando estejam acima do par. ="unca 'Art. G5. - No fim de cada semestre as 
o Estado pagará mais do que o ca:pltal que a. Caixas flllaes remetterão á Caixa matriz uma 
npollce representar. conta corrente dos juros que pagaram, do Ya· 

"Art. 61. - o sorteio para amortização, ior e numero das apollccs \QUe amortlsaram, 
terá lugar nas Caixas matriz c flllaes, no das transferenclas que t!Yeram lugar, e das 
ultimo dia do pagamento semestral dos Juros, despezas que fizeram. Esta conta depois de 
extrahlndo-sc da urna, onde se acharão toãos examinada, e approyada em Junta, entrará 
os numeras das apol!ces cm c!rculacão, a.quel· nos livros da Caixa de Amortização. 
las que devam ser amortlsadas; c publicando· ".Art. 66, - Se o possuidor de uma a poli· 
se pela Imprensa a lista dos numeras que a ce perdei-a, poderá haver na Caixa de Amor· 
sorte tiver designado, para que os c;cus possui· tlsação e suas filiaes, outra apollce de Igual 
dores, ou os procuradores destes, comparP.· numero e valor, justificando primeiramente 
c;am nas Tbesourarlas da Caixa, suas fll!aes. a perda, e pagando, para as despezas, da Cal· 
e sejam pagos dos respectivos capitacs. Esta xa. o mesmo que se acha disposto no Art. 34. 
lista serA logo remcttida ás dlfferentcs Caixas "Art. 61. - A Caixa de Amortização c 
flliaes, cessando desde o dia da sorte o ven· suas flllaes, receberfto pontualmente os capl· 
cimento dos juros. tnes necessarlos para as despezas, que forem 

"Art. 2. - As apollces, amortizadas, ou postas a seu cargo. ~ão deverA fundar·se ca· 
por compra. ou por sorte, nas Caixas f!llaes. pita! de divida alguma, sem que na proprla 
serão immediat.amente golpeadas e remcttl· Lei da sua fundação seJam consignados rt>n· 
das para a Caixa de Amortização, onde, junta· dlmentos certos, que bastem á. despeza do seu 
mente com as que o forem nclla, serão cuida.· juro c amortlsac;ão. 
dosam ente guardadas em lugar seguro. "Art. 68. - Além dos rendimentos obriga· 

"Art. 3. - A transfercnclo. das apollces dos já pela presente Lei, f1 despeza do capital 
terA lugar em qualquer dia não feriado, na Cal· t crendo, appllcar·se-ã, quando opportuno seja, 
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alg1ms outros, que, como desobrlga«os, pos· 
sam supprlr qualquer falta que haja de oc· 
correr na Caixa de .-\mortlzacilo; e como taes 
flcnm·lhe desde já app!lcados. 

"1" - O producto das prestações nnnuae~. 
que as corporacões de mão-morta deviam ter 
pago pela dispensa que lhes concedeo o AI· 
vará de 16 de Setembro _de 1817. 

"2" - O producto de allenacllo das capei· 
Jas que hou,·erem caducado, ou caducarem nos 
ter.mos do Ah·ará de 14 de Janeiro de 1817. 

"Estes rendimentos serão arrecadados pe
Jo Thesouro e Casa de Fazenda, e lmmedla· 
tamente •:mtregues a. Caixa de Amortlzacão, ou 
â ordem desta, ils Caixas fll!aes das Prnvln· 
elas, onde u arrncadaçilo se fizer. 

"Art. 69. - Os capltaes ou rendimentos, 
assim obrigados, como desobrigados, que to· 
rem appllca·:los por Lei a. Caixa de Amortl· 
zacão, não serão dlstrahldos pelo Governo 
qualquer que seja a causa, ou pretexto que al· 
legue, sob a pena Imposta, na Lei da Respon· 
sabllldade dos Ministros e Secretarlos de Es· 
tado, aos que dissipam os bens p'ubllcos. 

"Art. 70. - A Junta da Caixa porá á dls· 
posição das suas flliaes, por lntermedlo da., 
Casas da Fazenda das respectivas Provlnclas. 
os cap!taes necessarlos para a despeza que 
lhes for encarregada. 

•· Art. 71. - O cofre da Caixa de Amortl· 
sação terá tres cha,·es, uma das quaes será 
guardada pelo Inspector Geral, e as outras 
pelo Contador e Thesourelro. Igual numero de 
chaves terá o cofre de cada uma Caixa filial, 
sendo tambem guardadas separadamente pelo 
delegado, escrlpturarlo c thesourelro. Nunca 
se abrirá cofre algum, sem que estejam presen· 
tes os tres cla1'1cularlos; o mesmo serã obscr· 
Yado ao fechar·se. 

'Art. 72. - A Indicação de qualquer l\Iem· 
bro da Camara dos Deputados serA sufflclen· 
te para que se possa exigir lmmedlatamentc 
da Caixa de Amortização qnaesquer lllustra· 
ções sobre as 3Uas operações. A mesma Ca· 
mara poderA tnstltulr Commlssões de Exame, 
quando julgar necessarlo, para conhecer o es· 
tado da administração da referida Caixa. 

"Art. 73. - A Junta da Caixa de Amortl· 
zação apresentarA todos os annos a. Gamara 
dos Deputados o seu balanco geral, acompa· 
nhado das reflexões que entender convenlen· 
tes para o seu melhoramento e prosperidade. 

"Artigo 7 4. De seis em seis me~es se !a· 
rão publicar pela Imprensa todas as operuc;:õed 
da Calxn, de A.mortlsaçüo, e suas !lllaes, ou por · 
edltnes atf!xados nos lugares publlcos, ond~ 

não hou\'er facllfdade da Impressão. 
,; Artigo 75. Ffcam revogadas todas aJ 

leis, alvarils e mais resoluções en1 contrario. 
Paço da Camara dos Deputados, em 27 de 

Setembro de 182i.-Dr, Pt'dro de Araujo Lima, 
Prcsldent.~. - José ,1ntonio lfu Silva Maid, 
1• Secretario.- José Carlos Pereira de .4.lmeid'1 
Torrt~s. 2" Secretario." 

O mesmo Sr. Rodrigues de Carvalho 
leu a redacção das emendas approvudas 
na terceira discussão do Projecto de 
Lei sobre as forcas terrestres, e foi 
approvaJa para se remetter com o 
.projecto original A Camara dos Srs. 
Deputad.:>s. 

L~u o Sr. Rodrigues de Can•albo o 
seguinte 

Redacção da mat~~ria dos arti!}Os 22, 23 r. 24 
do Projecto sobre as municipalidad-es 

"Ficou reduzida aos artigos seguintes: 
"Artigo 22. No rtm do primeiro anno da 

execução da pres!nte Lei, sahlriio das Camaras, 
n:ts cliJ~des, tres vereadores, nas vlllas dois. 
Na seguiu te eleição quatro nas cidades, tres nas 
vlllas, e assl111 ~!ternadame:rite nos annos se· 
gulntes. 

"Artigo 23. A sorte designará os \"ere!l· 
dores que devem ser substltuldos, entrando na 
Prcsldencla aquclla que, entre os novamente 
eleitos, e os que tlcarem do :mno antecedente, 
obth·cr o maior numero de Yotos. 

Paço do .Senado, 28 de .Setembro de 1827. 
-l'isrondc rle ,ucantara.-Marqucz de Inham· 
!Jupc. -João Antonio Rod.rigucs de Ca.rvalho. 

Foi apoiada para entrar em d\s· 
cussão . 

O Sr. !lfarquez de 1\Iarlcá, por parte 
da Commlssão de Constltulciio e DI· 
plomacla, lev. " seguinte 

l'ARECER 

• A Commlss:lo de Constituição e Diploma 
ela tendo examinado o requerimento de Ma· 
noel Fer.relra Manhães em que pede se lhe afo· 
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rem ou vendam nove ou dPZ bratus de t1:rrcno 
contigua ao Paco neste Senado na rua do Areal; 
é de parecer que Jtil.o tem lugar slwllhaute !ll't:

ten~il.o. 

,; Paco do ScMdo, ~7 de Setembro tle 1827. 
- Jlarqucz de llnricti. - Jiarquez de S. Jotio 
da Palma. - .llarquez de Santo ,11naro." 

"Illm. c Exm. S"r. - Tendo-me o Dariio de 
VIII!\ E1:1ltt dirigido, com o seu offlc!o de 20 de 
Julho deste anno, outro do Senador nomen:la 
D. Damazo Antonio de Larrn.nagn, cm que 
aponta as razões de não ter comparecido a tomar 
a&sento na Gamara dos Senadores, rcmett.J a:u· 
bos a V. E~., para que cheguem ao cou!lecl· 

Ficou em cima da mesa para entrar mento da n1esma Camara. - Deus Guard.o a 
em dlscu:>sào na ordem dos traba- V. Ex. - Paço, em 2-1 de Setembro de 1827. 
lhos. - Visconde de S. Leor1oldo. - Sr. VIsconde dr. 

O Sr. f.'errelra da Camara, J>Or part~ 
da Commlssão de :II!neração, leu a se 
gu!nte 

Redacção do "lrtirJo ~· do Regimento Eeonomico 
e Policia! Ilttra as minas, c emendas ao ar
tigo 3• 

,; Substituição ao art. 2.• As minas das trcs 
primeiras qualidades poderão ser cxtrahldas cm 
qualquer parte do Imperlo; as de quarta quali
dade, Isto ~. as de alluvião, só poderão ser tra
balh:ulas nas praias b::nhadas pela maré, nos 
a!Yeos dos .rios, :m ribeiros, e nos terrenos rc· 
conhecidos por i'.llproductivos para a agrlcul· 
tura. 

"Ao art. S." Na quarta disposição, onde se 
diz, •· por melo de poços ou galerias", deve 
dizer-se "poços c galerlas ". - Paço do Senado, 
1m1 28 de Setcmb:·o de 182i. - Jlanoe! Ferreira 
da Camara. - Marque::: de Bacpendy. - Jiar

que:: de Santo ,1r.taro." 

:\IandoJ-se Imprimir. 
O Sr. 1• Secretario leu os seguint·,• 

OFFJCIOS 

"Illm. c Exm. Sr. - Accuso a recepção do 
offlclo de V. Ex. datado de hontem, em que 
me communica c1ue a Camarn dos Senadores. 
tendo-se conhecido a legitimidade dos impedi
mentos que embaraçam o Senador Manocl Do· 
mingas da :\!otta Teixeira de Ylr tomar assento 
na mesma Camara pela Provincia do Ceará, o 
dlspensaYa do excrcic!o do dito lugar; c parti· 
cipo a V. E;~:. que na data de hoje se expedem 
as ordens nccessarias ao Presidente daquella 
Provlncia para se proceder li. eleição do nov::> 
Senador. - Deus Guarde a V. Ex. - Paço, em 
23 de Setembro de 182i. - Visconrle de S. Leo
poldo. - Sr. Visconde de Congonhas do Campo." 

Congonl!as do Campo." 

Ficou a Camara Inteirada do prl· 
melro, e foi rcmettldo o segundo á Com· 
missão de Constituição . 

Passou-se á segunda parte da Or· 
dem do Dia. Entrou cm discussf,o aRe
solução rh Camara dos Srs. Dcput:ulos 
a respeito dos contracto~ das carnes 
Yerdes, uobre a qual não houYc quem !a· 
lasse, ficando approYada para subir á 
Sancção Imperial. 

Entrou cm discussão outra Resolu· 
ção da mesma Camara a respeito dos 
legados JJIOs não cumpridos no Impe· 
rio. 

O Sr. VIsconde de Alcantara fez sobre 
este objecto um pequeno discurso, que 
o Tachy;rapho não alc::mt;ou de modo 
que se possa publicar; mandando por 
fim :1 :Ilesa a seguinte 

';Art. 2.• Depois da palavra -"Imperio''
se deve acerescentar -"dentro do tempo orde
nado pelo testador, e além do praso pelo mesmo 
facultado. - l'iscondc de A.lcantara. • 

Foi apoiada. 
O Sn. Sou:o.\oE:-Xão posso conformar-me 

com a emenda que o !llustre Senador acaba de 
offcreo,r. Parece que o seu objecto é estimular 
os testamentelros para cumprirem os legados 
dentro do tempo marcado pelo testador; mas 
qual é a razão porque ellcs os não cumprem? 
E' a omissão dos magistrados competentes cm 
lhes niio tornarem conta como devem fazer. 
Se os magistrados fossem exactos nIsto, os 
tcstamentciros teriam todo o cuidado em cum
prirem os legados dentro do devido tempo. A 
Emenda é Injusta, porque, se esses homens 
não são chamadvs a dar contas, como se lhes 
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quer impor umn. pena? Isto é favorecer lndl· · trictos, e, onde IIS não houver, se appllquem á 
rectamente a omissão dos magistrados. creacoão dos expostos; o que faz a materla 

O Sa. VISCONDE nt ALCA:n"AILI.:-Q Magis· dos artigos 2• e 3•. E voltando a combater a 
trado não é obrigado a chamar o testamen· Emenda, torno .l dizer que não me parece ad· 
telro a contas, nem o testamenteiro é obrigado mlsslvE>I, pol"'juanto os provedores dos resl· 
a 1al·as, senão depois do tempo do testamento. duos, a quem CQmpetQ tomar as contas nos 
Então é que o Juiz examina se o legado foi testamentelros, õevem ser promptos em ex!· 
cumprido no tempo proprlo; e, se hn. legado stl·as, logo que findarem os prazos deixados 
cumprido -depois desse tempo, a culpa é do pelos testadora~; e se por sua. negligencia. o 
testamenteiro, q•1e multas vezes por lnteres9" não fizerem, sli.Q responsavels, e devem ser 
pa.rtlcular tem o capital em si, tirando lucr•J punidos. Entrct:mto, se ao tomar as contas 
dcllc, e não é do Magistrado que só põd·~ en· depois do praz'l, o testamenteiro apresentar 

trar naquelle ex:;.me depois de concluldo 0 l'l.'- quitações com •Jue mostre cumprido o testa· 
ferido tempo. Assento, pois, que p. minha mento, deve levar·lh'ns em conta, ainda que 
emenda é justa, e que deve passar. cumprisse aJgu:n tempo fóra do prazo deter-

O Sn. VIscosDE DE CoNoONUAS: _ Sr. Pre· minado, nlio sortrendo a razão e a equidade 
sidente. Eu tambem me opponho A Emenda, que pague duas ,·ezes. .'\o menos assim o jul
porque o testamenteiro, n. quem é dado tempo guel sempre, quando tu! provedor dos resl· 
pelo testa.:Ior para cumprir as disposições tes· duos, e assim o v! Julgar multas vezes na 
tamcntarlas, não póde ser constrangido a dar Cnsn da Suppllcacão; portanto, voto que passe 
rontas antes do dito tempo conforme a lei sem emenda. 
a Ordenação , Livro 1•, Titulo 62, PR· O Sn. Sor.EDADE: -- Eu nunca entendi que 
ragrnpho 1•; e só qun.ndo não cumpria os o .Magistrado olc··esse chamar o testamentelr' 
legados no prazo estabelecido, ou quando des· antes de findo o prazo da.ao pelo testador; mas 
pendeu mal, ê qup deve ser removido, e perder quero que seia chamado logo que finda ess~ 
o premio, e que tem lugar a appllcacão dn prazo. Qual ~ ? motivo porQue os testamcn
lmportancla dos legados não cumpridos para telros não cumprem eRtes legados no devido 
o hospital do terrltorlo, para 0 Hospital de tempo? E' a omissão dos provedores em os 
S. Jos~ em Lisboa, e para a Casa dos Expostos não chamarem, como lhes cumpre fazer. Cont 
da mesma clda:le, conforme a Bulia Divcs que Justlca se ha de annular a despeza que 
in misericordia Dominus, que confirmou 0 AI· um testamenteiro faz fóra de tempo por omls· 
vará de 5 de Setembro de 1786, c conforme a são do Magistrado? Cumpra este pontualmente 
Bulia Jtl8t!s votis assensum, confirmada pelo os seus deveres, e deixarão logo de apparecer 
Alvará de 9 de Marco de 1787, que deu nova essas Irregularidades; portanto, voto contra a 
forma c appllcacão aos legados não cumpri· Emenda. 
dos; e ainda temos o Alvará de 3 de Novembro O SR. OLI\'E!tt.1: - Pn.recem·me multo boas 
de 1803, que c~tende a disposição até os le- todas estas refle"ões, mas julgo que não vem 
gados deixados a certas e designadas pessoas, para o caso. !'<ão se trata aqui da forma por
e a certos e .lc~lgnados altares. Este proje· que se hão de tomar contas ao testamenteiro; 
eto. portanto, vem derrogar os sobredltos alva· trata-se de fazer appllcar para as diversas 
rás, que de facto pela proclamação da noss1 localidades do l:lrazll a quantia total, que dan· 
Independcncla, separação e elevação do Dra· tcs era dlstrlbulda entre os hospltaes de Sã? 
1.11 a Impcrlo, tinham jd. perdido todo o vigor, José de Lisboa, c os das diversas· terras do 
pois que. lmm~Jiatamente que o Brazll ficou Brazll. 
lnd!!pcndcntc, nunca mais se cumpriram os 
referidos alvariís na parte relativa A remessa 
para Portugal; e porQue era necessarlo dar 
nova appllcação ;la duns partes que se remet· 
tlam. vem esta lei determinar que todos os ·le· 
gados pios não cumpridos no Impcrlo fiquem 
nppliMdOR i11 xo11dum aos hospftaes dos dls· 

A II 

O Sr. Visconde de Alcantara res· 
pondeu em bre,·es palavras aos lllus· 
t.rcs Senadores que Unham impugnado 
a Emenda, mas o Tachygrapho níio 
alcançou a sua resposta d{l maneira 
Intelliglnl. 

Dando·se po~ discutida esta materla. 

TIII 
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foi proposta a vMos a Resolução, e 
passou tal qual se achava, para subir 
á Sancc!i.o Imperial. 

O Sr. Presidente passou a designar P:L· 
ra Ordem do Dia, por haver dado a hora, 
em primeiro lugar as seis resoluções 
mencionadas na sessão anterior para 
hoje entrarem em discussão; em se· 
gundo, o Projecto sobre o Quinto do 
Ouro c~o~ as emendas approvadas na 
segunda discussilo; em terceiro, o 
Projecto Hobre a extinccão do Trlbu· 
na! do Conselho da Fazenda; em 
nuarto o Projecto sobre a extincção 
de Pr~vedor Mór -da SaudP.; em ui· 
timo, h:wendo tempo, a continuação 
da discussão do Projecto sobre as mu
n!cipalld:tdes. 

Levantou-se a sessão As 2 horas c 
10 minutos da ta.rdP.. 

DESOLU~O}:.~ DO SE:-"ADfl 

"111m. e Exm. Sr. - O Senado tem ado· 
·pta.do Inteiramente o Projecto de Lei vindo 
da Camara dos Sr!!. Deputados1 derogando o 
Ah•:trã de 5 de Setembro de 1786, e a Resolu· 
c;ão fazendo extrnsiva a todas as Provlnclas 
do Imperlo a nesolucão de 16 de Agosto ele 
1823 sobre o c,ntracto das carnes verdes, c 
pretende enviar tudo ã Sanccão Imperial. O 
que participo a v. Ex. para. o fazer presente 
na mesma Camara. - Deus Guarde a V. Ex. -
Paco do Senado, •:!III 28 de Setembro de 1827. 
- Visconde de Oongonhas do Campo. - Sr. 
José Antonio ela Silva Ma.la." 

"IIlm. e Exm. Sr. - Passo ás mãos de 

114" oSESS.!O, EM 1' DE OUTO'BRO DE 1827 

Ezpedtente, - Terceira discussão do Projecto 
sobre a crear;llo aas prelazias de Goyaz ~ 
Matto Gross~ em bispados. -TerccirCL dis
cussão da Rcaolll{;ão sobre u itl-lgamento 
das causas ecclesiasticas em segunda e 
ultima insta11cia.-Terceira discussão da 
Resoluçt!o R•)bre a incorporação de& co
marca do Rio de S. Francisco á Provincia 
da BaJtia.- Terceira di.<Jcuasão do Projecto 
sobre a e.:z:tin.cção da Junta da .Adm-inls
trar:ão dos Diam.a.ntcs croo.da. na cida.d6 
de Otigabá.- Teroeira di.sct/.Bsão da Reao
lução sobre a.s disposir;aes do Concilio Tri· 
tlentin.o.- Terceira dl.scusaão da Resolução 
sobre ser permittido á Ordem Terceira de 
.r;, Frauciaco de l'attla da cf.dade d.o Rio de 
Janeiro adqu-iri-r bens de -rai:.- Terceira 
discussão do Projecto sobre o im.JIOBto do 
quinto sobre o ouro. 

PRESIDE!\'CTA DO SR. DISPO CAPELLÃO·MÓB 

Achando-ose reunidos vinte e sete 
Srs. Sena-dores, abrio o Sr. Pr>esident.e 
a. sessão; e, 1endo o Sr. 2• Secretario 
a •<\cta da antecedente, foi approvada. 

O Sr. 1• Secretario leu o seguinte 

OFFICIO 

"Illm. ~ Ex:m. Sr.- J>a!>~o íts miios de 
V. Ex:. inclusa a Resol uçiio da Camara dos 
Depnt.a<los iicercn do ·Projecto de J..ei sobre o 
Orçnmcnt.o para o anuo futuro, afim de que 
seja por V. Ex. o.presentada na Ca.mnra doo 
Srs. Senadores com o projecto original, que a 
acompanha. - Deus Guarde a V. Ex. - Paco 
da Camara dos Deputados, em 29 de Setembro 
de 1827. - José Antonio da Silva Jfa.ia. - Sr. 
VIsconde de Congonhas do Campo." 

O Sr. 2• &cretnrio leu o Projecto 
de Lei qne acom:panhava. o.qnelle offi· 
cio, e é o que se segue. 

PROJECTO DE LEI 

v. Ex. a Inclusa Resolucão da Asscmbléa 
Geral, fazendo Pltensiva a Rcsolucilo de 16 
de Agosto de 1~:!3 re~peito ás carnes verdes, 
a todas as Pro·vinclas -do Imperio; afim de 
ser apresentada a Sua Magestade Imperial 
para obter a Sua Imperial Sanccão. -
Deus Guarde a V. Ex. - Paco do Se· 
nado, em 28 de Setembro d1l 1827. - Visconde 
-de Oongonhas do OantJIO. - Sr. VIsconde de 
S. Leopoldo. "-IIlm. e Ex. Sr.-Tendo o Sena· 
do de apresentar a Sua Magestade o Impera· 
dor, por melo d•3 uma deputacil.o, o Decreto da 
Assemblêa Geral revogando 

".A. Assemhl~n Geral Legislativ~ rlo Im· 
!lerio àccret.~ : 
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'' Art, 1.'- Ficu sómeuw o~.a.da a receita 
do 'l'b~zouro htl>lico uu Côt"te tl Proriucia do 
mo dt! Juueiro, para o nuno futuro dll 1828, 
a contar do primeiro de Janeiro do ultimo 
de lkzembro do m1..mo uuuo, nu. ~ouuua de 
~is mil oitocentos c oitentu l'Ontos de rliis 
(6.880 :000$000). 

A sn.ber: 
1.• - Rooeitll. ordlnario. da 

l>rovincia do LRio de Ja
neiro, calculado. com dez 
por cento de augun.ento, 
cinco mil :-: quinhentos 
contos de réil!........... 5.600:000$000 

2. • - Receito. extraordinaria 
tiL!· qual vem calculada no 
orçamento do Thezouro, 
com o a.ugmento de oiten
ta. contos do rendimento 
tlu Fabrico. de J?"olvora, 
;nil trezentos e oitenta 
contos de réis. . . . . . . . . . . 1. 380 :000$000 

""\r.t. 2.•- Fica. s&ruente orçada a. despezu. 
Puhlica na Côrte e Pro\·incia do Rio de Ja· 
neiro paro. o dito anno de 1S28, a contar do 
prim~iro de Janeiro are o tJitimq de Dezembro, 
na somma de nove mil quinhento.~ e vinte e 
cinco contos de r.!is (9.525 :000$000). 

·A sa-ber: 
1.• - Caso. Imperial. . • . . . . . . 1. 031:000$000 
2.• - Mln!ster!o do lmper!o, 

conforme a tll.belln 1' •.•. 570:000$000 

3.· - Dito da )farinha, con-
forme a tabella 2• ....... 2.061:000$000 

4,,• - Dito da Guerra, con-
foMJe a. tll.belln. 3' ....... 2.358:000$009 

s.o -Dito da Justiça, con-

forn\C a. ta bel! a 4' ....... 107:000~000 

G.• - Dito dos :;-iegocios Es-

tr.nngeirCIS, conforme n 

tabella s• ................. 110:000$000 

7.• - Dito da Fazenda, con-
forme a tabella G• ....... 3.288:000$000 

"Art. a.•- No caso de seguir-se a paz se 
redu;r.iriio as despezn•• arçadas : 1•, <la Repar
tição da Marinha na forma da lei que fixou llS 

!orço..~ marítimas; 2", dn Repa.rt.ição da Guerra 
na fôrma ela lei que fixar n..~ forças de terra, 
ou tL um tcr~o na falta desta lei. 

"IArt. 4. •- Ali prorlncias concorrerão para. 
ua dellpe~~as ~ do lmp&rio com tudo quan
to &Obra. das suas rendas, depois de deduzidas 
as despezas provinclae.;, 

"'Art. 5.•- O Governo haverlL por medo de 
l"tlndu. dns a.po1ices do capital creado para D. 
!unda~;ão da divida interna a somma n.eees
saria paru fazer ~rente ao deficit. 

""\trt, G.•- Ficam em vigor e continuarão 
a cobrar-se durante o anno de 1828 todos os 
tributos e impostos ora emtentes. 

"Art. 7,._A receita e despeza do Thl,sou
ro Publico nas demais Provincias do Imperlo, 
não orçadas pela presente lei, continuarão a 
fazer- durante o nn.no de 1828, na confor
midade das leis e ordena que as têm regulado; 
devendo cada uma da.s províncias satisfazer, 
<lurante o mesmo anno, aquelles ramos de des· 
peza geral, que pelas ditas leis e ordens esti
verem a cargo dos seus respectivos cofres. 

",\rt. 8.•- .o\s despeza.s extra.ordinaria.s, 
que se precisarem em cada uma das provlnclas, 
só poderão ser f-eitas n.n. conformidade d:~o Jei 
de 20 de Outubro de 1823. 

TAilELLA 1,• 

Cape lia 1m per ia! •. , , , .. , , , .. . 
Bibliotheca. ... , .... , , ...... . 
}{useu Nacional ............ .. 
nro••ecloria }!ór da Saude .. ,. 
Ac:ulemda ~{edico-Cirurgica.. , 
.Jardim Botnnico ........... .. 
Pu.,seio Publico.,.,, .... ,, .. , 
lnstitu!ição Vaccinica..,.,,,,. 
Ae:tdemia Imperial das Bel-

las Artes, . , , ....... , , , . , 
Chnnce1lnrio. e Cirurgião Mór 

do Jmperio ............. . 
Orcleno.dos e despachos da Se

cretaria de Estn<lo ....... 
Ditos da Cha.nce·:laria Mór do 

t!mperio . , . , ... , , , . , ... , 
Ditos do.~ professores publicas 
Ditos dos conselheiros de Es-

tndo ................. .. 
Ditos das camaras .dos sena

dores c deputados ....... 
Des[>e?.ns extraordinarins, , .. , 

Rs. 

72:190$000 
4:600$000 
4:140$000 
6:400$000 
6:860$000 
2:200$000 
1:000$000 
1:290$000 

7:000$000 

500$000 

16:660$000 

4:000$000 
10:850$000 

22:000$000 

376:992$000 
33:318$000 

570:000$000 
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Secretllrin de E&ta.do e l!esa. 
do Despac:bo !>fa.ritimo •.• 

E.~diente destas repa.rtlçõea 
Preta, .soldos, ordenados, fe

ria.;; e outrM despezas •.. 
F<lrnecimento de ~neros pa. 

ra o ArHenal .......... .. 
C<lmpra de en1•barcn~ões •..••. 
Fretes e outrll:i despezas .•..• 
P:ura d<'sp<'zas extrnordlna.rias 

lU;. 

TAIIE:LL.t. 8, 0 

Ordenados dn Secretaria de 
iEst.ado ....•.........••. 

Ordenados, ferins e despachos 
.ao Arsenal do Exercito .• 

Di:tos, ditos e di.tos da. Fa· 
brica. de Poh·ora ......... 

Despews da Seeretllria do 
iC<lnselho Supremo ~mita.r 

};x:J>C<diente n cargo da The
eourarla Geral das Tropas 

Expediente a cargo do Com-
missarindo ......•...... 

Dito do HospitaJ :O.ülit3il' ••••• 
Su.pprimentos no :Exercito do 

.Sul ....... -· ........... . 

Rs. 

TABELLA. 4 .. • 

Ordenados e despe7.&S da Se· 
eretaria de :E.~tado .....•. 

Ditos do Desembargo do 
Paço ................. .. 

Dit<ls da Casa da Suppli-
en<;ã«~ .................. . 

Ditos da. Intcndencia do Ouro 
C.ongrua.s, guisamentos, ex

tmordinnrios ..•........ 
l'arn extraordinnrios .....••• 

Rs. 

Sessão de i de Outubro 

13:096$500 
3:860$000 

1.460:470$500 

118 :200$000 

25:000$000 
40:373$000 
40:000$000 

2. 061 :000$000 

17:985$000 

.224 :200$000 

Secrewia de ill:lltado, orde· 
nados c despezas .•.••.•• 

Lr.gaçiW de Londres - i\finls· 
ta'o e Secretario •...••..• 

Dita de Pari<>, dito e dito ... . 
Dita de Roma, dito e dito .. .. 
Dita. de Vienna, dito c dito .• 
Dita de Washington, dito e 

dito ................... . 
Cor.po Con.qu]ar e de~zas eX· 

traordlnarlas, ou com 
Legações que se estabele• 
~= na ,o\Jmerlcn, ou mes· 
mo llll. Europa, e.~n loga
J'CS rrue melhor eom·ier .•. 

Rs.· 

T..!.llELI•A 6,• 

83 ::>35$000 Ordenados do Thesouro ..•... 
Dito do Conselho da Fazencla 

1 :080$000 Di.t<> da Alfnndega .......... . 
Dit<> da administra<;üo de di-

866: 400$000 \'ersas rendM .......... . 
Dito elo {'orreio ............ . 

372 :000$000 Folha .. ~ ele te.nças ........... • 
92:800$000 Dito de pensões ............ . 

01 denados <le dh-er.ws que não 
700 :0~$000 têm as.;entnmento em fo-

llm ...••.•..•.•....•.•.• 

1!.358 :000$000 Dito dn •Cnsu da Moeda ..... . 

12:160$000 

25:160$000 

35:972$000 
2:200$000 

·14 :808$000 
16:700$000 

107: 000$000 

Consignn<;Üo para a extraeçito 
dinmantina ..........•.. 

Expediente de :trihunaes e !!'C· 

partições swbn.1tern.as .. . 
Obrn~ Publicas ............. . 

secretarias dns duns cn· 
!nl.nrra.."' •.••.••.•••••••••• 

Ajudas de cnst.o, gratifica-
ções, etc ............... .. 

Pensõl'l" para ns pro,·incias .. 
Dh•ida de au~nt.es ...••...•. 
Dita de scque.~tros .portugue· 

zcs .................... . 
Dita de compra de proprios .. 
Emprestimo de Inglaterra .. .. 
Dit.o )l0rtugue7. ............ . 

22:000$000 

·l2 :000$000 

7:200$000 
9:600$000 

!1:200$000 

6:400$000 

43:000$000 

110:000$000 

50:eoo,ooo 

22:870$000 
19:670$000 

5:300$000 
2:100$000 

16:000$000 
!ll :100$000 

10:000$000 
20:300$000 

60 :000$00(. 

100:000$000 
40 :000$~00 

20:000$000 

22:600$000 
118 :000$000 
40:000$000 

200 :000$000 

~0:000$000 

l..000:000$000 

600 :000$000 

.. 
' 
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Dota!:lo da .Caixa de .-\1nor· 
zaç.ão .................. . 

D&spezll.!l dos ord•mn.dos da di 
ta Caixa .............. .. 

Dita do expt'lliente da dita ••. 

dos fóros jtt estljlulados cm tratados celebra· 
180:000$000 tl~>.; co111 ulgumu. ~~~~iio <·.~trn.u~-eira, e os COII· 

cedl<l0:1 em Clontructos du. l'u.z•mdu Nacional, 
13 :000$000 cmquanto durar o tempo dos actuaes tratados 

7 :000$'000 e contractos. 

----- "Art. 4.•-o Juizo Eccleslastloo ticu Jlml· 
R..;. 3 • 288 :000$000 tado ao conhecimento dn.s cauSWI meramente 

•'P~«;o da Camnra dos Deputados, em !l9 
de Setembro de 1~7.- Dr. Pedro de Ara-rtjo 
Lima, Presidente.- José :1ntonio da Silva 
Mata, 1• Secretario.- José C'arlo11 Pereira db 
..tl!n.cl.da Tort'CB, 2• Secretario." 

O Sr. 1" 'Secretario leu o seguinte 

OFFICIO 

"ll!n1. c !E.\'lm~ Sr.- Pa"-~ ás mãos de 
V, E"- inclusa o. iR.esolução do. Camara dos 
De:put:ulos 6.cerca do Projl'e!O de Lei sobre o 
fOro pessoal, a!lm de que seja por V. Ex. apre
sentada {< Camrurn. dos 'Srs. Sena.dores, com o 
projecto orlgl·nal que a acompanha. 
Deus Guarde a V. Ex. - Paço da Camara 
rios Deputn.clos, em 28 ele Setembro de- 1827.
José :l.11tonio da. Silva Maia.- Sr. VIsconde 
de Coo·gou·ha~ do Campo. 

l'a.ssou o S1·. ~·· Sc>cretn.rio n ler o 
•l'rojeoto ele J,ei a. que se refe~ o men· 
c.ionn.clo oíiicio, o qual é a.<;Sim con
cebido: 

PROJECTO DE LEI 

""\ Assembléa Geral LLcgis1ativa decreta: 
"~<\rt, 1. •- Todas n.q en.ua.'l.S, :~.~<sim civis, 

como criminQ,CB seriio tratadn.s nos juizos or
dinnll'ios <las réos, ficando extinetos todos os 
prlvlleglos pessoaes de fôro, c sômente em 
"eu vigor o fôro prh·ilcgiado dn-~ eansns. que 
por ~ua. nnture7.'l. pertencem a ,ini?.OS parti· 

eecles.in.sticM. São causas ccl'l~inJ;tlitl:ls n.s que 
l'eN<nm sobre os neto~ do mini~terio eeel.esias
tlco, e as que têm por fim a lmpos!Cl1o de pena 
meramente ecclesiasticn. 

"Art. s.•- Aos conselhos de guerra fioa.m 
pert-encendo fiÓ as cansas doo crimes mera
mente mLlitares, Os quues siio : 

u1.•- Os crimes que dizem respeito ti dis
ciplino., e serviço militar. 

"2.•- Os crime.; de traição, sedlçiio e tu
multo, conunettidos cm tempo de gtlerru, 'JlOr 
militares ou paisanos, contra a St'gurnnça do 
Exercito, ou de parte dt'lle, em, <':Llllpanh:a, 
praça sitin.da, ou embnn-c~~io de guerra. 

··~\rt. 6. •- Os mlltares do Exercito e os 
do. "\rm:ulo. .Xacional, não rcformn.do.>, e os 
reformados mili:tr.lrment.e empregado.~. niio JlO· 
derão ser presa.; f6rn de flagrn.nte delicto !'C· 

não por cartas dirigidas nos seus SUiJCrioi'C'Io 
ou <'ommn.nd:mtcs, os qune.' dt>baixo de 1111a 
responsabilidade o.• :r.~riio ]<Jgo prender, e en· 
tregar (, o.utoridade judiciaria. Esta dispo
.;~ão é applíca,·el n todos os \nilicin.nos, qunn
rlo {'Sth·erem reunidos aoe; corpos n. ')Ue perten-
cerem, e sempre aos majores e M~ns ajudante~. 

"Art. 7.•- Contin11n. a jnn-isdicção :ulmi· 
nistra.th·a do Juizo de Orphiioo c n. contenclosa 
sómentc nnquillo que fôr condun~ntc para. a 
fllCtura do inventnrio on clPpendentc della, até 
n. pnrtilha inelush·e, c no que fõr !'<'l:lti\'O HR 
conta.s dos tutores e cnr:ulores. 

"~\rt. 8.•- Fica Cll:tinct.o o .lnizo da Pro· 
vedaria dos Ausentes, c passa no Juizo dos O~· 
phãos a sua jurisclic~ão administrath·a., a.s.•im 
como a contencioso. excr.citnni• no qnc lê>r rc· 

"Ar.t. 2.•- Ficam tambcm extinctos oa Jath·o ao inventario c p..1.rtilho, conta elos cura· 
dores on dos nctnnes the?.onreiro-•. 

culnre.~, lliL conformid:1<lc do..• leis. 

juizos ele conmtissões cspccin-cs, tanto nas ca.n
sa.s civis, como nns criminacs, eomprehcndidos 
os elas commissões militares; e nem se podcriio 
crea.r cle Jtovo, a.ind:t ~nenos no caso de ~;us· 

pensfio dn.s gn.rnntins indi\'idu:ICS. 
"Art. 3.'- Unicamente subsistem, além 

do-~ juizo.; wiro.ti;os, <le ·lllC tro.ta a Consti· 
t.uição nos artigos 4i c lG4. i 2•. o.q prh·i!egios 

"Os bens dos ausentes serão arrrcndn.do.~ 
e ndministrndos na con.formidade dM lei"' ge
t•aes, ficando re\·ogmlo,; o rj'gimento JlriYa1.i'l'o, 
c mais ordens a esse respcH.a. 

"~Art, !l.'- Ficam .•upprim!:los os lognn-cs 
de juizes de Fóra, dos Orphiios, onde os ha; e 
os cargos dos juizes dos orpltfios !>!'l'iio cl..,eti· 
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vo.. d'o1'1L ~UI di!ID'!.tl, niio podendo ser ocoupa
dOCi conjuntamente com outra. alguma. juris
cilcção. 

"A'l't. 10.- I•'icam &e'lll exerciclo, nem in
demniznçiio o~ eseriviies ~ mais o:l'tlcios, que 
servem por pro~·lm~nto temporario nos jul:.:O& 
ertlnctoll por esta lei, bem. como os proprle
tarios que tem outro emprego publico. 

"Art. 11.- Os escrh·ães prcprietarios, que 
niiu rem outro emprego publico, e o.;; que tl~
,-cm mercê d~ ~'el'l'entia. l'itn;Iicia, sendo de pro· 
ve4oria dos u us~ntes, passn.Tão a servir no 
Juizo dos 01•plüi.os ; e sendo r\e outra. repa.lltl· 
ção, no Ju-izo dn l'rimeira lw;tancia do res
peoth·o districto, conservando os autos fin-dos, 
escrevendo 11os pendentes, c tendo parte no. 
distribuição das cuusa.s novas. 

"\rt. 12. Os autos tindo.;; e os pendentes 
:&!Gil jui7.os 1!ll:tinctos ·por esta lei, e os penden· 
~cs DOS juizos em que a Tespeito delles cessa. 
a jur.isdicção, .po,.ssnrão ao Jlllizo de 011phiios, 
;e!ldo dos u uoen1c.s, c :10 Juizo Ordinario, ou 
.de Pórn, sendo de outro quu1quer J'ILizo 

"Art. 13. Os autos findos ou pendentes nos 
juizos e:~~."'tinctos, nüo sendo acompan·hados do 
c.<críi'ÜO proprietario, ou 'de serl'cntia \'itali· 

ela, e os pendentes a. respeito dos quaes cesea 
11 jm:-isdkção, serão ent.reg1~cs ao primeiro es
··rivã:o do Ju.izo, a que a jurisdicção se devo!~, 
o qual apre.<enltu-rá o.~ pendentes ú distrLbui· 
c:5o. Na falta da designação de ljll"imeiro es· 
criTiLo, serão entregues ao mais antigo. 

"Art. 14: As se11ten~a.s que se proferi'I'em, 
c tá dos os a~tos q u c se procllSsarem perante 
q•Inlquer elo$ juizos e:o.:ti~tos serúo n<UIIO&. 

"Art. 1S. Ficn.m re\·ogndas todas as leis, 
nl•a·r-;,•. iT"cgimentos, decretos e mais resolu-
(;f,es 'l"Jll -cont,rario. ' 

.. Puço dn Cam~1·a do.s Deputados, em 28 
d" Slll-embro 'de 1827.- Dr. l'cd.ro de Araujo 
J,ima, 1'r~">'id~ntc.- .Tosé , Antonio da. SHva 
IJaia, 1" Sct•retario.- José ca,rlos Pereira de 
Almeida Torres, 2" Sccre<t:l•rio." , 

Leu finalmente o Sr. 1" Secretario 
4"-:-it..c outro'"' 

Ol'l'ICIO 

"II hn. e Ex:m. .Sr.- P:t-"50 ú.s miios de 
v. Ex. as (lnn.• inclusas resoluções da CamM"& 
•los De.putaclos, :t primeira rclntiTn ú aposen· 
rrud!Jl'ia do Sr. }[areos Antonio Briclo, como 
e~criviio dn. .Tuntt.a da FAzenda do Ceará; e a 

ftgUJlda, 11100rca. da de Jtlronymo Xav.ier de 
!la,rros, Ide ese1úvii.o do Celleiro Publico d& 
C'rovinciu. da Bahla, atim de que &&ju.m por 
V. Ex, u;pr~~entu..diLB nu. C~~.mnra dos Srs. Se
nadores com os documentos que JDies dizem 
respelto.-Dcus Guarde a V. Ex.-P.aço da Ca· 
mara dos Deputados, ·~m 27 de Setembro de 
1827. - Josó Antonio da Silva Maia. - Sr. 
V!sconde de Congonha.s do Ca.mpo." 

O Sr. 2' Secretu.rio leu ns resolu· 
~ões annexO>s ao offielo, as quacs siio 
as que se SCS'uem. 

n&SOLU<>ÕES 

I "A ,\..o;sembléa Geral J,egislntiya do lm· 
pc~io, t·e~CII •·e : 

.. Artigo unko. E' :~.ppro'l'ndu. n mercê do 
o~denndo por inteiro, com que foi co~edida 
a }[m'COs Antonio Bdcio a aposentadoria do 
em1Jt'e>gO dt• cscriYão da Junta da Fazenda da 
:Prov!ncia do Ceará. 

"Paço da Camara dos Deputados, em 27 
de Setembro de 1827. - Dr. Pedro de Araujo 
Linw, Presidente. - José .4.ntonio da Silva 
Maia, 1• Secretario. - José Carlos Pereira de 

Almeida Torres, 2• Secretario." 
• A Assembli!n Geral Legislntiyn elo Im

penio, .\'esol\·e: 
''.Artigo unico. E' npprm·ad:t a mercê de 

quatrocento~ mil réls annuaes, eonccdida a 
Jercnymo Xavier de Barros com a BQ>Osenta· 
doria .U·o o:fificio de e.«etrirão elo Ce];Jci-ro Pu· 
bu"co dn cidade da Bahla. 

"Paço da Camara dos Dcput:ldos, em 27 
de Setembro de 1827. - Dr. Pedro de A.rauja 
Lima, Presidente. - José Antonio d.a. Silva 
Maia; 1• Secretario. - José Carlos Pereira de 

Almei-da Torres, 2' Secretario." 

o Sn. l'uESIDr.sn: :- Vão-se im]U'i:mir ta.n· 
to os ,projectos 1de lei, como as resolu<;õc~, para 
entrarem na ordem dos ti!Tabalho.s. 

O Sn. nonGES :- .TouJgo que niio é necessa· 
rio mandar imprimir as tl'esolu~cs. Cndn uma 
ãel!as tem um unlco artigo, portanto, podem-se 
disettti~· pela .sua sillliPlcs ~eitu.ra. O que me 
parece necessarlo ê que sejam remcttldas f1 
CommiMiio Ide Fazenda, .para exnminar os do· 
cumcnto..'! que acompanham es.<:tS ·resoluções, e 
dnr sobre c!Ins o seu parecer. 

!Consoultnndo o Sr. Presidente a Cn· 
mnra :sobre c!tte objecto, foi d~cidido 
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que ae ma.ndnsre impr.i:mLr os proje
ctos de ael, e as resoluc;ões se nmet
lte&sem â Comm.i.ssiio ode F11Zenda pn.rn 
dar o seu po.recer. 

São lu~vendo mais e.'\1Jedlen·te para 
11e ler, entrou..se no. primeira 'Parte da 
O.rdean do Dia, e abrio.se o. tereei;rn 
discussã.o do Projecto da Camara dos 
&-s. Deputados a respeito da appro· 
\'.ll<;ão ;da BnHa do Swnmo Pontifice 
11obre a creac;ão -das prelazias de Goynz 
e Matto Grosso em bispados. 

Não havendo quem falasse sobl'e a 
materúa deste Projeoto, perguntou o 
Sr. P.residente se a Ca.mara o a;ppt·o· 
va.,·a para ser remetltido ú sancc;iio 
imperial. 

q Sn. !>fARQUEZ D& SANTO AMARO:- Hn 

Ulllllo emenda no projecto, que é a substituiçiio 
da.s pala\·rns Ctm.ct Is 11blquc patcat, por estas 
outras, SolUcita Ca.tTioUf]ac Grcgis Cum; por· 
tanto, deve reverter com esta emenda â Ca· 
::nara dos 'Deputados. 

0 Sn. lL\nQUEZ DE IXIIAMDt:l'E:-Isto não 
é vcrdadeir=en.1e uma emenda que se fizesse 
ao :projecto, é a correcção de uma inwdver· 
t.encia que te\'e a Camara dos Deputados na 
c! tacão da Bulia; c, como o autographo que vem 
d~ssa. Ca1nn.rn não é " que sobe iL ~nncc;ão, po· 
:rém o q-ue fizer o Senado, pnorece que não é 
preci~o mandar-se o projecto 1í. outra Camarn. 

O Sn. l[ARQta~z DE PARA~AGUÁ:- Sr. Pre· 

siMJ1te. Póde ser que a Caru.n.ra dos Deputados 
nii.o tenh:~. <ii<tndo :~. Bu.lla pelns :pa.lnTTa.s Cun
ctis u-biquc pa.tcat, -por mera. innd'l'ertencia., 
mas por assim o entender; nós entendemos 
que deve ser lnd.cada pelas outras; portanto, 
é neeessnrio que o projecto reverta, n essa Ca
ma.ra, até pa.ra ella saber o que aqui se pas
~\1. Isto 111rudn. custa, n(l!D. dnqui l!'esulta. in· 
~onl'enient.e 111lgum. 

.Damdo·sc por disoutica esta materia., 
<lecidio~e que o projecto fosse remet
t.ido com a.quclln emenda (L Ca.marn 
dos Srs. Depultaid~s. 

iPO.SSOU•Se iÍ tereeiro dã.scussão da 
Jlesolu~ão sobre o julgamento das 
en-usas ccclcsia.sticas cm segunda. e ul
tima in~tMeiu.. 

0 Sa. MARQtmZ D& IXIUMBUl'E: - Sr. Pre
~idente. :E' da. minha obrigação e da minha 
cnnsciencin. flllla:r nesta. mnterin. Eu não desc-

jtlr!'ia que houYesse ·WII tl'lbuu11l IIStrallho en
tl•e n6B, porem não se hn. de cort.M' tambem 
desta maneira um -direito, que se acha. reoo
n•heeldo ter a Sé Apostolicn. Qnando a Const.i· 
tuJçüo determina. que as CIIIUSIIoS tenhn.m s6 
cluu.s instiiJlcio.s, niio tem em vista as que são 
meriiiiii&lte espl·rituaes. A .respeito destas de· 
n:mos ~oonformar-nCl.'! eom os eanones e oon· 
stltulções da Egreja, nos quaes toda a chrls· 
t.nndnde está sujei-ta. ·Corno ii que II.S relações 
hão de conlleoor detas materias? Na segunda 
discussão propuz 1\!Dm emenda, indicando qua.es 
dc,-ia.m ser as instancias nas cnusn..s puro.men• 
te temporaes, e que .nas meramente espirituaes 
~e obS<."l'\'nsse o que se acha. estabe1eeido por 
n.quelles canones e consti'Luições. A minlia 
emenda :niio passuu; entretanto, .fiz o meu de
ver, e ·tenho desencarregado a minha eowien· 
cia. 

O Sn. )[O:ST&mo DE D.umos :- A' vista do 
que o 11obre Senador acaba de eli."POor, 'Jle<;O que 
fiq~1e n;diado CS'te projecto nté que haja uma 
con,·en~ão COill1 a. Santa &1 n este .respeito. 

INDICA<;ÃO 

~Proponho o a<ÜMilento até ser tratada. 
com n Sé Apo9tolica. e.~ta matcrin po1· meio do 
Ministro competente.- .1lonteiro de Barros.~ 

Foi DJPOiada. e ent:-on en1 discussão 
a mater!a do adiamento. 

0 Sn. SOLEDADE:- Sr. Prcsi.Uente. E' in
<li,:pe~u;;a,·e1 este adiamento. l~' cet-to que a 
Constituiçiio diz que as cn.u,a..<J nc111bem em 
9?gUnda instancia, e que esta sejam as relações; 
porém a Constiotu:ic;ão tem en1 Yistn, e sú re
gu:ln. as mll!terias poJrut.icas, c niío as ma.teria.s 
espiritunes; ;portanto, qnalquer argumento que 
se tire da Constituição, para este caso não 
tem vigOol' ;nenhum. Isto ii objecto que de;e ser 
trnstn.do com a. Sé Apostolicn; na;quella Côrte 
existe um l[iJústro !deste Imperio, lncumbn·sc· 
ll1e este negocio, e :fique adiado o projecto até 
a conolusão dessa. negOciação. 

Não havendo Jll4is quem :fal.a.'!.'!C so
,bre a materia elo adiamento, c jul
gando-se su:fficientemente discutida, 
foi posta a votos, e approvada. 

ISeguio..se a terceira. discussiio dn. 
Resolução sobre a incolflOraçiio da co· 
marca do Rio de S. lô1rancisco á Pro
l"incia da Bnhin. 
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Foi wpolada, e entrou em discussão 
a sua ma·teria. 

0 Sa. BoaOES :- Sr. P.resldenu. Eu niio 

cOUI"enho no adiamento proposto .pelo Hlustre 
St>nador. A medida que o Governo tomou em 
1824, foi devida â falta de conhecimentos es· 
tatlstlcos, e distancia do !Paiz, e a não h811'eor 
Rt!lac,:iio em :\[!na.-;. Se a ho11vesse passaria 
pnra essa Pro1·incin, uiio só o que toca ao a.d· 
ministratlvo, mas .tambem ao judicial Como 
nhi não ha :Relação, passou o que ê adm.inls· 
t.rath·o pa·ra Minas, e o q11e ii judicial para a 
Bnlhia. Ora, niuguem debca de conhecer, e o 
11ubre Senador mel!lllo conf~ssa, quiio oneroso 
.scjo. 1\0!:j po,·o.i duquella comarca irem pro
curar em :\llnns os recursos no que pertence 
no o.dministrath·o; pol'tn-nto, para que have· 
mos de prolonga-r por mais tempo este incom· 
modo, que elles soffrem? Se o Go1·erno ad
ministrativo ti·vesse passado tam'l>em paro. a 
Bahia, niio a.cDntece]:"ia haver o. demora de tres 
annos, que o mesmo iUustre Senador declara 
ter lm,"ido, em se prestMem oo e.o;cla!l"ecimentos 
que mencionou. Se o Go1·erno nüo íez esta 
ulteruc,:iío quando a podia fnzetr, niio foi de 
ce1•to f'Or outra rn7.Üo, senf1o por uquel>la que 
deixo npontndn. Esperlliro!ie que se faça a or
ganização das provlncias, para se tomarem 
em considernc,:iio as citrcum,tancias deste.~ po· 
,.v.,, não pôde ser, ponque isso levaru talvez 
muito . t~mpo. Formar"se nhi uma PrO'I"iucia, 
não .serii. !aci!, pol"<]u~ 110r ora a comarca não 
se ncllll nesse estudo. O unico objecto que se 
dc1·e contemplnx nesta mart.eria, é o eommodo 
elos poços: es'te pede que o Go1-erno adminis
t.ratim da cDmarca pu.<lSe para a Pro,·incia da 

0 Sll, VISCONDE DE C.I.ETBI!l :- Qua.ndo es

ttlve em dÜicussão lllllte projeoto, .fui de opinião 
que elle 'J.lllSSII.llSe tal qual ~va eonceb!do, que 
era inoorpora.r-se n comarca do mo de Siío 
~u.noisco ti. Pro1"inc!a da Bahin, [>Or conve
nienein e ~·lidade dos h81b!t.autes daquella co
maorca, visto que Ilhe era lDIUito penoso pro
ourar l"eeul"SO.\I na Co.pltnl de Minns Geraes 
rpor via de proprios, em distancia de perto de 
trezentas lc-gons contadas dos confins, ou ex
trt!ma do Púo da Historia, faLtando-lhes cor
reios que podessem fazer menos iPe5adll. esta 
grwnde ~t:mcio., ~:tunndo para a Buhia se fMi· 
liiava u 'communicac,:.iio não s6 em ra11iío do 
co=ercio, como .por ser almitrophe e mais 
'l'isin'ha ; persuud:ndo-mc de que nesta eonsi
dera~iio d8tel'lninou o Decreto de 7 de Junho, 
que D c.onlhecimentto das enusas pertencesse ú 
Relo.~ ii o da Casa .dn .Bnhia; porC'lll Ted1ectindo 
agora melhor, parece-me ser mais prudente, e 
COIII:vinhavel que fique adiado este projecto até 
a nova, e talvez proxima, organização das pro· 
voincins deste Imperio, .o\s razões em que me 
fundo, aão estas: 1•, porque estand·o no al
cnncc do Governo 'incorpol'll4' 11. dita comurcn 
ó. pro1·incia da Bn.hia, não o fez então por o.l
S'UID motho, e eu ignoro se elle ainqa e.'Ciste; 
2•, pongue o povo desta comarca, já cWDsado 
dle orecursos lo~~enoinquoo tanto de Pernambuco, 
como de 1\lin~ Geraes, tem prOC'Urndo n. eren
çõ o de uma uo1·a Provinda, a qual pôde, e deve 
tet" lugar, n.nnex!l.lldo·sc r. actual população 11:1 
comarca, que anda. por treze a quatorze mil 
nlmns, 11 que ofôr neces6llria, deduzindo-se da~ 
pro,"Ímcins Iimitrophes, donde melhor com-der; 
a•, po•XJ.ue, como esta :nO'I"a incorporação é tum
bem pro1•isorin, duplica-se n confusão, e nu· 
gmcntam-se os embaraços para n a•dministra· 
ção dn.s rm1<las nacionaes; c .t:mto ~ isto as· 
sim, que ha pcl'to de tres annos que pela Jun· 
ta. da Pnzt>nda de Mi.nl\6 Gernes se ~)(!()i.ram ao 
Gaveorno inst'l"'uc~ôes, ou esclnrecimcn.tos seibre 
dizimas duq\leLln comuroa, e ainda :não vieram 
de Pern:nnlbuco, pelo menos nté n minlm sn· 
hidu daqn('lln Provincia; portanto, requeiro o 
adiamento dc.«te projecto lllté a nom organi· 
Z(Uliio do plnno das provinclns do Imperio. 

· Ilahin .pela facBidnde dos recm·.sos, e até por
que os povos ;lá estii acostutrulldos a recorrer 
alli no que toca no judiciaq ; por consequencia, 
íaçn-ae. NesteR teTmos ·não con'l"c-n1lo no adia
mento, e 1·oto que pa!<se n Rcsolu~ão. 

INDICAÇÃO 

".Re-queiro o adiamento do presente proje· 
cto "ntl\ que se fnçn a c~rg:mi:>.ação da.~ provln
cias do Tmperlo.- Vi8condc r1e aa.cflul." 

0 Sn. VISCONDE DE CAETIIJ!: :- Niio convem 
o nol,rc .Senndar no adiamento por mim rc· 
querido, ponderando que a medi<la tomada. 
pelo Governo em 1824 fôra de~"ida {L falta de 
conhecimcnlto'< de estntist.len, e distn.ncln do 
paiz, e tnm'bem por não lmver Relação em Mi· 
na.~. porq••:e, se Já hou'l"esse, iria tudo pnrn esta 
Pro1•incin, .tnruto ndrroinistrn.ti'l"o, como judicia
rio. Diz mnis que ha tr('s nnnos se espm-am o.s 
ncce.'<SM"ins iUustrnçõe.~ j.í. pedidas, e que isto 
não acontecerá coon n BaJtin, por ser mais pro
ximn, e J>OTICJ.1le estando os povos .iá acostuma· 
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<los a tel' uellu _os ~u~ re:uJ·.;;o~ judiciu~·ios, I dwu.ren!i~ur'! E:.-tá . .,;~:1 comu1·cn nas circums
tum!JenL lhes S<-rtL ma1.;; 1ncll tU!' o u,Juuuls· t:mc1as tle .s~ cou•t1"uu· cu1 Pl'OI'incin s~pnrB· 
trath·o: e que nüo se1'ú. fu.cil creur·se em proru. llu? Segunuo o 1neu mouo dtl pellSu~·. uc •:erto 
pto uma Pl'OI'incia nnquella cmnarc:1, o que •Jiie u1io, porque a sua populu~üo é UHli uiml· 
Ludo G prejudicial no pol'o, que euu·etunto unta, mui pequena a ~ua agricultuL·a, a sua 
muito sof!re. Sr. Presidente, não posso convir 'ilHlustria ·nen·humn. A mnicu· parte ilessa pa
na .fult:~. de conht"Chnentos ilo Gon'l:·no quunto pula~ão emprega-se na crlr.ção de gados, que 
í• estath;ticu, e dist.·~ncin <lo pai~, po:que uma fórma o ru:mo principal do seu commerclo. 
e outra coisa lhe foi presente e::n requcrimen· Estn comarca é tão pobre, como todos os ou· 
to e mnppa offerecldo pelo POI'O, pretendendo tros povos que são pastores: e niio sendo pos· 
a creaçüo de lllU:t nom Prol'inda na ilib co
m:u·ca ele S. Francisco. Qunuto JlOl'i!IU r. I!elu
~üo, é l'erdailc qu~ t•m )1iuas n não ha prcsen· 
temente, mas pelo auiaruento .t'erJuerido não 
fica o poro se!!l esse recurso y.ara n Dn.bia; 
qna.nto Innis ')·Ue é de esrc.rar q•uc ~m cumpri
mento e obserrunei:t du Constituiçüo, não tar
ue n crençüo de umn, Ticla~ão na Proriucia d<! 
)ünn.s Cernes, n r1ual totla,·iu niio serA inutil 
Jlarn e"S.~!l po1·o, n quem é mais conuuouo re· 
correr Íl ela I!ahla Cliil ra~io ile mai.s proxima. 
Ora, !ln não nego, aat!ls reconhc~o que :to poYo 
jú. n-costumacla pelo seu co:muercio, c pela nc· 
cessiilacle de tratar elos recur>os jatiiciarios nu 
Dahi:t, conririn. esta incOl"l~oraç:ão; porén1, Sr. 
!'residente, :1~0 bn.ot.n. c>tc ;n·lucip!o ilc coni'C· 
nicncia, é nccc:<.~ario tambcm attelll.lr1r simul
tn.ne:unente a. ou.t.ros .. Este :poYo, como já disse, 
quer, c precisa de uma Proriucia nora; c; ta 
incort:or::~ão é tambem pro1·isorja, llÜO .>atis· 
faz ao . .; se.us jtL,tos ilcsejos, 1·em antes pertur
bar n boa ordem de sen-iço na pr.:·ccpçiio uns 
re:Hlas publicas, não sendo facil ao Governo 
da I!ahia, ainda que mais proximo, entrar logo 
no conllccimcnto inuil'iuual tlcllus rela uobracln 
complicação de duas prol'jncia.s, a sa.iJcr Ue 
Pernambuco c de )Iinas Gcr:1cs; .finnl;nentc, 
como 11iio é ele prcsum!ll" q•uc na Asscm!J!én se 
trate cm ultimo Jogar do plano da no1·:1 regu· 
la;;fio cl:1s províncias, por ser mutcria. urgente 
para o !Jem ~er dos po•os, sustento ainda o 
:tdin.mento r-or mim requerido, p01r c.<>tnr per
s:mtlldo que é tilo util, como ncccssario parn. 
a hon OTdcm elo serl'iço publico, e in.tercsse 
partieul:1r da mesmn comarca ele S. Francisco. 

O Sn. DonGf.S :- Sr. Presidente. Ainda 
pormane<:o na minha opiniiio. Quero concordar 
com o illustrc Senador cm que a incorporação 
dc.~ta comn.rcn. ít Provincia dn Dallin não sn· 
tisfaz :tO!! desejos dos povos da rue~~ma co· 
mnrcn, que pretendem se fonne nlli uma 110\'3 
Província; é o Corpo T..e-gifilati'Vo por ventura 
obrigado a ncccdC"It' a clescjos que se niío po· 

A. 12 

sin·l nestas cil·cuu~stuncia.~ formar-se nello. 
mmt Producia, o nJaiOl' !Jem que se lhe pódc 
fazer ú incool'.FOI'n;l-u ú àu nahia, por ser a que 
nca maL; proxima, cessuuclo por este modo 
a jr.rcgularidadc de ter nesta os recu1·.sos no 
que pc:·tenctJ ao ju'llicia!, e em )finas 110 que 
pe:·tencc no administratiro. Supponllnmos que 
no p!ano <l:1 no\'a orga11izaç:ão das pro\'jncia.s 
"c decide outra cois:1. 'l'ah'e?. que esse plano 
renl1a muito tarde, c por ellc ile certo esta 
comarca não íicarr, pcrteJJCendo a )tinas Ge· 
1':1<'5: portanto, sempre os poms poupam cn
tn~tanto lntfi.tos inconunoJo.;; C]Ue ugora soí
frcm. Quanto â complicação, que se allega ,\ 
resFcito do conhecimento inui l'idual das ren
das p1~.!>!lc~.--, c do. sua. perc~!p,;ão, c.'Ysas ren
da:> slio pequena cois~. e co:uo pód~ o Go1•eruo 
<le ~.finas Geracs em tüo grande di~tancia ori
cntar·>c nesta :nutcria, q·::anuo o mesmo illus· 
~re Scn:u1or tem confesSado que ha tres anuas 
se pcclirnJll da1Ii Hhl:o;tra.t;ões ~obre cl1a, e n.in
cla se não alcançaram? I'ortan;to, 1·oto contra 
o adiamento. 

0 Sr.. )L\IlQt:E7. DE I:m.umUI'E :- X a se· 
gu:Hln. discn . .:;~fio dc-sta ]!e~olu~fio, cu propuz 
cpe a comarca ele S. Francisco tomus<e a ser 
reunida r.. Prol'incia ele Pernn.mbuco, da qual 
;1:t1'ia sido desmembrada; ponderando que n 
Co:L<tituição diz que as pro'ril!Cins derem e~
rur qnaes se acham, até crue se trate da sua 
nom organização: que se fez n.quclla separa
ciio em rn.~üo tlo sa.]u.~ JlOJl!l7i assim o exigir, 
~ara l'!! não communicnr í•q.uclla comn•rca o 
~-q;:>irito rerolucionnl•io, que ~e t.inhn manifes· 
tado na;; mais partt's da Provinda, que lm
l'cndo finnlmente ce;s,;ndo c.~se mot.i>o, cum
pria CJllC para nlli tornasse n pertencer n rc· 
fcri<la conLUrca, pnra nos conformarmos com 
a Constitui!:ãO. Xão prev:~.lcccra.m na Camura 
as minlm.« razões, e n neso1uc:ão pnssou n3 
scguncln discussfLO, allegnndo-ec .que a comnr.ca 
de S. Francisco fica mais p~mn da Bahm, 
do que de Pernanibll'co; e que .com a Dahia 

T, III 
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02 Sessão de 1 de Outubro 
ôão ~~ suu·~--r-d_l_u~-õ-es--·--c_o_m_u_t_~-re_i_a._e_s.--D'~ir~e:i~,S~r-.-----------------------------------------
P •~ t tos e u PI>t'OVMil quu'l se ach:ll'u re· 

l'e:!h . ..,ll e, que tanto pa.ru "lllll!l, oomo nnro. u d' ..• , .. ~ h :-- 1ir1ull JIM'U snbh· ú snne~ito jm..,..ri~. 
ou.ru !JWI·"" · a. lugure,; que ficam perto, e lo· >• , •• 

f
. . ~~utl'Ou em terceil·n d!:;;cll<!siio 0 ""O· 

gnres qu~ tcuu1 longe, A re.>-peito de.ste.s u dif- •-f~ren~u pall'n mnls em rela~ão u Perna.mbuco Jecto sobre u e::~."t.Wet.:iio da Junta du 
• • .\àutiniotru~iío dos Diamante>l creuuu 
e pequena coisa. Quanto uo serem com a Bult1u · 1111 cu.lu.dt~ dt~ Cuyabít; e nüo hn,•endo 
as rt~ln~ões commet·ciac.~ tl~ comureu; l~;•o 
niio embttrnc:n que os st>us po,·a.; l'iio buscu.r 11 tjUe.Jll 

0 
impuguus:;e, foi approrado 

P 

~}utd ,;e acham redi,.ido, n.!im de se 
~rnnm!buco os t'tlCll!'SOs admin-i:itt·ntivo~· e ju- ... 

d
. • • reunetter ú s:mcçiio illl"~ritd. 
1ctnes, a.o que J(L estão acostumados; e se na • .Entroll em ttel!'ceí.ra di>lcussão a Re· 

llnhi:1 tiõm conresponde:ntes, em rnziio dessa:s solu(;ào ~oure a, úispos;,.ões do Con-
rda<;:õe,;, que IJ:tes possnm cuidar dos seus ne· .., clllo Trluentlno na. Sess~o ~4. Cap. 1• 
goc!os, em Pernambuco têm parentes que lhes " -llc Rcjormntiont.• .llatrimrmi, e d:t 
preswm os mcll'lnos servi<::os. Xestns ci~CWIIS· c onstitt1i~üo elo Areehis]J:tdo da Bnhia 
tancia.~ · :~o;oento que estn comarca deve ser no· 
l'amcut.e iucorporadn. ii. ProYincia. de Pernnm· 
buco, ficando as><im in statrt quo, até que se 
:ac:a a :101':1 divisão das porovineio.s. 

O SI:. V1sco:suE o~ C.u-rnt :- As razões 
que ponderei, nito destroem o.s fundamentos 

'do nobre Senador, qunntlo diz que est.:t comll!l'ca 
deve retmior-se :t Pernw.mbuco, por<]Ue então 
cessa um dos principae.~ motil'os que e::I.1?UZ, 
du. arrecada<;Íto das Nnllns, e não embaraça n 
ex:eeu~iio <lo pla.no !la no,·o. regulu.çfto uo.~· pro· 
••inciaô, persundinrlo-mc que antes o facilita 
pe.ln ncce\'o.~ida<le em que ficn n.quellc poYo de 
ter os '~ns recursos na. SU!l. mesmll P·rO\"Íncia, 
" em taQ-; cir~omst.anc.in~ nito d.u,·ido ceder <lo 

meu adi:unento. 
O Sn. BonGEs:- .Tú se tirou de Pernam.

bu.co esta como.rcn. pnr!l. ).tinns, a.gora. querem 
que passe de ).lii.no.s parn. Pern:mfuueo; mas 
não l'ejo destrnidos os o.rgumentos que tenho 
a.prcsent:t.do pura que fique perten.cendo Ít. 

Bahia. Esse embaora~o que se nUega. a respeito 
rla.s remilas, não é nenhum, pois que não ha ou· 
trns senüo os dizimo~. que se !llrremnta\'n.m to· 
dos ,iuatos. O commercio to<lo dest.'l comarca., 
que oonsh;tc cm gado, é eom a. Daihia, e pura 
Pernnmbnco nü.o hn. senf1o Pa.jú de Flôres; o 
mais ~ tüo estranlto a Pernambuco, como a 
nós o que se po.ssa no Cnno.dâ . 

~ão ll:wettdo mais quean !alasse, 
·propoz o Sr. Pn-e.sidentc se a Camo.ra 
:IJPt>rOI'tWa o adinmento ,requerido pelo 
Sr. Visconde de Cnetlté. Deeidio·se que 

'!lii.o. 
Sendo rejeitn,do o ndia.mcruto, pro-

poz·se ·a continunçiio da. !liscussiio da 
J.l,eisoluçiio, sobre n qual não bo.U\'C 
mn.i~ quem falasse, c dnndo-sc n stm 
maíeria par <liscutiua, foi po.~tn a ..-o· 

no Lil·. 1', Tit. as, 1 20. 

.O S!l. Sol.l-:t>AI>E :- Sr. P1·esidente. Quumlo 
se trutou da .St"g'Undn discn~"<ÚO d11 Resoluc;:iio 
que a<'tnahnenw 110s oeelll>U, um i!lu..<;;t.re Se
nador mnjto insistia n:1 sua :lpprovu<::iw, para 
.se !'!)rtnrem os abusos, que .se praticam cotn 
1·e:s:Lme dos t:o1·os em wna. materüt que tlinto 
com·em fm-orecer. Eu, Sr. Pres;idente, sou o 
~rim!•iro q:m me !lecln.ro contra tudo quanto 
c atlmso; nao desejo porem que, poora. se e••itn
r~m. ramos -posterg:~tr tlireitos reconlleciclos e 
inll!HenaYeis, c 111llrir camillho n nl!u~os ainda 
maiora;. St• t-s!.'l Resolução pnS.Slllr da mnnei:ra 
por !]•ue cstít redigida, maJe.q ainda muito maio
res, <lo C]lW os que pretendemo,; remediar, se 
hão de segui-r; }>..'lYcrú muitos r:q>tos, polyga
mia.•. <'t.c., etc .• -pQ/l'a. et-ita.r as eonseqmmcins 
fun~.stas de uma ínetl!da.de tão :l.lllpl.u, como 
aqui se tlá cm nmte.ria. de tanta p~ndet·nc:üo, 
Iemhrel-mc de redi:qiT esta Resoução de outro 
motlo, e de t.'l\ maneira qtte, :.:estringindo nl
gum tanto essa. í:tcilldnde, fique a mesma Re
~ol,uçiio em harmonia com M disposições do 
Concilio Tridentino, Eu passo a ooffereeer a 
minha ~>menda, e"]lCt'nndo que ell:L mcrec:a n 
cc-n•idera<::iio <la. Cnmnra. 

"Proponho que a Resol.u~iio que ostí• cm 
úiscns.•ão, seja r~igi!la nos seguintes tennos: 

":POtrn facilitar, como con,·em, os mn.tri
monios. sem arriscn.r toda,·iu n sua validade, 
l'c.gun<lo n;; disposic;:õcs do Coneilio Tridentino 
Ses.çüo 2-1, Cup. 1• De Rcfornwtionc Matrimoni, 
ficam autol'izndos os pnrochos de todos· os 
bispados do Imperlo a receber em matrl· 
monio os noivas que lhe re.qufll't'rem, sem de-
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pwulenciu do ,Juizo dos Cusu.men~os, no~ cn~o~ 
st.'goulntes: 

'' 1,• - De serem llO lllCII~:I um uellt!:! seu 
piu·ocl!iuno, c nm·bos naturu.es do mt':>mo bis
pndo, e dn mesmn 1'!'0\'inciu, fôru du qual ne
n!ltum delles tenha l'csidido mais de sei,; me· 
zes, como declaru a Constit.ui<;iio do Arct'bis· 
pado dn Bahia, Lil·. 1", 'l'it, ü4, § 273. 

"2.• - Dej>oi~ <le feitas us denuncia~õ..,; 
<•unonic~ na fúrma. da sob1·editn Constiil1ição, 
se nilo descobrirem Impedimentos. 

"3.• - De que a tll't.'ll'igua<;:iio, ou informa· 
çito que a Consti tuiçiio acima. citnda. recom· 
menda, para a verltlcac!ío 1ia Idoneidade dos 
noiros, seja f"itn nestes casos pelos pnrochos, 
sem escriptou.rn nem emolumentos alguns, .~ob 
pena de pagarem ao Aljube o dobro do que 
tl\·erem exigido ou recebido. - Salva melhor 
t•edac<;:üo.- Solcllrulc." 

Foi apoin.da. 
O Sn, AGUIAII :- Sir. Preshleute. ~ão a.p

proi'O :1 emenda ou nom redacção que acniba 
de ser apoiada. A Hesolução que se di•cute 
pi>clc íica.r redigi.Oa eomo se uchn. com doi.~ 

:ulditnmentos. um dizendo~-;e, <lepois das pn· 
lan·a.,.; - .,.l1h·o req11ereN'm"' -o seoguinte -
"sendo ambos do mesmo bispado, e niio tendo 
rtosi<l·ido em ·ou~o por mais i! e seis mezes"; 
- e outro ncarcscentnudo-~c. rlepoi~ <ln pn· 
lan·a- '•canoniCt.'ts"- f"'!';f.as pnlal-ras-•·guar
dadas as dio;posi~õe.s dn Constit.ttição da Ba.hin 
no citndo L h·. l", Tit .. G4"; - sen•ittdo estn.s 
disposições como de Regimento, J>Ois nem todoo; 
oo pa.roc-lws siio hnheis n re.-.peito <lns hnhili· 
!n<:l\P~ pn.rn. :;e c.•ontrruhi'l'" o mat.rjmonio. Xiio 
me opponlto á comminn<;:iio da.'> pcnn.~ clccln· 
rndns no. norn redaeçiio, niio ~e estendendo 
e~~a• penas no.~ emolumentos que ns pn•rorhos 
r~.cc-bem pelns clenuncia<;:õc.s e cert.idües. 

EMENDA 

·plho nüo <>UI'io, maudando no fim delle 
o lllustre Smador a. Mesa esta 

·~\cere.8<'<•nte-se - "·Jmlticnudo o Jlarocl 
lT . lo 

as 'I J~encm~ preYias l'<•coomnendnilns uo I 2G9, 
" St"g'lllnte~, da lll<'S'IIIa Gon.-.tittlic;:ão, 0 que fará 
g.rntuitnmente ".- .lftll'tfllt':: dl' Jultam.bfiJII'," 

l~oi apoiada. 
Não hwendo mais quem falasse 80• 

bre esta materla e julgando-se su!!i-· 
cienteme•Jte discutida, 0 sr. Presiden
~.e •passou n propor no Senado, 

Se passava a Resolucii.o, salvas as 
emendas. Assim se venceu. 

S<• n C:unn rn apprm·a,·a a emenda do 
Sr. ~fo.l'l]uez ile TnluLmlmpe, Rcsolveu
:-;e <Jne sjm. 

Se DJ11lrm·ayn qm• ,;e deelnrns.<c -
''do m~~mo hi!<pndo, ,. da mesma Pro
\'incia ". Xão passou. 

•Se :tr.')'l~0\':1\'a <JIIe se declarasse a 
~ena de pagarem no Aljube o dobro 
do que tl\•essem ex.lgido ou recebido, 
confornw n c•nwndn •lo Sr. Solednde. 
Yoton·~~ <JlW niio. 

~~i<'on Jll't•jn<li<"n·da n out.rn emenda. 
.T.nlg:mclo-se afinal discutida n. ma· 

teria cln p.._,soht<:iio e ~men<ln, np)lTO· 
. \'011-lie ·pnrn. ~(' reme-tter r. .•nncção 
imperial. 

&gn.io.,;e a t,<"I'Ceira discussiio da 
J:e.<olnçiio ~obre sl'r pcrmitti.do ú Or
dem Terceira rl<' S. Prancisco ele Paott.ln 
dn Sociedaõc <lo Rio ilc .Tant>iro n.d
qniril' por qnnlqucr tit,ulo bens de raiz 
nté o m~or de <]nntroccntos contos de 
ré i~. 

O Sr. ~fa·rqtw?. de Inhall'lllntpc pro
• pn7. a segnint<" 

!NillCA<:ÃO 

"J'roponho os s~tLiu1.t\« ndd-itamentos. De
pois dns pnlnnns- "lh'o requererem''- pro· 
siga-se - "~;cnclo do me;;mo bi!'.pndo, e niio 
1.emlo .residido fórn dclle .por mais de seis mc-
7A.'s". - Depois <la p:tiD'I"l'll - "canonica.<~" -
prosign-se - "c g'\JIJr<ladn.s ns cli~posições cln. 
mesma Constit1dçfio 110 citado f,ir. 'l'it. G4 .. ~~m 
pnro. is.•o, etc.- Aguiar·." 

":TWcjneirn qne fi<Jnr ndindn esta Resoln· 
ç:io nté <file IIC n•prescnt.em OS r,_,-t.nt.utOS dc~ta 
l~mHlnc;:iio. c scjnm nppl'omclos.- .lfa.rqur:: de 
I 11 11111111111/ll'." 

Jo'oi n.pointln. 
:Reguio-sc n falnr o Sr. :\!arque>. <1~ 

Jnlmmilnl'p<'. cujo di~ru.r,•o o t.ncll~·gr.·n· 

Foi npoin<ln. 
O Sr. )fn;rqnez de l'nrnnn.gmí falo<u 

stJstentando n T ndica<:iio. 
IJ)nncln-se n matrl'in. por discn~.ida .• 
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01 Scssilo de 1 de Outubro 

·po~-se Íl Yotn~iio o ndüuuento, e foi 
upjli'OI':!tlo ou conformidade du In.di
c:~çflo. 

l'us~on-.,e it seg'Unda purte dn O.rdcm 
tlo Diu, c tel'tl 1docipio n tcr~cirn ilis· 
cus>fi o do projecto sobre 11 rednc~ão do 
i:npo.-to uo qui!lto ~oln·e o oUI'O, com 
as c:m·nu:L~ npj1rOI'ncl:ls pelo Senado 
na segtJnUn. 

Forum SUCCC5SÍI'fll11CIIte lidos e np· 
prorotdos :-it:!l1 dc~·ltc totlos os n.rtirros 
clt•sta lei conforme se ncllan1m ·l';cli
g-illo . .:, ú exct" .. 1~~no elo nrt. 2°, que vas· 
>·o:: <·om ns e::Jcn.un.'l que se hal'iam 
at1oF:.:ulo na ~t:"g-nniln üiscussão. 

da C:~~na·:·;.t tlo . .; .Srs. Jlt:zJutnllos :-::ulu·e o julgr~· 
l!!~·:Jto L!as C:.ti.i.Sa:; <.:i.:clc~justicas l'lU segunda, 
e ultima instancia, até ;;cr tro.t:ul:l estn rnnre· 
J•ia corn n. Sé Apostolica por l!leio ilo )finle 
t.ro con1pctente, cumpre-me, !rnrticipal·o ''· 
Y. E:t. i)l:~r:1 o :fn:rer CO!Jstn.r na mesma Cnmlril, 
acc:-esc.,ntando que tambem foi adincln, n~é 

:;<•rem npresentaclos os rcspccth'os Estnt~tu.; 

n outt!":t J:c~oh.:<_;jo, p~lJ. qual ;:e .perm"itie ~1 O:· .. 
clém Terceira ile S. P.rancisco ue Paula <lcs•n 
Cida:le n. acquisiçü.o Jc 1Jcns <le r:~.iz pal':t ar
plicar os sc,:Js rendimentos [L fun·d:~.~ão, c mant•· 
tcnçito de dous Colleglos. - Deus Guarde a 
V. Ex. - Paço do Senado, em 1• de Outubro 
de 1827. - T'iscondc ele Conqonllaa do Campo . 
- Sr. Jos6 .-\.ntonlo da Sll\'a :l!ala." 
~mm. c Ex . .Sr. - Pa,rtieipo n. '\', Ex~ nfim 

• Tnl;;~n<lo·S<' a.finnl cliscutidn todn n 
Jnaterja tio prujccto cm geral, c dos 
~"it>n:.; arti;io." cm rn.rt.iculn~, foi pro
post.o :, :·otnçüo, c approrndo, remei· <lr '"r prescnk :~:1 C:tm!lra elos Sr.,, Deputauo< 
ten<1o-;;c c;u con:equenci:l ;, Commi~-~<]t~e o Scnurl~ :uloplon iotdrn:nenie .para, <'n· 
''"' <1~ Ll'g-islnçiio para rc:lig-ir as \'lar {, Sancç::o I.npcrl:tl o ProJecto de Lei que 
e:ncn:Jn,, afim <le ,-o1ta~ [L Caruarn ,]os • exting-ue a Junt:t da Administração dos Dia· 
Sr.<. Dc?:It.ndos. j mantcs na Cldnd·~ de CuraM. e n Resolução 

Dada ~ hora. o Sr. Presidente de~i-l qt:e reune pro,·i,,orinmrmte a • ConHLrca :lo r..h 
g-nou para Ordem elo Dia: cm primeiro l :lc S. Frnnclsco 11 Pro\' ln ela ·:!a Ba.hln. 
lo~::r :: rlisc·:::!'~fio rln prnjcC"!o ~ohrc o - Deus Guarde a Y. Ex. - P:tco do Scn:tdo, 
rcconliccimcnto dn. cliridn publica; cru em 1• .:1e Outubro de 1827.- nsconrle de Con· 
scp-n:ulo. :1 dí<c::s.,iio do projcDto sobr~ I ooul:as rio Cem }lo.- Sir •• 1'osé -Anl•onio da Si1r~ 
n nhoH<;fio do 'J1rib:mal do Consc~]Jtl I ~fnin." 
rln Fa~cn:ln; c cm terceiro, a clis· 
cnssüo do projecto sobre a n.boli~iio rlo 
log-nr de Pro'l"edor ~[ór dn. Sat1dc. 

T,c'l"antOll-!;C a .scssil.o r~s duns horas 
c dez minutos da tarde. 

nESOT.Ut;'.\0 llO SJ:~,\DO 

"Illm. r. E:.:m. Sr.- O Senado me OTdcnn 
rcmct.t.n a V. Ex., para serem presentes n Sua 
Mngest.adc o Imperador, afim de terem o dcs· 
tino compcl ente, ns inclusa.~ folhn.s das <lcs
pcza.~ fcitn~ no mesma s~nado nn importancin 
de 24$350. c <las rlespc7A1s com o Cl.:pcdientc nn 
rcspect.ira Srcrct.aTin, nn. lmportnnein uc 
64$040, tudo no ii• mcz dn. presente sessão, lm· 
portando as du3s mencionadas folho.s em 
91$420.-Dcus Guarde a V. Ex.-Paço do Senado, 
cm o 1" de Ontn.hro de 18Z7.- Visconde de 
Con{!O!III(IR rio Cnmpo.- s~. :Marquez de Que· 

luz." 
"Illm. c Exm. Sr . ...! Tendo o Scnnuo rc· 

!'Oh-ido, q1rc se n'dins~e a ncsolução cn~ia:la 

"J11m. e Ex. Sr. - Passo ,í.~ miio,;; de \. 
Ex. os ~rnppns, e pn,peis junto;;, 'oln·c o esta· 
<lo ~filita.r, .que V. Ex. me rcmettco rom OW· 
cio de r, :lc Setembro, em conseq~cnri11 da r·~· 
qnisiçfio, <JUC por ordem do Seonn·do tc~e n 
honra d·~ fazer-lhe no dia 12 do mesmo mez. 
- Deus Guarde ·a V. Ex. - Paço do Senado, 
cm l' Je Outubro de 1827.- Fisconclc tlc Con
.1/0nllrrs elo Campo.- &r . .Tosé Ant'Onio da Si!'l"a 
:\fnin." 

"Jllm. c Ex. Sr. - P:I.Sro fJs mão~ de V • .Ex. 
n.• inclusas n<).<;O]u~õcs tomn<lns pelo Sc:l:IdO 
~obre os àous Projectos de :Gei en'l"i:~;dos pcl.-1 
Cnma.rn (]os .Sr~. Dcj11ltnclo.;, 11m iimndo a 

F01~~a de Terra pnrn o nnno de lS2S, c outn 
nppro'l"n.ndo n crca~iio da.s Prelazia..• de Goyn, 
e )fntto Grosso cm Bisp:ulo, "'cg-nr.ao as Tin!las 
<lo Santo Pnclre IA!ão XII; afim de "-Crcrn apre· 
sentada!'< ·ror Y. Ex:. na me<;rnn .Cn.ma.rn com 
os l'r.-ojcctos originacs, e mnis Documcnt<Js, qn• 
,·iio juntos. - Deus Gunrde a V. Ex. - Paco do 
Senado, cm 1• de Outubro de 182i. - Viscon.de 

.. 
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de Oonoonlras do Oa111po. - Sr. Jos6 Antonio 
da S!!Yn Maia." 

p:u~·tt: da. Catu!l.ra dos Sr:::. s .. ~n~r~1o!·c.;, :.:..-.; i!!n~. 

trações QUC se podcssei::L ministrar a respeito d~ 

''Il!1n. " J,x, Sr. - l'utiw !is m1ios de :V. Ex Ue~o·!ucüo, P<·la <JUn! fiea uutori.~a·do a co:rc~
para ,ser pr(!Sentc ú C:~.mara uos Sr.:;, Deputado;, der ao Seruiuario Ej}i~co;ml do l'arú, um ter· 
ns Erneuuas apprDl·MJas ·l'~lo Senado, á J:esol•r· ~euo contigua ao mesmo, incluindo·,,e a <~Üuea
çüo ,·inda <l:i. mc•wn. ·ca.m:t~a ~obr.: o~ ~fi!ita· são Cll~ta do terreno, c a ilc~ig-na~foo <~c ·"'r 
:res qr.:e ü1·er·cni comruettido o e.rim.c d~ Lt'l'·l propriebrio: r:e.>ohec !I IJie.,rua CuUJura qué c•J 

cclra deserção. - Deus Guarde a V. Ex. - rcmeties.se a Y. Ex. a cópi:t jnc.Jusa da l'J'o· 
Pa~o do Senado, em 1" de Outubro de 1827. -I posta e -l'ar~c:.:,~. que uera:a motiro ft ~<>·Jre.1it·1 
l'iscondc ele Con.'l011hcs do Oam]JO. - Sr. Jose ne:soluci:io, c que lllOS(!'l!L'l que o terrc:IO de I]UC 

Antonio da S!lra lllala." se trat~ pertence ~ Nac:lo, c se ach!l assl:;nn!.l· 
"Illm. c Ex. Sr. - O Senado me ordena !'('" do pela n.pplicnção <pe teYc em outr·o :toe;n:'o· O 

roctta ~ Y. Ex., Jl:.tra f::zer presclltc (t Camara Que tenho r. honra de participar a \'. Ex., pa;u 
elo.> Sr.,. De:llltados, ·a Emcn<la junta wbr~ t• C!Ue s~ja presente ao Senado. - Deus Guaru~, 
l!t•solr.:~tto da mesma :Camara a respeito ii" a Y. l~x. - Paço da Camara dos D•:putndos, 
Disposi~üc,; {lo Conci!lo 1':!-iJentino, c ela Con~- cm 1' de Outubro de 1S~i. -José <l!IIOilio oa 
tituír,iio elo "\rccbis.n:::!o da D:thia. nc<'l~ca d• 1 Si1m .lfaia. - Sr. Visconde de Congonhas do 
Cas:nncntos, il:serta· no seu Officlo de 2 ele j Campo," 
Jul!:o do cor!':ntc. - Deus Guarde a \r. Ex. -1 "lllm. c E:!c'1ll. Sr. - l'n.s;;r. í•s m~os ele V 
Paço do Senado, cm 1• de Outubro de 182i. -~Ex. inc1.nsa a Tic3o'lr.:çiio da Camnra <los n.,pa-
1'iscondc de Congonl!as do Campo. -Sr. Jos~ lados, acerca llo Projecto de J/.'i ~obre os c:•r· 
Antonio da Sih·a Mala." pinte iro.> <lc numero, :.íim uc que seja por Y. J.:x. 

1

1 npre.<cnta·Jo ft C:Lmara <lo.> Et~s. Scnaclorcs co:n 
o Projecto original que o a~omp:mha. -
Deus Guarde a V. Ex. - Pa~o da Cama

ira dos Dcputauos, cm 1• de Outu.h:o ile 182~ 

115' SESS.'\:0, E~! 2 DE OUTUBRO DE 1S~i j- .Tos6 .1ntonio tla Sil~a .lfain.- •Sr. Vis~o:rd" 
1 -:ie Cong-onhas do Campo." 

EJ'!JC<licntc. - Primeira c s:~f!llllrla dí::cus.orio ' O Sr. 2' Sccre't·ario p::sso:1 n l·~r :1 s~-
do Projecto sobre a fundação da àit:ida guintc 
pu.lJUca. - Primeira c ·•"!IUnda <J.í·~r~t.ls!io 
llo Projecto snlirc a. abol;·:tio <lo Tri·. '.'ltal 

do Conselho da Pa:cnda. - Pri.mcira c .'.e· 
ound{t di.•cu.•.•üo do Projc•·: -, sobre a c,. 
tincção doa 7Mf}llrcs (lc Pror · !or J!ór :11 
Saudc c Cirurgião Jfór do lm]Jcrio 

Pnr:SIIJE:>cu no Sn. BrsPo CAI'ELr • .>.o ::IIótl 

Ac.harrdo-se .presentes 'I'Ínte c oit.l 
Srs. Senadores, declarou-se aberta :t 

sessã.o, c rrro~cclcndo-.~c ií. leit.ur.a. .h 
nctn an1ccedcntc, foi nppro'l'ada. 

O Sr. 1• Scocrcta.rio deo cont.:r. dos ~õ<:· 
guint.c..~ 

OFFIClOS 

"Illm. e Exm. ST. - .Sc.ndo presente {, Ca 
ma.Ta do!< Dcputn.dos o Ofücio de 2G do .me' 
proxlmo IJD.Ssado, run que V. Ex. requisita, da 

Proposta do Poder Erccutit·o convertida cm 

I'J:OJ ECTO lll': LEI 

"A Asscmbléa GCI~al I.egislath·a do Impc· 
ri o <I ccretn : 

Art. 1." J1arcrú no Arsenal Xncionnl c Im· 
pcrinl dn )farinlm, um::. classe clcnominnua -
Primeiros en.rpintciros de ntllll!f.'O. 

"Art. 2.• Se·t numero será de tantos quan· 
tos sejam bastantes pnrn qnc hJjn. mn em cnda 
na,·io cle guro-ra sup~rio~ :~o;; da Jotnç5o de JS 
pcÇ.1S. 

"Art, 3.• "\. propostn. c nomeação se~ú 

icitn. do mesmo modo. que são os dos otficinc• 
mnrinl1ciros, ~ó com a. <lifíercnçn de que o Jn.< 
pcctor do Arsenal deve propor, depois de ouvir 
o constructor ~obre .:r. cn.pacid11..dc .:lo proposto 

"Art. 4.• Têm dirdto 1i rcíorrna. com lioldu 
o~ cn.:jlintdros do numero, que ti.-corc.m ;int. • 

I~· f 

li 
!f: 

. ~i 
I ~ ,. 
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uuuos de :-;~r,·iç;o com bon:; attestn~õt. ... "i tl~ co1:· 
ducta, zelo .. ~ cu .. paddu~; c M~ lllUi~l'C!Ul cuntj .. 
nua·r a e.~nbarcar depois :d·aquelle tempo dt• ser· 
vi~o. terão mui~ mek. >.oldo; e qut'lt""endu :;,•rvh· 
nO..'i _-\ll':'t~lln(los ~m ~.erra, Yt~nct~r·ão u ;.p·utifieaç:ttl 
que se }h~!;; arbitrar ccmfornw o st'lt'l'i~n. 

"' .:\:rt. 5... Teriio de ~olclu llll"ll:\Ul :!.J$, tjll:t:n .. 

do embarcados; " al.;lll disto as rom)lt!tenr.••s rn · 
ções e vantagens; e quando desembarcados me
tade daquelle soltJo. Er.tando, porém, emprega. 
dos em terra, perceberão sómen!P. o soldo por 

int-t>.iro. 
Art. G." FirtLill :Lbolidas toilns as ·mntageth· 

que recebiam os autigo:; car.pinieil!'os, IJUan<h 

seus navios entravam em fabrico. 
"'Art. 7.11 1.\ sua grndun~fio, <Jnn.nUo emhn1· .. 

cada~. ~c!"'.; jgual ;, do mest.re do lllll'io em que 
e'itiverl'fll. 

".'lrrt. s.• Todos os carpimeiro.' ~ calafa· 
tes qnc> embarc>a•rem no.-; navios '<le gue.rra, serão 
subordinados nos seus re~pecii'ros primeiros car. 
pint.eilro.s do numero. 

•' Art. !l. o A~ obrig-nç•j••s dos cn•l'lpint.eiros do 
n un:•,ro ser:io marcadas pelas Instrucções jun· 

3• 

.. Art. 4." Da Proposta passou a n. li, as

.~im ll't!l.Ugido: 
"Art. .3.n Os •Jl!'jJueh-o.oo; enl,pjnte~U"O:-i ~~o 

nmuero fi<'nm com <lirt~ito ao beneficio tla r~· 

for.o1a.; 'l~ uma Tej r~g-aJlarit n~ ,·antagen~, qur• 
com el!u ·cl<""'lll u~·. <JL1nnc1o tumb~m rc•g-ula~ 

as dos outros cJnpJx~.gndos. 

·l' 

.. Art. 5." Pnssou a n. G, redigi<! o assim: 
.. Art.. G. o Os effec>th·os, <Jlll' ~er·virem 

bordo de níao:'i ou Uc írugn;t"1.s de força ="'npc
rior n 54 pe~n~. Yenceriio 26$ mensne,,; os I']Ue 
~~rriren1 JJas untr~~ fr~atas c ~u ''orvctas 
de força superl,r n !?·! pct:l.l!, Yencerão 24'!, 
os que ~.r\'jlrem nas -corveta.~ m-enor<•.-;, .. ~ her · 
gantlns superlor~s a 18 peças, ,·encerão 22$: 
a.lérn disto vcncerü.o :uii rac;:ões e va'J11.tt~L'n.:: 
que lhes compe'irem; e {Juan do estlvere .1 

tlesembarcaào~. teriio exrtrcicio no< ,\srsenal!•. 
ou no.s cort~ de madeira, com vencimenl!.) 

"Art. lO. Usarfio i! o nnifql'llll' seguinte:- llll"llsa.l <le 22$000. 
Casaco azul com botõe~ de ancora, bandas di· 
re.it.as e roll~t.e .hrn.nr0 on aznl, <'0111 hot,je,q dr, 

ancora, calça lar:~n. branca ou azul; botinas, 
chapéo redondo com presilha de couro, e laço 
naclonn!." 

Emf'ltrlrr8 que foram /f'ífa·• r• flJifli'Of'll~lfl.s 11cla 
,"amnrn rlos Dcputnrlo.• ri Pro}lo.•ta . .vupra 

1' 

·' Art. 2.• Foi snb.~titni<lo .por estc> - Esta 
cla"-~C s~t·á compo~lo de de7.esei.q ent~pintdro• ef. 
.fect.i'>o"; c qunn<1o .•ejmn .precisos mni" pnra u 
~;cn·i~o c!:t ,\·rmn<1n. se nomea.rfio .~n.prnnumcr,J· 
rio.• para o~ n:t'l'ios cJe !ota~fio s11oprrrior a 1 S pe 
ças. 

2' 

"Depois do n~tlgo 3" se ac!dltou um, com o 
n. 4, deste modo: 

"Art. 4." O.< qnc 11011.\"t'·rem de ~er nomcn· 
dos, dcYcrão sa'oer, ~Jém da tllcorla c pra· 
t.ica ila~ regras oprincipnc.• <le con.trrncçiio nn. 
'1':1·1 c cn·lntfetngcm. ler. ('.<t'.rel·cr c cont.n.r pc,· I 
Ieita.rnen1.c, 

"Artigos G", i" e S" passaram sem alteração 
a formar os artigos 7", go e 9•. 

r.• 

"0 artigo 9" foi supprimldo. 

7' 

•· AAdlt.ou-sc um artigo 11, assim: 
Art.. 11. Ficam r<'!l·ogadas tocln•s ·as lei~. 

al'l'n.riis. regimento.•. <lec>.retos e mn.i.~ ~f'.<Ola· 

C()cs olll contra rio. 
"Paço rla Camnrn elos Depntm1o;;. 1 ele 

Outubro de 182i. - Dr. Pedro rlc ,traujo 
Mma, ,Presi1lcnt~. - .To•é ,tntrmio rla l':il<·•r 
.lfaia, l" Sccretãrlo. - José Carlos Pereira de 
.ti-Incida Torrc8. 2" S('t>retario." 

0~< document.os d«> oqnc fa:>: m<m~fi:> 
o .pr]m{'iro of:ficio, ficmrnn1 ~ohrt• n. 
mcsn pnrn c>nt.rnrem cm <1ii'Cn.<sii.1 
com n rcso1t1çfio respecth·a: «' o pro· 

. , 
~· 
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jecto Ulencionudo uo s<'gundo nmnuou· I 
Sé ÍIIIJII"i.lllil", lX!JICA~'ÀO 

Enirl·uu<lo-•" 1m pdmeiru part.l uJ 
Ordem elo Dia, abrlo·se a primeira e ""Proponho .:ue o Projecto de Lei para o 
~eg-undu discussão ·do ·rwoj~'Cto du. Va · reconhecimento, legalização c amortlzacão dn 
mu.ra dos Doputudos .iOlll"<! a fun<luçu.l divida nacional, , o Projecto de Lei sobre o 

ua clh·.idzl !Jllll>li'-':1, <·ome~autlo-s-c 1>c.IJ areamento pura o anno de 1828, vão á Com· 
capitulo unlco, do Reconhecimento da uJissilo de Fazenda, coadju1·ada pelo actual 
1/.ir'i·<l<r ,,,b/ica. Leu-se o art. 1• com o- . !\flnlstro da Fazenda, para dar o seu parecer 
~<•us re.,•f.l'<"til'l>s .paragrt·a.pho.s: J com a maior ur;;encla sobre os ditos projectos. 

'"Art. 1.'" Reconhece-se como divida pu· - !l!arqttcz de Uaepe1!dJI ... 

hlica: Foi ap••lada, c entrou em dlscussiio 
''1,11 Todas as Llidtlu~ tiot.' '!u.alquo~.:-!1' ;nutu· 

reza, origem ou ela.~'"• <·on:s1~<nte de titulo• 
•·t•ridicos e legnes, conrr:<hidus pelo Go•·e•·no. 
assim no InJper!.J, como fór:t ur.lle, até o !ln1 
do anno de 1826, á excepção daquellas que sP. 
acharem ,prescrjpta.~ pl•la n.fol"nrií de !l de :\fni., 
<lc 1810. 

2/1 Todos ~ j1:.ros vencidos, t~ não .pago.~ 

de quaesquer das referidas diYidas, que pell 
natureza <lo.' seus ~nt1·act.os o• •·enciam. 

"A <lh·hia contJr:tllida no Im!pr.rio será 
<l<•.,igna<la pelo titulo de - (]j.ri<la Jntl"rnn - ~ 

a contrn·hicla fórn. dcllc, "~r:í. d~nomina<la -

<lidtla cxt"rna." 
0 Sn. 1\fAolQW:z nr: BAEPI~Xnl":-Sr. Pre· 

sldente. O Proj,Je<o que se offercce á discussão 
do Senado, tem eolsns mui boas, e lembranç:ts 
dignas de se aduptarem sem exitaçilo; assim 
como tem outras que me parecem lnadmlssl· 
veis. Como me persuado de que com esto 

a sua rnatcrla. 

O Sn. MAIIQ<JEZ tm S.\XTO Alt.\t:o: - Sr. 
Presidente. Eu não posso deixar de apoinr 
o requerimento QUC o nobre Senador acaba de 
fazer, por ser Inteiramente conforme a minha 
opinião. A Caroara dos Deputados tem nesta 
parte adoptado uma marcha que me parece 
preferiYel ao que se pratica neste Senado. 
Todo e qualquer projecto que se propõe nn· 
quclla Camara, I! remettldo a uma commissão 
para dar sobre elle o seu parecer, antes de 
se mandar Imprimir; e se Isto alll se pratica 
com aqucllcs mesmos que silo de pequena im· 
portancla, comquanto maior razão o não de· 
Yemos nós fazer a respeito ae um projecto de 
tão alta monta, r·omo este de que estamos trn· 
tando? A coop~ração do 1\fln!stro da Fazend' 
nesta materia p.tr·ece·me tambem de multo in· 
tensse para o bom resultado deste negocio; 
portanto, apprOI'O a Indicação em todas as 

Projecto não se remeãela o mal que nos op· suas part~s. 

prime, c o seu c.bjecto é da maior lmportan· O Sa. MARQUEZ DE MARICÁ: - ~r. Presl· 
ela, pois que dclle depende a salvação do Im· <lente. ~;io se pódc duvidar da alta Impor· 
perlo (permltta-se-me que assim me explique, tancia desta ma~~rla, e do quanto com•,mient~ 
porque sem meios não sei o qu'e possa fazer seja remetter·se o Projecto á Comm!ss~n !le 
um pequeno Governo, quanto mais o de um Fazenda; porém, encontro um embaraço, que 
Impcrlo cheio de Inimigos), julgo indlspensa· por outra parte me parece mui attet:dlvel. O 
\"el que tenha lugar a proposta que já um 11· trabalho que se vai Incumbir â C mmtis,;ü.:J ·Je 
lustre Senador aqui fez, lembrando que todo Fazenda não 6 coisa qli·~ ella possa fazer em 
projecto, que fosse de alta lmportancla, ~~~~ pouco tempo; a srssão está para acabar, c não 
rcmettesse primeiramente a uma. commlssão, temos certeza d~ que seja noYamentc proro
( apoiado!) para que esta, examinando o todo gada: por consequencla, retardando-se com Isso 

da lei, e cada uma das suas partes, apresente o andamento do Projecto pomol·o em risco de 
a sua opinião, para servir de lllustração, e ficar ainda para a sessão futura. De multo 
mais segura gula na discussão que se deve boa vontade convlriã na Indicação, porém of· 
fazer. E que Projecto se ·POderá. apNsentar fereço á consideração da Camara este incon,·c· 
cm discussão, que seja de maior lmportancla nlente. O Senado resolverA em sua. sabedo
do que este? NP.nhum. de certo; portanto, eu ria o que Julgar melhor. 
passo a offerecer a seguinte O Sn. Bonor;;:-Sr. Presidente. Quem deve 
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l'~;;uhu· u. cutu.ludll ll•l Catu:u·a uus seu~ u·a· IJral' 11 uulão <la r:o:1Jmlss:to d.; F'aLt:llu~l ~om a 
bulhas legl"·:at!l•us, nfto é o pouco tempo que uc Constltulcão, ou com qualquer outra, par:t 
nos resta, porém :t lmportancla uo trabalho. tratarem ueste objectl) O numero de pessoas 
Qc•! nos Importa que se não acabe n lei na uaua Influe a r~S!lelto tia perfelcflO c breYidac.le 
presente sesscw~ ·rem o Senado porYeutura do trabalho, antc':l causa confusilo e o retarda. 
culpu. disso? A outra Camara deYia atteuder a Demais, a Cornmissilo de Fazenda que temos ê 
que esta 1~1 é o remedia de uma calamidade multo boa, .; d!a s.ó basta. ObseJTarc·l tambem 
publica qne \'emos crescer l!e dia em dia, c, 
p~r ccnsLI]t:•:nc:la, tratar lot;o della; p:Jr~nl n::io 

aconteceu :ls;;lm, ~ sú agora se nos oprescuta; 
JlOTtanto, de ne-nhuma ma:J.eira no;; pódc ser 
lmputavel a demora de tal remcdlo, nem o se~ 

que os membros da Co:n:m!sslo nfLD !Jio ue tra· 
balilar aqui no t.,mpo da sessi:.o nesse objecto. 
Isso é trabalho •. u~ hão uc fazer e:m suas casas 
<:m plena llberc.ladc, c no tempo desoccup::do. 
De outra lll::!.ncl:':l deixa~;'! muit:ls Yezes de 

pouco o tempo ~lUC nos resta de sessflo nos haYer sessii.o, u o:1e nlo convem. 
desobrlg:J. de C:l:ulnb:J.rmcs com clrcumspecçiio O Sn. :ll.\J:flL1'.Z m: B.\El'I:xoY: - Eu dou 
e madureza, e di: procu:-armos que a lei s~l.l tanta lmportanc!a a este ne;;-oclo, que, ainda 
dos nossos miivs !Jll:lllto mais perfeita fõr pos· mesmo que se fechasse o Senudo por tres, 
sivel. Se cons~J;nlrmos isto, só esta ld cqui· ~n:tt~:J 011 seis dia;;, par:J. o seu bom resultado, 
\'ale pela sua imp.1rtancla a tudo o mais quanto niio de,·eriomos lamentar a falta de sessões. 
lC!~:o;:; fel to, C poUl.l!llOS faze-r. Dcn:~is, CO!U O S ", I"" I' S \'"TO \'! I o S n .• u .• ltQc" "· n. • ·' " _, .1 t : - r. 
esta remessa ãa !r.! á Commlssfto :1:LO pe:-de· 
:::os te:l~llC, au~·:s o .npro\·~lt~mo.s., pois o seu 
exame alli, e ~.s !!lustrações que prestar o ~I!

nl3tro da Fazenda, facllitarf~o clepoL~ muito :t 

cliscüss:"ta. Voto, pois, pela Indlc.nçfLO. 

Presidente. Xós temos que trata~ destes doas 
objectos, que silo essenclaes: a lei da fundação 
da divida publl :a c a lei sobre o or~amcnto 
par:t o anno futuro . .-\. necessidade de se con· 
cluire:u foi que deu moti 1·o {, prorog:!çilo da 
c•:ssão legislativa; portanto, elles preferem a 0 81:. :l!.l::•p:r:z DE !II.,r.IC.{: - CC ::lO me 

limitei u:~icamcnte a pcnderar o !ncom·cn!entc todos e quaesqu~r outros que exist:tm, ou ainda 
que me parecia hav.::· cm se 111and:!r cstn. le! se aprcsenten1, ~ dcYctnos c-~pregar todn.s as 
;i ~: . .o:1::;1iss:.a, e nn.:l:: tenho qUt' ::cc.:'c~ccntn.r ao nossas forças para que com ef!elto se terml· 
que e;.:p;Iz, naàa n:ais direi sobre este obj~cto, nem, e com a malnr perfeiçilo que fôr possi· 
de:ixando ú sabedoria d:J. Camara o considerar •·cL Se, por causa <lo tr.abn.lh0 da Commlssão, 
minhas rn.zões, c o qu<: se tem cxpcndido cu1 alguns dias del.:ar de bal'er sessão, niio im· 
contrario, c delill~rar como julgar con\'Cn!cntc. porta: aquellas silo as materias que com pre:•:· 
Para o que me hvantei !ll;orn, foi para ~cque· rcncla nos devem occupa:::. Eu até proporia que 
rcr que, no ca;,o :ic se mandar a lei ~~ Commls· todo o Senado s~ dividisse em commissiics, qu~ 
são, não seja á Jl!~ existe, po:::ém a uma com· estas fizessem as suas conferencias em parti· 
missão especial 'JUP se nomeie para este fim; cular, c depois npresentassem o rcsult:Hlo dei· 
ou que se preencha o numero de membros cx!s· los; porém nii.o insistirei nesta ldéa. Para os 
tente, pois que o Sr. :liarqucz de Caravcllas illustres membros da Commlssão de Fazenda 
está doente,_ c tambem o Sr. Camara. assistirem aqui :Is sessões, e Irem depois dar· 

O Sn. !11An')r:l:7. nr: B.\EPrsov: - Qu~ndo se áquelle trabu.Jho, não julgo isso compath·ei 
"lembrei a Commissüo <le Fazenda, foi tendo cm -com as suas forcos; fJ.lta·lhcs a robustez ue
vista o numero i,os Senadores, pois que, sa· cessaria para puderem supportar tanta f.'l· 

·hjndo essa Commlsf.fto, poderia ficar ainda na diga. 
sala numero surticlcntc de membros para con· O Sn. Ban.;:':s: - Sr. Presidente. :,iio .;~! 

tlnuarcm os tl'J.balhoo do Senad9; {!ntrctanto que possa haver dif:f.Jculdade no que eu propuz. 
bom serli. que a Çcmmissão de Fazenda. seja 
coadjuvada pela rle Constituição, ou por qual· 
quer outra, attentn a lmportancla deste ob· 
jccto. 

O Sn. Bonr.F.s. - Não me conformo com !! 

opinião do lllus.;c Senador que acaba àc lcm· 

Os membros deste Senr..do, que formavam pane 
d:J. Com::nlssiio ~Ti:~:tn para a organização <lo Re
gimento commllrn a ambos as camaras, vinham 
fi.s sessões, c depois trabalhavam em suas -casas 
sobre nquella. materla, c ahl faziam as suas con
ferencias; por que motivo se não h a. de praticar 
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agora o mesmo? Quanto á lembrança do lllus· 
i!'" Senador de dlvldlr·se a Camara cm com· 

'missões, se esse expediente se adoptar, estou 
. certo em que haverâ tal contusão· que nlnguem 

se poderâ entender. Reuna-se multo embora 
outra commlssão á de Fazenda, ;nomeie-se uma 

' commlssão especial, ou preenchn·se a !alta dos 
. que estão doentes, porêm jámals convirei em 
•que se ado,ptc es~e expediente ago1·a lembrado. 

O Sn. !lr.\>1QUEZ DE B.u:.r1·:xn~·: - não tem 
compara~ão alguma a Commissão Ml;~:ta, que 
lwuvt; para se discutir o Regimento Commum, 
com este negocio, tanto pela gravidade e dff!l. 
c\lldade da mat.erla, como pela )lressa que deve 
haver, nttendendo·se â escassez do tempo. 

0 Sn. RODIUOUES Dll CARI'ALUO:-Sr. Pre• 
sidente. Eu tambem não approvarel a dlvl· 
são da Gamara ,,m commlssões para cada uma 
tratar desta materla. Não basta que hnjam 
ldéas geraes par:1. se tratar deste objecto, é ne· 
cessaria que se !enha !elto sobre elle um estudo 
particular, e que haja per!elto conhecimento 
das nossas clr.::umstanclas. !\estes termos, Sr. 
Presidente, nenhuma outra marcha approvarel, 

Se os 'lenhores da Commlssão deve· 
riam ser dlspens~:~.dos de assistir ás 
se&sões d ura.ute este trabalho. - .Ap· 
provou-se. 

Se se npprovava que se participasse 
aos Sril. Senadores que se achavam 
doentes, que a Camara vinha de resol· 
ver que se dispensassem os membros 
dn Commlssão de Fazenda para se 
reunirem todos os dias, c darem o seu 
parecer sobre o projecto da fundacão 
da divldll publica, apezar de que esta 
medldn désse lugar a não haver sessão 
por falta de membros. - Allprovou-se. 

Em c-)nsequencla do que se tinha re
solvido, 1 ctlraram-se da saln os lllus· 
tres me111bros da Commlssão de Fa· 
zenda. 

Passando-se ao segundo objecto da 
Ordem elo Dia, principiou-se a prl· 
melra c segunda discussão do proje· 
cto de Jpf d:l Camara dos Srs. Depu· 
tados, abolindo o Tribunal do Canse· 
lho da l'az~;nda. 

que não seja a ele se Incumbir Isto unlcament~ Entrou em discussão o artigo 1.•: 
á Com missão de Fazenda, porque só essa tem "Art. 1.• J<'lca abolido o Tribunal do Con· 
os conhcclmcntiJS theorlcos c praticas, que são selho da Fa.zcnd:t." 
necessarlos. De qnalqucr outro expediente Que o Sn. RoomGUI::s n~: C.Am·.uuo: - Eu re· 
se adopte, nen'1u:n resultado vantajoso espero, quelro 0 adiamento desta lei, porque parte das 
antes confusão. Quanto ao virem ás sessões funcções que c:,crclta o Conselho da Fazenda 
os IIJustrcs meml>ros da Commlssão, c fazere:n passam para 0 Thesouro, e esta repartição 
este trabalho em suas casas no tempo dcsoc· ainda não estã organizada. Peço, portanto, o 
cupado, não póde assim ser. A materla é mui adiamento at6 c,ue venha a lei dessa organl· 
delicada, c mui urgente, c a Idade dessas pes· zação. 
soas jâ nfLo póde supportar o peso de tanto 
trabalho. Se por falta desses membros não 
puder ha1·er sessão, não a haja; mas penso 
que por esse motivo não hão de ser Interrom
pidos os trabalhos do Senado, pois ha gente 
sufflelentc par:1. d!es continuarem lndepcnden· 
temente da nss!stencla dos cinco membros, que 
compõe a Commlssão. 

N'ão havendo mais quem pretendesse 
a palavra, perguntou o Sr. Presidente 
se a Camar:1. dam a materla por dls· 
cutlda. - Decldlo·se que sim. 

Se a Camara approvava a rnaterla 
da Indicação. - F'ol approvada. 

Se approvava que a Comrnlssão 
prlnc!p!asBe lmmcdlatarnente nos seus 
trabalhos. - Assim se 1·cnceu. 
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"Proponho que o projecto da extincção do 
Tribunal do Conselho da Fazenda fique adiado 
até a apresentação da lei da organ!~a~ão do 
Thesouro. - Oarrallto. •• 

F'ol apoiada, c entrou cm discussão 
a matcrla do adiamento. 

Não hal'endo quem falasse sobre 
clla., consultou o Sr. Presidente se a 
Camara dava a materla por discutida. 
- Deci'llo·sc que sim. 

Se appro1"a1·a que o. lei ficasse adia· 
da na forma da Indicação do Sr. Ro· 
drlgucs de Carvalho. - Decldlo-se do 
mesmo modo. 

Entmndo na snla o Sr. Marqucz de 
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Queluz, Ministro e Secretario d'Estado 
dos Negoclos da Fazenda, tol·lhe an· 
nunclada pelo Sr. Presidente a reso· 
lucAo que se havia tomado sobre o pro· 
jecto :la tundacão da divida publlcn, e 
por Isso rc;tlrou-se para se unir á Com· 
missão de Fazenda, atlm de ooa.dju· 
val·a nos seus trabalhos. 

funccões ~om t l ~r. o llelo. Tambem nluguem 
diz que os vereadores é Que hão de conhecer 
do estado dos generos. As camaras hão de no· 
mear med!cos Jlftra Isso, onde os houver; e 
onde os nilo houver, nomearão pessoas que se· 
jam lntelllgentes. A nomeação destes moo!cos 
feita pelas camaras nAo sem melhor do que a 
nomeação que faz o Physlco Mór dos seus dele· 
gados, que multas vezes são pessoas que elle 
não conhece? Assento que sim. !llão me con· 
formo, pois, com as razões que tenho ouvido, e 
assento que o artigo e toda a lei deve passar. 

Seguindo-se o terceiro objecto da 
Ordem do Dla, entrou em primeira e 
segunda ólscussão o projecto de lei da 
Camara dos Deputados sobre a aboli· 
cão dos lugares de Provedor Mór de 
Saude e Clnurglão Mór do Imperlo. 

Leu--.e o artigo 1. •: 
"Art. 1.• . l~lca abolido o lugar de Prove· 

d~ Mór da Saud•~. e pertencendo ás camaras 
respectivas a Inspecção sobre a Saude Publica, 
como antes da Cl'!ação do dito lugar." 

0 Sn. RODIUGUES DS CAJII'ALIIO:-Sr. Pre
sidente. Esta lei para mim está uo mesmo 
caso que a antecadente. Abollremo<Je estes lu· 
gares e não lhes dar substituto, é deixar em 
abandono um {Jbjecto da maior lmportancla, 
qual a saude publica. E' verdade que não tem 
havido um re;;-nlamento bem ordenado para 
estas repartições, porém tambem se não podem 
'uelxar as cousas desta maneira; portanto, as· 
sento que este p,·ojecto deve ficar adiado para 
a seu tempo se trat:~r dellc. 

Seguiram-se a falar os Srs. Marquez 
de Par:tnagu!i e Marquez de Inham· 
bupe, r.ujos discursos o Tachygrapho 
não colheu de maneira !ntell!g!ve!. 

O Sn. BAnnoso: -Sr. Presidente. Não me 
posso conformar com a opinião dos !Ilustres 
Sena<lores que tr.m Impugnado o Artigo c a 
I-c!; e fundo-me na .razão de que tudo quanto 
pertence á saude publica é da attr!bulcão das 
camaras pela lei da sua reforma, pois são ob· 
jectos da sua economia e policia. Eis aqui· o 
que cssa'lc! diz. (Leu). Isto n-ão é novo, por· 
qt:•~ as camaras tinham esta mesma Inspecção 
antes de se cre'lr a Phys!catura. Argumenta-sr. 
agora dizendo que as camaras não podem sa· 
tlsfazer a Isto. r.cspondere! que, se houver>em 
dé conti-nuar JS mesmos abusos que tl!m sub· 
s!stido até aqui, Ce certo não satisfarão como 
devem; mas 1.'ít.l 6 de suppor que continuem. 
nntes pelo ~ ·rar!o qu~ desempenhem as suas 

O Su. RooRiüUEs DI!: CARI'Atuo: -Não me 
'convence o que o nobre Senador tem dito a 
respeito do artigo, e permaneço firme em Que 
entregar Isto ás cama.ras é d•~lxar ao abandono 
a eaude publ!ca. Chamem-se todos esses ho· 
m·ens que têm nas camaras, venham, e digam 
se entendem a!g11ma cousa da qualidade dos ge
neros, c das adulteratões que lhes fazem. A 
prcvarlcagil.o ne~tc ponto tem chegado ao maior 
auge, que se póde imaginar; e, apezar da vlgl· 
!anela da Physlcatura Mór, parece-me que não 
gastamos um s6 genero tal qual elle é na sua 
origem, uma vez que póde adm!tt!r ser adulte· 
rado de qualquH maneira. Eu assisti por 
cima de um armozem na rua de S. Pedro, onde 
todas n.s noites s.~ fazia vinho do Porto. "Bota· 
lhe mais branca··. om·fa eu dizer, e não se! se 
era agua, ou alguma outra Cl)usa. O vinagre, a 
aguarc•mte, ·tudo, cm uma palavra, se falsifica, e 
com misturas bem prej_ud!c!aes li saude. Como ê 
pois · que as camaras, compostas pela maior 
parte de homcc1s Ignorantes, hiio de ~onhecer 
estas !als!flcacões? Ainda que as conhecam: 
Isto são lugares Q)le hoje and.am por mim, e 
amanhã por ti; c, portanto, os que servem não 
querem offcnder os outros, pois, sendo tambem 
da classe dos falsificadores, temem que estes se 
vinguem quando chegar a occas!ilo de o faze
rem. Diz o nobre Senador que ellas hão de 
chamar med!cos, e pessoas lntl~lllgentes, onde 
os não houver, para conhecerem dos generos. 
Isso· não basta; são necessar!as outras provi· 
denclas, e pr!nciJJa!mente nas Prov!nc!as mar!· 
tlmas, porque as rlo Interior são fornecidas com 
o que destas lh~s mandam. Não ha nação nc· 
nhuma que não tenha a sua Junta para cxaml· 
nar os comest!ve!s. :-J.ão digo que aquella rc· 
partição não tenha commett!do abusos; porém, 
Isso procede ·lo .q.,u mão Regimento, c nfio rJ~ '1: 
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que a lnstltulçllo seja má em si. Em uma pa· 
lavra: se queremos abandonarJntelramente um 
ob:lecto tão lmpor,tante como é a saude publica, 
appro\~se a lei como está; se este objecto, po· 
rém, nos merece contemplaçao, então deve-se 
adiar esta ms.terla atê que se dêm providencias 
adequadas, e ta..Js, que nem continuem os abu· 
aos daquella repartição, JJ.em os vendedorP.S de 
molhados fiquem com liberdade ampla para, 
sem susto, falsificarem os g.õneros com detrl· 
mento lncalcuhh·el da saude publica. 

projecto, e 118Bento qnc deve ficar adiado atê 
que venha outro remedlo. 

0 SR. BAHIIO~O: - lllsltittl-Se em argumen• 

·1l:l su anb ma •suap.rosap a sosnq11 so 1110~ J'lll 
maras têm estado até agora; Insistirei tambem 
em responder que é de esperar que ellas mudem 
de &Yfitema, e Luraem ma!e>r Interesse pelo de
sempenho dos Sf.us deveres. Objeota·se a ln· 
sufflclencla das ca.maras pa.ra desempo.Jnharem 
este serviço, e l!l:~:·se QUE. lhes não compete. Não 
concordo. O Physlco Mór não é quem vai vlsl· 

· tar os armazena, nem mesmo aqui-, na COrte: 
tem del•õgados seus que fazem esse serviço; po
dem ta.mbem as cama.ras nomear delegados 
que sejam ·lntelllgentes, aos quaes confiem este 
serviço, e que sejam subordinados ás mesmas 
camaras, e a ellas resp001sarels pelos seus abu· 
sos. Isto é multo melhor do que ter o Pbyslco 
Mór delegados seus 1.1m todo o Imperlo, e que s6 
a elle respondem; podendo, por consequencla, 
em razll.o da distancia em que ficam, commet· 
ter quantos abu&os qulzerem, seguros da sua 
Impunidade. Quanto ao nã() pertencer isto ás 

0 Sn. MAIIQIJEZ DI!: PAIIA!\',\GUÃ: - Já se 
tem observado nesta Camara que o mal da Phy
slcatura Mór procede de ser máo o seu Regi· 
mento; portanto, o remedlo obvio c coherente 
é melhorar esse regimento, e não abolir a 
Instituição. Com eftelto, nlío vejo razão 
para que se extlngnm os lugaro:s de Pro· 
vedor Mór da Saude e de Physlco Mór, e 
Cirurgião Mór do Imperlo, pertencendo ás 
camaras respectivas a Inspecção sobre a 
saude publica, como antes da creação dos ditos 
lugares; haven1o-se já conhecido que noo era 
conveniente que existisse illellas, pois devemos 
crer que não foi sem motivo que se lhes tirou 
essa autoridade, e se crearsm aqueÜes lugares. 
Ora, quando todas as nações cultas têm con· 
fhido este lmJ)ortantlsslmo objecto aos cuida· 
dos de pessoas habels, havemos nós de entre
gal-o ás camaras, que ê o mesmo qu·~ deixai-o 
ao desamparo? lias as ocamaras, diz um 11· 
lustre Senador, têm a policia e economia dos 
seus respectlv.:>s tl!rmos; Isto é objecto de poli· 
ala e, ·portanto, ocompete-lhes. E' neo,ssarlo exa· 
minar, Sr. Presidente, qual é n policia que com
pete ás cama.ras. Essa policia é, por exemplo, 
a que diz respeito ã limpeza, ete.; mas não a 
Que tem relação C'Om estes objectos, que estão 
debaixo da ln~ J~"Cção do Provedol' Mór da 
Saude, do Phys!co Mór, etc. Demais a maior 
parte das pesso3s, de que se compõem as Ca· 
maras, prlnclpalmonte fóra das grandes clda· 
des, sã() susp3ltas nesta materia, como por 
exemplo, home.ls que tl!m armazena e outros 
trafegos slmllhantes. Além d•lsto, como é que 

camaras, tanto não é assim, que em multas 
partes são ellas •luem tem esta Inspecção, pois 
nem em todos os lugares ha delegados daquelle 
Provedor. Finalmente, se a lei não é boa, emen
dem·n'a; mas rejP.Ital-a ou adiai-a da maneira 
que se pretende, não me parece justo. Uma vez 
que se con~ece " mal, deve-se quanto antes re
mediar. 

a Camara ha de !r volsltar uma embarcacão que 
entra, c deve st•r visitada lmmedlatamente? 
Serll necessa.rlo que se espere por um verea· 
dor, e por outro, c assim passará o tempo sem 
se fazer a dll!g.:!ncla, ou se fa.rá sabe Deus 
como .. Não me ra.rece pois conveniente este 

O Sn. lll:AIIQUF.Z DE I:mA)I"BUPE: - Sr. Pre
sidente. Eu não duvido que os homens possam 
mudar de dia a dia, segundo as clrcumstan· 

elas e os tempos; porém ·o mais natural e pro· 
vavel é que as camaras qt.~~ vieram, seJam 
como as antigas. As camaras silo maJs uma 
méra formalidade, do que outra coisa. Quem 
as conhece, como eu, pela pratica que tive 
de lidar com ellas quando fui Ouvidor, per· 
suadlr-se-â desta verdade. As futuras hão de 
ser o mesmo que as passadas, porQue são os 
mesmos homens, e não ha outros. Nlnguem 
se Interessa, por via de regra, senão por 
aqulllo que lhe diz respeito. Todo ho~m. 
que entra cm qualquer servlco, que não é de 
sua propriedade, o que deseja é acabar o tempo, 
por mais Importante que esse serviço seja. 
Eis a !leão que a experfencla nos tem dado. 
Postos, Sr. Presidente, estes prlnclplos Que a. 
experlencla tem confirmado, assento que estL 
Inspecção, ora incumbida ao Physlco·llfór, nllc. 
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deve passar para as camaras; porQue em pri
meiro lugar o que cada um destes vereado
res deseja 6 concluir o seu tempo, sem se 
metter em questões, nem ·adquirir !n!m!sades; 
em segundo lugar, nas cidades menos populo
sas, e nas v11las, esses vereadores são os 
mesmos donos de arm1121ens; que t!scal!sacão, 
pois, se pôde esperar que elles façam? Demais, 
as camaras não têm jur!sdlccão contenc!osa, e, 
portanto, tudo quanto ellas fizerem a este res
peito virá a dar ·~m nada. Eu dissera que se 
estabelecesse um Physlco-l\[6r em cada Pro
v!nc!a com os seus delegados, porque atê se
ria este um melo de haver medlcos cm mui
tos lugares que os não têm. Talvez que com 
este pequeno emprego alguns se animassem a 
Ir para ellas, o que agora nil.o fazem por falta 
de Interesses. Quando o senhor D. João VI 
velo para o Brazll, cada Provlncla queria ter 
um PrO\·edor da Saude, c sobre Isto se fize
ram muitos requerimentos; porém prevalece
ram outras !déas, e deu-se Isso a um s6 ho
mem com grandes rendas, e grandes regalias. 
Este ê o systema que me parece conveniente, 
organizando-se par:t estes empregados um Re
gimento, que ponha os negociantes dos generos 
ao abrigo de vexação, sem eomtudo se expor 
a saude publica, sobre cuja consen·a~ão multo 
e muito se deve vigiar. Estes suo os meus 
sentimentos, e espero que não deixarão de me· 
rcer a consideração da Camara. 

0 Sn. VISCOXDF. DF. CO:\GO:;l!.\S; - Sr, Pre
sidente. A questão tem progredido com razões 
pró e contra; mas sem entrar na Indagação se 

'o Projecto é utll ou prejudicial, direi só mente 
que me parece multo necessarlo rcmettel-o a 

uma Comm!ssiio para este o examinar, c dar o 
seu parecer, como se tem praticado com ou
tros. A Camara estar(L então melhor prepa
rada para resolver sobre uma materla de ta
manha lmportanc!a. Eu passo a offerecer uma 

1:'\DIC.\ÇÃO 

"Requeiro que se remctta o Projecto (L 
Cornrn!ssiio de Saude Publica, c ã de Legisla
cão, para Interporem o seu parecer sobre o 
mesmo, c discutir-se depois a sua mater!a, 
como se tem já deliberado neste Senado 
acerca de todos os Projectos, c Resolucões cm 
geral. - Visconde de Congonhas do Campo." 

Foi apoiada, e entrou em discussão. 
b Sn. Jo.\o EvA:'\GELISTA: - Sr. Pres!dcn· 

te. Eu não sei qual dad coisas 6 pelor: se in
cumbir esta lnspec~ão ás camaras, se deixai-a 
na fôrma em que existe. São lncrlve!s as ve· 
xações que fazen1 os delegados do Physlco
Mór, principalmente por esses lugares dlstan· 
tes, de maneira que, cansada a pac!encla dos 
povos, multas vezes acaba tudo em desordens. 
O ponto principal desses delegados é fazerem 
dinheiro, seja como fOr. Direi o que observei 
em Minas. Ha naquella Provlnc!a lugares que 
nüo têm uma botica, e por Isso algumas lojas 
estão tnrnbem sortidas com algumas drogas das 
mula prec!zas, corno poàln, quina, etc., em pe· 
quenas d6ses. Chega o delegado da Physlca
tura, principia a faZJ~r exames, e de tal modo 
arranja as coisas, que, ainda (]ue as drogas 
seJam bons, o dono sempre tlca prejudicado 
pelo Importe da visita, que multas vezes sobe 
a mais do que valem ns mesmas drogas. 
Quem quer livrar-se deste incommodo da vi
sita, é necessarlo dar alguma coisa; e quer de 
uma maneira, quer de outra, sempre se vai em· 
bora o principal, e o lucro. Isto ainda é o 
menos. Se um desses delegados sabe que urna 
pobre mulher asslstlo a um parto, por caso, 
manda logo chamai-a, e diz que tire carta, c pa· 
guc cs emolumentos; c se clla o não faz, lm· 
põe-lhe a condernnacão, e alguma coisa mais. 
Falo em conscquenc!a do que a experlencla 
me tem mostrado. Se acaso o Phys!co-Mór se 
podessc reproduzir por todo o Imperlo, bem 
estava, porque a pessoa que actualmente oc· 
cupa este lugar, é da maior probidade, e dos 
melhores sentimentos; por6rn os seus dele
gados suo, ·senão todos, ao menos cm grande 
p:trte, verdadeiros verdugos. Passar esta ln
cumbenc!a r.s camaras, é com cffe!to deixar 
cm abandono um objecto tão Importante, corno 
se deve reputar este da saude publica; assim 
entre os dois males não se! qual se possa es
colher por m·~nor. Eu dissera que ficasse sub· 
sistlndo o lugar de Phys!co-~fór, porêm de ma
neira que não possa delegar a sua autoridade; 
entretanto, nil.o me opponho a que o Projecto 
v(L á Commlssão para dar o seu parecer, c pro· 
pOr algum remcdlo sobre esta materla, o qual 
deve logo entrar em discussão, pois este ob
Jecto é multo Importante, •3 não deve soffrcr 
demora. 

. O Sn. :lf.\nQt:I;z DF. PARAXAGu.\: - Sr. Pre· 
s!dentc. Ou fique adiado o Projecto, ou se 
mande á Cornm!ssiio, o certo é que ellc não 
pôde passar como está. Argumenta-se contra 
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esta lnstltuiQ!lo com os abusos Que se pratl· 
cam. JI:'Ao digo que os não boja; e oude é que 
os não haverá.? Mas tambem ê lndubltavel que 
nlnguem quer a Justlca em casa. Quem é que 
sotfre de bom grado que lhe vão examinar as 
suas ·fraudes e espertezas? Nlnguem. Este mes
mo clamor que se levanta contra a Physlca
tura l\I6r, ha de levantar-se contra outra qual· 
quer autoridade, a quem cs!IJ objeeto fique 
pertencendo, uma vez que ena cuide em pre
encher com exactidão os seus deveres; entre· 
tanto, jámals convirei em que essa autoridade 
sejam as camaras, pois os seus membros são 
pela maior parte, como Já. disse, suspeitos, 
nesta matcria. Demais a Physicatura Mór não 
tem só a seu cargo a lnsperção dos comestl· 
veis. A quem é que se cn·carrega o exame do 
que diz respeito aos medicas, botlcarlos e par· 
tclras? Chega um medico estrangeiro, quem 
é que ha de flscallsar se ellc está. nas cir· 
cumstanclas de exercer aquella profissão~ 

Quem ê que o ha de habilitar, ha de ser a 
Gamara? Isto não p6dc deixar de se tomar em 
conslder:J.ção. Destruir sem edificar é impru· 
dencla, e aqui não vejo que se tenha provlden
clado convenientemente sobre esta materia. 
Não sei como possa julgar bem, quem não co· 
nhcce o objecto sobre que julga. O que nw 
parece que se devia •:stabelecer era uma 
Junta, composta, por exemplo, de tantos medi· 
cos, tantos botlcarios, etc., c dar-sc·lhe 
nm regulamento, pelo qual se regulassem as 
suas attribuicões, já que tiio má opinliio se 
tem da Physlcatura.-:l!ór; entretanto, não me 
opponho a que o Projecto \'(t á Commlssii.o para 
dar o seu parecer. 

O SR. DAnnoso: . - Sr. PI'IJSldcnte. Se o 
projecto hn de Ir :l Commlssão unicamente 
para dar o seu pnrcr.~r. e dizer se ellc é ou nii.o 
coll\'cnlcnte., não concordo na recusa, porque 
sempre a Gamara ha de dlscutll·o para o appro· 
\"ar, ou rejeitar; agora, so~ querem que vá á. 
Comm!ssão para clla propor o melo de subst!· 
tu!r esta autoridade, concordo; mas Isso não 
e.st.l1. na Jnd!cnçiio. 

Falou o Sr. Rodrigues da Car· 
valho mas não se entende o Tac!Jy. 
grapho. 

Não havendo mais quem falasse, 

c dando..ae por discutida a materla da 
Indleac!lo, foi posta a votos, e appro
vada. 

O Su. !lfARQUEZ DE P.\IIANAGUA'. -Sr. Pre· 
sldente. Requeiro que o Sr. 2.• Secretario as· 
slsta no trabalho da Commlsslio, pois, como é 
da arte, podem ali! ser utels os seus conheci· 
mentos. 

O SR. !I!AIIQI:'E7. DE Ixn.nmt:J'I~: - :-<a Com· 
ml~são de Snudc Publica só resto eu, porque o 
Sr. Conde de Valenca, como Ministro d'Esta· 
do, estil. dispensado, c o Sr. Gom!de não está 
câ; portanto, é neccssarlo que se nomeiem 
membros para esta Comm!ssii.o. Disse o no· 
bre Senador que m~ precedeu, ~ue o Sr. :!. • 

Secretario, como é da arte, assistisse no trnba· 
lho da Comm!ssão. Como ha de o lllustrc Se· 
nador assistir a esse trabalho, se não foi no· 
meado? E' nccessarlo que seja nomeado, ou . 
por cscrut!n!o, ou por V. Ex•. 

Consultando o Sr. Presidente a 
Cnmara sobre esta matcr!n, resolveu· 
se que o Sr. Presidente nomeasse dois 
membros para a Commissão de Saude 
Publica, cm consequencia do que o Sr. 
Presidente nomeou os Srs. Conde de 
Valença e José Joaquim de Carvalho, 

· os quaes assentiram a essa nomeaçii.o, 
não obst:mte estarem dispensados pelo 

·Regimento, cm razfto dos seus cmprc· 
gos. 

O Sr. 1• Secretario leu o seguinte 

OI'I'JCIO 

"Jllm. c Exm. Sr. - Tendo a Junta do 
Commerc!o, Agricultura, Fabricas c ;l!avcga· 
çfto dirigido a esta Secretaria uc Estado as 
Consultas de 31 de Outubro de 1809, c 20 de 
Setembro de 1817, relativas no Ofrlclo de Es· 
crl\•ii.o dos Protestos que por Aviso de 17 do 
corrente se mandaram subir na conformidade 
do que V. Ex•. me communlcou em 14 do mes· 
mo mcz, remctto as ditas Consultas, com os 
documentos que as acompanham, a V. Ex., 
para serem presentes na Camara dos Senado· 
rcs.-Deus Guarde a V. Ex•.-Paço, em 26 de 
Setembro de 1827. - ViR~ourlr. rk S. LCOJl01do. 

- Sr. Y!sconc~c de Congonhas do Cnmpo." 

' .. 
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Ficaram sobre a mesa os documen· 
tos para entraren1 em discussão com 
o Projecto respectivo. · 

Tendo dado a hora, o Sr. Presidente 
designou para Ordem do Dia em prl· 
melro lugar, a terceira discussão da 
Resolutào a respeito dos emolumen· 
tos dos passaportes dos navios; em se
gundo, u discussão da Resolucão a 
rGSpeito da concessão de um terreno 
uo Sí>I:Jina.-Io Episcopal do Pará; Clll 

terceiro, a discussão do Projecto so· 
bre os escrlvães do ponto e protesto 
das l~traH de commerclo; em quarto, 
a terceira discussão do Projecto sobre 
as municipalidades com as emendas 
approvadas na segunda; em quinto, a 
terceira discussão do Regimento Eco· 
nom!co e Policial para as minas, com 
as emendas approvadas na segunda; e 
finalmente, lla\'endo tempo, a dlscus· 
são de pareceres de commlssões. 

Levantou-se a Sessão ás duas horas 
da tard~. 

M lllm. e Exm. Sr. - O Senado tem deli· 
berado apreseutar a S. M. o Imperador, por 
melo de uma Deputação, o Projecto de Lei da 
Assembléa Geral extinguindo a Junta da Ad· 
ministração dos Diamantes na Provlncia de 
Matto Grosso; e ordena-me que assim o faça 
presente & V. Ex. para levar ao Augusto Co· 
nllecimento do mesmo Senhor; communicando· 
me o dia, hora, c lugar em que se Dignará Re· 
ceber a mesma Deputação. - Deus Guarde a 
\ 7 • Ex. - Paço do Senado, em 2 de Outubro 
de 1827. - l!i.çro11de àc Congonhas do Camr,o. 
-Sr. Visconde de S. Leopoldo." 

"Illm. e Exm. Sr ... - Por ordem do Se· 
nado transmitto a V. Ex. para subir tí. San· 
cção Imperial, a inclusa Resolução da Assem· 
bl6a Geral, encorporando provisoriamente â 
Provlncla da Bah!a a comarca do Rio de São 
Francisco. - Deus Guard•3 a V. Ex. - Paco 
do Senado, "'m 2 de Outubro de 1827. - Vis· 
conde ri~ Conuon11fJs do Campo.- Sr. Visconde 
de S. Leopoldo." 
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Expediente. - Terceira discus11%o da Reso!U· 
cão sobre a applicação dos cmolum~ntoa 

e:rtstentes nas Juntas de Fazenda dlc P1n· 
vi11cias 1narlti1nas do Imperio, e clo.Y 1}11<: 

se houverem de perceber pelos passazwr· 
tes dos navios nacionaes e pelas portarias 
e passea dos estrangeiros. - Primeira e 
segunda discussão da Resolução sobr~ n 
concesaão ae um terreno ao Seminario 
Episcopal do Pará. - Prhneira e segun
da discussdo ào Projecto aobre a crea.çao 
de um escrivão do ponto e protesto das le· 
tras de commercio. - Terceira di8cusstJo 
do Projecto sobre aa municipalidade&. 

Put:siDE!\CIA oo :::.n. Bls!•o CAPt:r..r.Ão Móa 

Achando-se na Sala vinte e oito Srs. 
Senadores, abriu o Sr. Presidente a 
Sessão. O Sr. 2• Secretario passou a 
ler a Acta da antecedente, e !oi ap· 
provada. 

O Sr. 1• Sccretarlo leu o seguinte 

omcro 

Illm. c Exm. Sr. - Passo ás mãos de 
V. Ex. inclusa a Resolução da Camara dos Srs. 
Deputados, relativa a autor!sar o Governo pa
ra alienar todas as Armações da Pesca das 
Baleas pertencentes aos Propr!os Nacionaes; 
afim de que seja por V. Ex•. apresentada na 
Camara dos Sra. Senadores. - Deus Guarde 
a V. Exa. - Paço da Camara dos Deputados, 
·~m 2 de Outubro de 1827. - Josó Antonio da 
Silva Maia. - Sr. Visconde de Congonhas do 
Campo.·· 

O Sr. 2• Secretario leu a Resolução 
de que trata este offlcio, c é a se· 
gu!nte: 

RESOLUÇÃO 

"A Assembléa Gt.ral Legislativa do Im· 
perio Resolve: 

"0 Governo fica autorisado para alienar 
todas as armações da pesca das baleas 
pertencentes aos Proprios Nac!onacs, com to· 
das as suas pertencas e escraTOs, fazendo de 

..I 
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cada uma dellas contracto separado !leio maior 
lanco· que se otferecer, recebendo .:~ pagaruen· 
to ã vista com preterencla, ou em letras pa
ga\'l!ls de seis em seis mezes, com hypotheca 
nas sobredltas propriedades atê Inteira so· 
luçiío do preço, porque cada uma dcllns fOr 
vendida; não se admlttlndo estipulação de 
pagamento menor que o de dez por cento do 
valor de cada uma das respectivas arrema
tações. 

"Paço da Camara dos Deputdos, em 2 de 
Outubro de 1827. - Doutor Pedro de Araujo 
Lima, Presidente. - José Antonio da Silva 
Maia, 1• Secretario. -José Carlos Pereira de 
Almeida Torres, 2• Secretario." 

)fandou-se Imprimir para entrar em 
discussão na ordem dos trabalhos. 

O Sr. 1• Secretario deu tambem con
ta de um ottlclo que havia recebido ae 
Fellppe Alberto Patronl Martins :lfa
clel Parente, que offerecla, para se
rem dlstrlbuldos pelos Srs. Senado
res, e~mplares de um Catheclsmo Po· 
lltlco, e ao mesmo tempo pedia que 
fosse adoptado nas Escolas. 

Remetteu-se um exemplar á Com· 
o seu parecer. e os outros foram dls
mlssão de Instrucção Publica para 
trlbuldos pelos Srs. Senadores. 

O Sn. MosTEmo DI': BAnnos: - Sr. Pre
sidente. Na Sessão do 1• deste mez requeri o 
adiamento da Resolução Que velo lia Camara 
dos Deputados, em que se mandava que as 
causas eccleslastlcas d'ora cm diante zer.lam 
julgadas em segunda c ultima lnsta.nclo, na 
Relação competente. O fundamento desse adia· 
mento foi· ter-se expendldo mui sabiamente 
nesta camara quo havia algumas causas cc· 
cleslastlca.s, que exigiam terceira lnstancla, 
quanto aos cfMtos csplrituaes. Sendo isto as· 
sim, além do adiamento requeri de !10\'ll qn~ se 
offlclc ao Governo, afim de que. !>Cio nosso 
plenlpotenclarlo em Roma, haja de obter da 
Sé Apostollca que a mencionada Rlzsoluçilo te· 
nha seu Inteiro vigor quanto ao espiritual. Eu 
otfereco a m ln l:a. 

J:l"lllCAÇÁO 

"Requnlro que seja convidado o Governo 
para que haja de obter de Sua Santidade que 
no Imperlo do Brazll possa ter lugar, nn pnr-

te espiritual, a Resolução adiada. - Monteiro 
de Barro1." 

Foi apoiada e ficou para entrar em 

dlscussllo na ordem dos trabalhos. 
Não havendo ruald propostas, en· 

trou-se na primeira parte da Ordem 
do Dia, e abrlo-se a terceira discus· 
sllo da Resolução da Camara dos Srs. 
D•zputados sobre a appllcacão · dos 
emolume11tos existentes •as Junta de 
Fazenda das Provlnclas marltlmas do 
Imperlo, e dos que se houverem de 
perceber pelos passaporte dos navios 
naclonaes, c pelas portarias o passes 
dos í'Strangelros, com as P.menclas np
provadns na segunda. 

0 S11. !lfAJIQUEZ DE IXIIAMBUI'E: - Sr. Pre
sidente. Quanto ao parecer da Commlssão, es
tou completamente convencido dos seus fun
damentos; ~sim, levanto-me para f:1lar contra 
a Em.enda. Não ba duvida cm que a lei nunca 
olha para o que está passado; porém a r esper
to desta Resolução não estamos neste caso. 
Quando se mandou suspender o reccblmP.nt.o 
desses emolumentos, foi já á espera desta Re· 
solução; logo, a parte ficou sujeita a~ seu re
sultado, Qualquer que ellc fosse. Appareccndo 
a decisão do negocio, eleve-se cumprir; por 
consequencla. não estou pela Emenda. Esta 
razão é multo clara. ~ão se havia remettldo 
a lmportancla destes emolumentos aos ottl· 
elaes da Secretaria d'Estado dos Negoclos da 
::O.!arlnha, esperando-se que se resolvesse estn 
negocio; por conscquencla, estavam pendentes, 
e seguem agora a appllcncão que se lhes dá. 
Não approvo portanto a Emenda, e voto que 
prentencam a esses offlclaes duas terças partes 
de taes emolumentos, sendo a seu cargo as 
despezas de Impressão dos passaportes, c uma 
terça parte aos offlclaes das Secretarias das 
Provlnclas. 

. 0 Sn. llfARQUilZ DF: PARAXAGUÁ: - Sr. Pre
sidente. Não posso concordar éom a opinião <to 
lllustrc Senador. Menos Injusto Rcrla que !:') 

tirassem aos offlclaes da Secretaria d'Estado 
dos Negocio& da }farinha essas duas terças 
partes de hoje em diante, do que um sõ celtll 
a respeito do atrazado, auc pertence a. esses 
offlclaes por um titulo legal. Houve por vcn· 
tura alguma ordem Que o revogasse? Bem pe
lo contrario, expedlo-sc ordem para que das 
Provlnclas remettessem esse dlnllefro, e assim 
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continuassem . para o futuro. Com effelto, no dlnnte se cobrassem, Ignoro se acaso houve a 
!\Iurnnhiio, I:.lo Grande, e nns mnls prov1ncu1.s clausula que o no8re Senador refere; o Cl~rto é 
cumprlo-se a ordem, e mandaram o que exls· que não houve ordem alguma para se suspen· 
tia; na Bahla não succedeu o mesmo, c só der tal remessa, bem pelo contrario, foram rei· 
quando Sua !llagestade Imperial alll foi ê taradas as anteriores para Sl3 continuar. Serâ 
que teve lugar essa remessa. Que tanta repu- preciso examinar se houve ou não essa con· 
gnancla havia em a tazer! E porque razll.o d!ç!lo que se aponta. 
tem depois disto deixado de continuar? Não o Sn. MAIIQUJ~z u~ l:s-IIAliDUPE: - Ouvi 
sei que um tal comportamento mereca outro dizer que tinha havido essa declaração, e as· 
nome que o de obstlnacão e desobedlencla. sim é de suppor, porque os oU!claes da Secre
Sustento, portanto, a Emenda offere<>lda. tarla do Governo obedeceram â ordem de 

O SJ:. M.\UQUEZ DE Irm.AMDUPE: - E' ne· Sua Magesta1le Imperial, e entregaram os emo· 
cessnrlo ni1.o confundirmos as coisas. Não hou· Jumentos que existiam em deposito, mas nlio 
ve ordem em contrario dessa de 1808, pela continuaram a mandar os outros, como o~rs. 

qual os offici::es da Secretaria de Estado dos natural, e mesmo 1ndubitavel que continuas· 
Negocies da Marinha estavam de posse dos sem, se acaso tal declaração não houvesse. 
emolumentos de que tratamos; portm qunn· o sn. l!.AilQUEZ DE PARAXAGUA': - Por 
do Sua !lfagestade Imperial foi â Bahia, P. clles não terem continuado a remetter os emo· 
mandou entregar a esses officlaes os emoln· Jumentos nii.o se segue que houvesse a decla· 
meni.os que se achavam em deposito, conRta ração que o nobre Senador diz. Jã quando se 
que dissera que, quanto aos que se vences· lhes ordenou pela iii'imeita vez que remettes· 
sem dahi por diante, esperassem pela Reso· sem nquelle dinheiro, responderam que havia 
lucão da Assembléa. D·~tes é que eu trato; ordem para suspender essa remessa. Mandou· 
1:, portanto, não ha nisto effeito x-~troactivo, co· se-lhes dizer que apreso~ntassem essa ordem, 
mo se tem dito; e os mesmos offlclaes da Se· norém nunca appareceu, nem cumpriram as 
cretaria d'Estado reconhecem que se deve re- ·que subsequentemente se lhes enviaram, somão 
partir com os outros alguma coisa pelo tra· quando sua :Magestade alli foi. Portanto, não é 
bailio que tem. Isto me parece de razão c de de adml.rar que agora tambem, sem existir tal 
justiça. declaração, deixassem de continuar com as 

O Sr. Romuoms DE CAI:I'Ar.uo: - DP.Sil· remessas, como deviam. Se houve alguma or· 
jaria saber se acaso dos papeis que ahl· estão, dem para as suspenderem, appareca, e então 
consta o que o nobre Senador acabll. de dizer; nii.o questionarei mais; de outra maneira per· 
que a respeito desses emolumentos que se fos· manecerei na minha opinião. 
sem vencendo, se esperasse por esta Resolu!;l\o. 0 Sn. VIscoxm' DE Co:s-oo:>l!AB: _ Sr. Pre-

0 Sn. l\!AnQuJcz DE IxHA~mur~:: - Alli lia sldente. Se o Presidente e os officiaes da Se· 
üwa lnfüiüiação da m•zsma Secretnrl2, que fal::t 
nisto. 

O Sr. 2• Secretario examinou e leu 
os papeis. 

O .Sn. liiARQUJ~ nE PAnANAGt:A': -Sr. Pre· 
sidente. Eu estou ao facto deste negocio por· 
que passou pelas minhas mãos; entretanto, o 
que sei é que os offlciaes da Secretaria d'Es· 
tado representaram que se lhes não remettiam 
aquelles emolumentos, c que em consequencia 
dessa rer,rcsentação se expedio ordem para 
que se observasse o Aviso de 1808, e se fi· 
zesse nquella remessa. Não se obser\'Ou essa 
ordem na Bahla, mas quando Sua Magestade 
Impcrlal foi áquella cidade, mandou-a cumprir, 
c com effeito entregaram os emolumentos qw~ 
existiam em deposito. Quanto aos que dahi por 

cretarla do Governo da Bahia cumpriram ou 
não cumpriram as ordens, niio sei; mas posso 
afflrmnr que na Provinda de S. Paulo, nos 
tres annos precedentes cm que servi de Pre· 
sldente, ellas foram exactamente cumpridas, 
pois que a obediencia ao Go1•erno em tudo o 
que se não oppõe á Lei Dh·lna, é o primeiro 
dever do cidadão, depois do amor e culto a 
Deos, não só pelo temor do castigo, mas tam· 
bem pelo dictame da conscieucla, afim de se 
eY!tarem os males incalculavcis que sobre si, 
sua fa.mllia, e Nação, de ordinnrlo traz a des· 
obediencla. Portanto, ouso afflrmar que na. 
Provlncin de S, Paulo sempx-~ se obedec>:!u ãs 
ordens do Governo; c sendo diversos os por· 
tos de mar e \'llln.s mnrltimas, como a de São 
Sebastião, V iii a Bclla, · Sr.n tos, Iguapc, Ca· 
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nanén, PnrannguA t1 a Villa de S. l<'rancisco, 
para cada uma dellas se enchiam os lUlssa· 
portes enviados impressos da COrte ao Se
cretario, que os remettla As mesmas vlllas, 
depois de serem por mim assignados, cobrava 
a sua importancla, e a enviava por letras se· 
guras A Secretaria d 'Estado da Marinha, para 
ser distribuida pelos officlaes da Secretaria, 
no que soffrla lncommodos, trabalho e algu· 
mas vez.es prejulzos; e, sendo obrigados os Se· 
cretarlos de todas as outras Provlnclas mar!· 
tlmas do Imperio a fazer outro tanto, vêm os 
emolumentos dos oftlclaes da Secretaria de Es· 
tado da Marinha da COrte a exceder aos que 
mens:~lmente percebem os offlclaes das outras 
Secretarias d 'Estado. :Mas, Sr. Presidente, ser:l 
justo, será conforme aos prlnclplos consagra· 
dos pelas leis, e altamente proc!n.mndo pela 
razão, que uns tacam o trabalho e que ou· 
troa tenham o ganho, méta a que atiram 
quasl todas as acções dos homens? :'t!erecerA 
comer os fructos da arvore aquelle que não 
contribuir para a sua cultura? DeverA consen· 
tlr·se que preJudiquem os homens uns aos ou· 
tros sob capa de certas dlstlncções e subtlle· 
zas legaes? Creio que não, ao menos jA não 
estamos no tempo do 

Si c vos, non vobis, mclli/icatis, apes: 

tes dos t.molumentos dos passaportes. Ao me
nos se mostra pela experiencla que este me
thodo de Administração jA adoptado, e qu~ 
actualmente estA em pratica na Secretaria dilo 
Provlncla de S, Paulo, I! vantajoso e ln teres· 
sante A Fazenda N'aclonal. Os emolumentos 
tanto do Secretario como dos offlclaes da Se
cretaria, que entram para o cofre da Fazenda 
Publica, produzem annualmente um accumula· 
do que não só chega para satisfazer ao Se
cretario um conto e qnntrocentos mil réls do 
seu ordenado, no offlclnl maior quatrocentos 
mil réls, ao segundo offlclal, trezentos mll ré!s, 
aos outros dois duzentos mil réls, mas ainda 
sobra e faz augmentar as rendas; e desta 
maneira se concilia o augmento. da receita na· 
clonai com a conslderatão que merecem 
aquelles empregados, dando-se-lhes o necessa· 
rio para sua sustentação, e honesta subslsten· 
ela de suas ·famlllas. A' vista das razões, que 
sujeito A sabedoria do Senado, sou de opinião 
que se approve tal qual a Resolução da Ca· 
mnra dos Deputados, e que se envie â Sancção 
:lo Imperador. Quanto á Secretaria do Go· 
verno da Provlncl:l. de Minas Geraes, melhor o 
podertl. Informar o meu Il!ustre Collega o Sr. 
Visconde de CaetM, que acaba de servir de Pre· 
sldente daquella Provincla. 

Sic vos, non vobis, vellcra fertis, oves: 
Sic vos, non vobis, tertis aratra, boves. 
Temos j:l determinado em nossa Lei fun· 

damental do Imperlo, TI. 8.• Art. 179 § 13 das 
Garantias Constltuclonnes, que a Lei será 
igual para todos, quer proteja, quer castigue, 
e recon1pensará em proporção dos merecimen
tos de cada um. Sou, portanto, de parecer que 

se deve approvar a Resolução na parte em que 
manda dar a paga, dar a recompensa a quem 
fez o trabalho; c igualmente julgo que se deve 
approvar na outra parte, em que se determina 
que o remanescente seja recolhido ao Thesou· 
ro Nacional. Temos presente o estado ruinoso 
das nossas finanças, po!'Que não aproveitare
mos tudo quanto fOr possivel? Como pagar di· 
vidas lmmensas? Como entreter a Marinha Im· 
perlal e Nacional, o Exercito do Sul, e as des· 
pezas lndlspensavels do Imperlo? Os grandes 
rios não se engrossam sem a confluencla de 
muitos pe11uenos regat_os, ê mister por conse
quencla que aproveitemos tudo, que observe
mos a mais rigorosa economia. A!lllllquem-ee, 
pois, para o Thesouro Nacional os remancsccn· 

O Sn. VJsco:\DE DE CAJmm': - Sr. Presl· 
dente. Como o meu lllustre Co!lt:ga no seu 
discurso declarou qual o R~glmento que ser· 
via na Secretaria da Provincla de S. Paulo, 
quando ahl Presidente, qual a ordem dos seus 
trabalhos, e qual o destino dos rendimentos da 
mesma Secretaria, persuadindo-se de que na 
Provlnc!a de 1\IInas Geraes deveria haver uma 
Igual marcha, cumpre-me Informar que a Se
cretaria desta Provlncla governa-se pelo mes· 
mo Regimento, o qual não contempla senão o 
Secretario c um unico offlclal, que ê o maior, 
bem que presentemente haja. outros operarlos 
para o expediente dos trabalhos; que o actual 
offlclal-malor recebe unicamente a quota parte 
que lhe dá o Regimento,· sem algum outro or· 
dcnado, por depender de ResoluÇão, visto que 
serve Interinamente pelo actual Secretario do 
Governo, a quem pertence o cargo de offlclal 
maior; e que, supposto não haja na Provln· 
ela de :1nnas Geraes o e:Kpedlente de passa· 
portes marltimos, todavia acha-se a cargo do 
Secretario do Governo receber, não sem grave 
lncommodo, e responsabilidade, os rendlmen· 
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tc;s da Secretaria para os cntrc:ar nos cofres 
da respectiva Junta de Fazenda, a qual, dedu· 
zldas as despezas necessarlas do expediente, e 
dos empregados, tem a vantngem da sommn. 
que remanesce. 

Passando agora ti. materla que esttL em dls· 
cussão, declaro-me pela oplnlli.o do meu Illus· 
tre Collega, porque acho que, sendo de justiça 
universal que pertença o lucro t!.quelle que 
trabalha, nli.o posso ajustar-me com a opinião 
dos Que pensam que deve dar-se 11 outros que 
nada fizeram; mas como estes argumentem 
com um titulo dado pelo Senhor D. João VI, 
com a posse, e boa fê, deixo ti. conslderacão 
da Camara a decisão desta Importante ques· 
tão, declarando-me todavia a favor, como jt!. 
disse, dos que trabalharam, quanto ã quota 
que lhes ê destinada, recolhendo-se os rema· 
nescentes para a Fazenda ·Publica. afim de 
supprlr ás necessidades do Estado. 

Não havendo mais quem f~>lasse so· 
bre esta materla, e dando-se por dls· 
cutlda, poz-se a votos a Resolução, e 
foi approvada tal como se ar.hava re· 
d!c;lda, afim de subir ã Sancção Im· 
perlal; rejeitando-se as emendas que 
se ha\·lam adoptado na segunda dls· 
cussão. 

Passou·se ao segundo objecto da Or· 
dem do Dia, c continuou a prim~ira e 

segunda discussão da Resolução da 
Camara dos Srs. Deputados, sobre fi· 
car autorlsado o Governo para conce· 
der ao Semlnarlo Episcopal do Par:t 
.um terreno contlguo ao mesmo, que 
terá vinte braças de frente, e outr'ora 
foi occupado por armazena hoje demo· 
lidos. 

"Art. 1.• - Haverá nas praças couuuer
claes das pr!ncipaes cldndes marltlmas do Im· 
perlo um escrivão privativo do ponto e pro· 
testo das letras de commerclo. " 

Fizeram·se sobre este artigo peque
nas observaçõ~s. que os tnchygraphos 
não alcançaram; e, dando-se depois por 
discutido, .procedeu-se ã votação, na 
qual ficaram empatados os votos, e 
por consequencla adiado o Projecto 
para entrar de novo cm dlscussito. 

Passou·se ao quarto objecto da Or· 
dem do Dia, que era a continuacito da 
terceira discussiio do projecto sobre as 
municipalidades, com as emendas ap· 
proYadas na segunda. 

Entrou •:!m discussão o artigo 31 do 
titulo 1•, que sem opposlção foi appro· 
'\'ado com estava redigido. · 

Passou·se a discutir o artigo 1• do 
titulo 2•, e pedindo a palavra, obser
vou 

O S11. !ILu!Qt"EZ DE lXILUrDUPE: - Sr. Pre
sidente. Xa segunda dlscussiio deste proje
cto propuz que ficasse adiado este artigo, para 

oo tratar delle no fim dessa discussão, ponde
rando que não era conveniente ligarmo·nos 
desde logo pela sua disposição, .e sem primei· 
ramente .termos decidido a respeito das attrl· 
bulções quo~ de'l'lam pertencer ás camaras; po· 
rém a minha opinião não prevaleceu, e, ha· 
vendo-se appro'l'ado este artigo, depois, nas at· 
trlbulçõcs que se deram tLs camaras, passaram 
al&umas, que se põde entender pertencerem á 
autoridade contenclosa. Eu não d.escubro nc· 
cessldade de que se faca aqulo~ta declaração, e 
desde jt!. nos ligamos sobre o que ainda está 
por discutir; portanto, parece-me mais conve· 
nlente que este artigo &~ supprlma. Quando 
se tratar das attrlbulções das camarns, dlr-se-a.. 

Nenhum dos Srs. Senadores com· 
bateu a Resolução, a qual se deu por 
discutida, poz-se a votos, c foi appro· 
v ada para passar ã terceira discussão. 
Segulo·se a terceira parte da Ordem do 
Dia, e continuou a primeira e segunda 
discussão do Projecto da mesma Ca· 
mara sobre a creacão de um escrivão 
d~ ponto e protesto de letras de com· 

· qua.~ são aquellas que lhes pertencem, c é 
desnecessarlo fnzer·se aqui esta declaração; 
assim, passo a propor a suppressfio do artigo_ 

.. merc!o, que tinha ficado adiado na 
Sessão de 26 de Setembro deste anno . 

Entrou em discussão o Art. 1.•: 

ElrEXDA 

"Ao titulo 2•, artigo 1.• Requeiro a sup
pressão deste artigo. - Mczrqua de Inhczm-
lmpe." 

Foi apoiada. l 
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Falou o Sr. João Evangelista, mas 
o Tachygrapho não ouvlo. 

Não havendo mais q~:•lm falasse, e 
dando-se por discutido o artigo, pro· 
poz o Sr. Presidente se a Camara ap· 
provava a sua suppressão - ~ão pas· 
sou. 

Entraram em discussão, e foram 
successlvamente approvados da ma· 
nelra porque tinham passado na se
gunda discussão, os artigos 2•, 3•, 4" 
e 5•; e passando-se ao artigo 6•, dls&l 

O Sn. MAnQuF.z DE I~nAlinUl'E: - O ar· 
tlgo está providenciando sobre as faltas dos 
vereadores; entretanto, não previne que por 

· causa dessas faltas algumas vezes debo~ de 
haver Camara. Por se evitar este lnconve
nLente, deve-se marcar um tempo, pelo qual os 
vereadores se regulem .para chamarem o sub· 
stltuto em lugar do Impedido; o que me parece 
que se dev.e faZilr quando o Impedimento pas· 
sar de quinze dias, ou a urgencla e lmportan
cla doa negocias exigir o numero completo dos 
vereadores. Eu passo a propor a minha 
emenda por escrlpto. 

Eli.I::NDA 

"Proponho quol, -em lugar das palavras
"seja longo" - que vêm no fim deste artigo, 
se diga -"quando o Impedimento passar de 
quinze dias, ou a urgencla e importancla dos 
negocias exigir o numero completo dos verea· 
dores". - Salva a redac~ão. - Marqucz de 
Inhambupc." 

' .. 

Foi apoiada. 
Dando-se por discutida a materla, 

propoz o Sr. Presidente se passava. o 
artigo, salvas as emendas. - Venceu· 
se que sim. 

Se a. Camara approvava a. primeira 
em•lnda da segunda discussão. - Ven· 
ceu-se do mesmo modo. 

Se passava a segunda emenda da se· 
gunda discussão. -· Não passou, 

Se approvava a emenda do Sr. Mar· 
quez de Inhambupe. - Approvou-se. 
Entrou em discussão o artigo 7•, sobre ... 

o qual ningutSm falou, e dando-se por. 
discutido, foi approvado com a emen· 
da adoptada na segunda discussão. 

Os artigos s• e 9• passaram tam
.bem sem opposlcão alguma; aquelle 
da maneira em que estava no projecto, 
e este com uma emenda· QUol se havia 
approvado na segunda discussão. 

Dada a hora adiou-se a discussão, e 
o Sr. Presidente assl·gnou para Ordem 
do Dia a continuação da mesma ma· 
teria; s terceira discussão do projecto 
sobre a organização da Impolrlal Brl· 
gada da Artilharia da ,Marinha; a. 
segunda discussão da resolução sobre 
a Marinha do Dlstricto de Cabo Frio;· 
a terceira discussão do Regimento 
Economlco e Policial para as minas; e 
a. discussão do projecto sobre a crea· 
ção d·~ um escrivão do ponto e pro
testo das letras de commerclo. 

O Sr. 1• Secretario deu conta de um 
oftlclo do Sr. l!arqucz de Queluz, re
mettendo os autographos d·~ um de
creto sobre Isenção de direitos de en· 
trada, por espaço de um anno, . de to
dos os comesU.vels e medicamentos que 
foNm Importados nas Provlnclas do 
Ceará. c Rio Grande do Norte; e de 
tres resoluções, uma sobre o provi· 
mcnto dos offlcios do Juizo dos Feitos 
da CorOa da Provincla do Rio Grande 
do Norte; outra sobre o augmento de 
ordenado aos proiilssores publicas de 
primeiras letras, que percebem menos 
de cento e clncoenta mil réls; e a ter· 
celra sobre o tl.:a.r o Governo autor!· 
zado a mandar suppr!r pelo producto 
das !'!!Idas geraes das Provlnc!as o 
que faltar no rendimento do subsidio 
l!tterarlo para o pagamento dos orde
:nados dos professores de primeiras 
letras, c Grammatlca latina; os qu~s 

Sua Magestade o Imperador houve por 
bem sancclonar. 

O Senado ficou lntel!'ado. 
Levantou-se a sessão á.s duas horaa 

da. tarde. 
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)17' SESS.!O, E.M 4 DE OUTUBRO DE 1827 

E:r:pecliente. - Oontinuaçao da terceira dia· 
cussao do projecto sobre as municipalídl\o 
des. - Leitura ao parecer e eme1~das ~·4 

Oommissao de Fazenda sobre o projcct~> 

da fundação da divida publica 

PBESIDE!I"CI.\ DO Sn. BJSl'O C.\I'Eí.LÃO :!1!611 

Estando na sala vinte e nove Srs. 
Senadores, o Sr. Presidente abr!o a 
sessão. O Sr. 2• Secretario leu a 
Ada da antecedente, e foi approvada. 

o Sr. 1• Secretario passou a ler ~ste 

O}"L'ICIO 

"Illm. e Exm. Sr. - Procedendo hoj•; n 
Camara dos Deputados á ~leicão da :Mesa, que 
deve começar a ter exerclclo no dia de a.ma· 
nhã, foram eleitos, na forma do seu Th:gl· 
mento, :Para Presidente o Sr. Pedro de Araujo 
Llmn, para. Vlce-Presldente o Sr. José da Costa 
Carvalho, para Secretarias cm 1• lugar o Sr. 
José Carlos Pereira d•? Almeida Torres, em 2• 
eu, em 3• o Sr. Joaquim l\Iarcelllno de Brito, 
e em 4• o Sr. Lulz Francisco de Paula Cavai· 
cante de Albuquerque. O que de ordem da 
mesma Camara participo a. V. Ex•; para. que 
seja. presente na. Camara dos Srs. Senadores. 
- Deus Guarde a V. Ex•. - Paço da. Cn
mara dos Deputados, em 2 de Outubro de 182i. 
- José Antonio da Silva Maia. - Sr. VIsconde 
de Congonlws do Campo." 

O Senado ficou Inteirado. 
Fez-se a leitura das emendas ao 

projecto da Camara dos Sra. ~PU· 

tados sobre a reducção do Imposto 
do Quinto do Ouro; e, não ha";ndo 
quem falasse contra ella, foi a.ppro
vada, afim de se rem~tter á sobredlta 
Camara com o projecto original. 

Segulo-se a primeira. parto? da Ordem 
do Dia que era. a contlnuacão da ter· 
celra dlscussilo do projecto sobre as 
municipalidades com as emendas ap
provndas na. segunda. Poz-se em dls· 
cussão o artigo 10 do titulo 2•, o qual 

·passou sem opposlcão como estava no 

projecto; e o mr:smo aconteceu com o 
artigo 11. 

Entrou em dlscussdo o artigo 12. 

O Sn. l\I.AllQU&z DE lNILUtDUl'&: - Sr. P~ 
sldente, Este nrtlgo envolve materla que póde 
admlttlr contestncilo, e tornar-se contenclosa. 
Ora, o Senado decldlo que as Camaras ndo ti· 
nham senão jurisdiccilo administrativa; por 
tanto, quando ·sobre ~!ftes pontos houver ques· 
ti:•:s, parece que devem Ir ao Juiz para as de· 
cldlrem. 

Nilo havendo mnls quem falasse, foi 
posto a votos o artigo, e approvado 
com a emenda que se adoptou na se
gunda discussão. 

Entrou em discussão o artigo 13, ·o 
qual foi approvado com a emenda que 
se tinha vencido na segunda dis· 
cussão. 

Segulo-se o artigo 14. 

O Sn. BAnnoso: - Sr. Presidente. Pa· 
rece-me que este artigo to:m por objecto preve
nir, por melo da exclusão dos offlclaes que 
servirem nas Camaras, os abusos que póde 
haver na alienação dos bens das mesmas Ca.
maras. Acho multo boa r:?Sta disposição, e as· 
sento que ella se deve estender tambem aos 
que tiverem feito a ·proposta para essas ven
das. Eu offereço uma 

El[EXD,\ 

"No artigo 14 do titulo 2• d•?pols das pala· 
vras -"offlclacs, que servirem nas Camaras ... 
-accrescente-se -"e os que tl·verem feito a 
proposta". - Barroso." 

Foi apoiada.. 

O Sn. OLI\"EIM: - Julgo que é desneces
sa.rla. esta emenda. O que se de,·e prevenir é 
a Influencia que podem ter nas arrematações 
os offlciaes que sen·lrem, pois se acaso se 
lhes deixasse a faculdade de pod•:rem ari'ema
tar para. si, podia. acontecer que procurassem· 
meios de o fazer por menor preço do que va
lesse a. coisa. Quanto á proposta rião póde ha· 
ver receio algum de que se torne prejudicial, 
e que justifique o estabel•~clmento da exclusão 
dos que a fizerem, porquanto eRsas propostas 
hão de ser submettldas ã approvação do Poder 

I 



Sessão de (1 de Outubro - --1H 

Legislativo, ou do Poder Executivo, na forma 
do artigo antecedente, e não se ha de decidir 
da venda destes bens sem primeiramente se 
conhecer a utilidade que della resulta. 

Dando-se por discutida ~sta mate
ria, propoz o Sr. Presidente se pas· 
sava. o artigo, salvas as emendas. -
Passou. 

Se passava a emenda. approvada. na 
segunda discussão. - Passou. 

Se a Camara approvava a emenda 
do Sr. Barroso. - Votou-se pela a.f· 
matlva. 

Entrou em discussão o artigo 15, e 
fizeram-se breves reflexõ~s sobre es· 
tarem ou não claras as emendas que 
se approvararu na segunda discussão; 
mas não se p6de bem colher o sentido 
dessas observacões pelo que o Tachy· 
gra,pho escr•~veu. Sobre esta mater!a 
mandou o Sr. lfarquez de Inhambupe 
á Mesa. a. seguinte 

E:UEXD.\ 

"Da palavra -"aforamentos"- transpor· 
tada para o artigo 13, como já se venceu na 
segunda discussão, se faca tambem mcncão no 
artigo 14, fazendo-se a rcdaccão destes tres 
artigos como melhor convier. - Jfarqucz de 
Inhambupc." 

Foi apoiada; ·~. dando-se por dls· 
cutida esta materln.. propoz o Sr. Pre· 
sldcnte se passava o artigo, sa.h·as as 
emo:ndas. - Passou. 

Se a palavra. -"aforamentos"- de· 
veria. ser supprlmldn.. - Dccldlo-se 
que sim. 

Se se approvava que nos artigos 13 
e 14 se fizesse menção dos afor .1mcn· 
tos. - Assim se resolveu. · 

Se se approvava. que o artigo 15 fi· 
casse redigido na forma da emenda. da 
segunda discussão, salva melhor re· 
da.ccão. - Assim se dccldlo. 

Entrou em discussão o art. 16. 

O Sn- OtrrElllA: - Sr. Presidente. Julgo 
que nenhum proveito se p6de tirar da dlsposl· 
ção desb~ artigo; portanto, eu passo a propor 
que seja supprlmldo. 

EMENDA 

"Proponho a. suppressão do artigo 16. -
Lui:: José de Oliveira." 

Não foi apoiada;. e não havendo 
quem falasse sobre este artigo, foi 
posto a votos, e approvado com a 
•!lllenda, que se tinha adoptado na se
gunda discussão. 

Do mesmo modo foram successlva· 
mente lidos e approvados com aé 
emendas vencidas; na. segunda dls· 
cussão os artigos 17, 18, 19, !!O, 21 
e 22. 

Entrou em discussão o titulo 3•, e 
foi approvado sem debate o seu 1• ar· 
tlgo até o § 1!! Inclusive, na forma 
porque haviam passado na so~gunda. 

discussão. 
Poz-se em discussão o § 13 daquelle 

artigo. 
0 Sn. l\!AJIQUI"'~ DE lXIIAl!RUPE: - Julgo 

multo acertadas as providencias que se dão 
neste pnrnSTapho. Xada tenho que dizer con· 
tra ellas, c levanto-me unlca.momte para obser· 
var que se deve tambem aqui Incluir o fabrico 
dos fogos de .artificio. 

"Proponho que depois da. palavra -"pol· 
vora"- se accrescent•:-"e fabrica. de fogos de 
artificio"-. Sah·a a redaccão. - .lfarqucz de 
Inhambupe.·• 

Foi apoiada, e dando-se por dls· 
cutlda a materla, poz-sc a votos o pa· 
ragrapbo, c foi approvado, salva a. 
emenda. 

Entrou •:m \'o tacão a emenda, e foi 
tambem npprovada. 

Segulo-se o § 14, o qual foi appro· 
vado sem haver quem o combatesse. 
O § 15 foi supprlmldo na forma da 
emenda \'enclda na segunda dls· 
cussão. Approvou-se tambem, so:m ha· 
ver quem o contrariasse o § 16. 

Passou-se li discussão do artigo 2•, 
o qual foi approvado sem debate; e 
do mr.smo modo passaram os artigos 
3', 4', s·. 6•, 7•, s·. com as emendas 
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112 Sessão de -1 de Qutubro ------------------que ao õ• e 7• tinha adoptado a Ca· 
mara na segunda discussão. 

"Não põde a Commlssão descobrir o mo
tivo justo, nem mesmo plauslvel, da altera· 
ção que se fez, excluindo-se do reconhecimento 
da divida publica, as que por tltulos verldl· 
cos e legaes tiverem sido contrahldas pelo Go· 

·verno no corrente anno de 1827, e ainda mais 
a exclusão da divida procedente dos empres· 
tlmos, ou supprlmentos feitos ao Thesouro 
pelo Banco do Brazll no corrente anno. 

Leu-se o titulo 4• do artigo 1•, o 
qual !ol approvado &~m debate com a 
emenda vencida na segunda discussão. 

Foram successlvamente !Idos e ap· 
provados tambem sem debate os ar· 
tlgos 2•, 3•, 4•, 5•, 6" e 7• quaes se 
achavam no projecto, e tinham pas· 
sado na segunda discussão. "Não será facll descobrir os motivos, por

I'JUe se Mo de reconhecer por dividas publl· 
cas todas que o Governo por titulas verldlcos 
e legacs contrahlo atê o !lm do anno de 1826, 
e não devam ser as que o mesmo Governo con
tr:~.hlo ou contrah!r por !guaes titulas vcrldl· 
cos e legaes no corrente anno de 1827. Se na 
Sessão do passado anno não hom·e tempo para 
ser por Lei habilitado o Governo com fundos :. 

N·~stc ponto Interrompeu-se a dls· 
cussão do projecto para o Sr. llfarquez 
de Marlcá apresentar o parecer da 
Commlsão de Fazenda com as cmcn· 
das offcrecldas pela m•!sma Commls· 
são ao projecto da fundação da divida 
publica, que para esse fim lhe havia 
sido remettldo. 

1'.\.BECEB 

"A Commlssão de Fazenda examinou com 
a de\'lda clrcumspecção o projecto de lei para 
o reconhecimento, legalização, fundação c 
amortização dn divida nacional, remcttldo 
pela Camara dos Deputados em 27 de Setcm· 
bro a esta Camara do Senado, c passa a dar o 
resultado do seu exame com a clareza, e lndl· 
v!duação necessarias em objecto da mais trans· 
cendente lmportancla, e que sendo a primeira 
operação de credito que s~ pretende fazer neste 
Imperlo, ou nos conduzirá â altura a que têm 
chegado as nações que souberam estabelecer 
o seu credito publico. achando-se nellt~ lndefl· 
nldos recursos, ou augmentará nossos actuaes 
embaraços, quando mal projectada c condu· 
z!da. E' em verdade ardua. tarefa, que cxl· 
girá longo tempo; csb~ por~m nos falta, o que 
servir-nos·á de desculpa, emendando as luzes 
do Senado as !mpcrfclcões do nosso .trabalho. 

·"Seguiremos o Projecto em suas decisões, 
notando o que achamos de alteração, e apon· 
tando as emendas, que nos pareceram ner.es· 
snrlas em seus Artigos. 

TITULO I 

CAPIT\TLO UlHCO 

"Parece á Com missão que este Capitulo 
deveria ser substltuldo pelo.s dous apresenta· 
dos pela Commlssiio de Fazenda da Camara dos 
Deputados cm 16 de Julho do corrente anno. 

necessnrlos para fazer face ás dcspezas do 
anno de 1827, mostrando-se pelo orçamento da 
receita e despeza deste anno haver um deficit 
de 5.150:000$000, assim como se mostrou no 
orçamento da receita e despeza do anno de 
1826, que o deficit relativo ao dito anno era 
orçado em 4. 014:000$000 com pouca d!frcren· 
ça, que culpa terão os credores das quantias 
que o Governo lhes ficou devendo, por Isso 
que foi habilitado para fazer face, a dlnhi~lro 
de contado, a todas as despezas, que eram ln· 
dlspensavels â sustentação do Imperlo? Não se 
fará uma grande quebra no credito dos tltulos 
verldlcos e legaes, dados pelo Governo aos seus 
credores pelas despezas, que !o! obrigado :1. 

fazer, fir..ando taes tltulos excluidos da pre
sente Lei? Serã Isto justo, será politico? Nln
guem o dirá. Como estabelecer-se a publica 
confiança do que tanto depende o credito pu· 
bllco? Demais, a Commlssão, meditando sobre 
o mal que actualmente nos opprlme, e Que bem 
pódc classificar-se em uma calamidade publica. 
reconhece por causa primaria o descredito das 
notas .. do Banco; cDnvlrá augmcntar·se este 
descredlto? Serâ Isto politico? Não será pe
rigoso? Não entra. a Commlssii.o na analyso 
das multas causas cocfflclentes do descrcdlto 
das notas do Banco, limita-se a ponderar s6· 
mente QUI~ o multo que se tem dito e cscrlpto 
contra um estabelecimento, que tanto de
pende de credito para operar vantajosamenta 
aMm do seu capital monetarlo, recahlndo so· 
bre a prova de seus embaraços dada pela ta· 
bella, que foi obrigado a estabelecer para o pa. 
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gn.mento de suas notas, que devia ser Inte
gralmente feito em moeda, e recahlndo Hobre 
o conhecimento das repetidas emissões de no· 
vas notas, com que o Banco, o~corrla As ex!· 
genclas do Thesouro, são a verdadeira causa 
da sua deprec!a~il.o em ponto tal, que se deve 
considerar como uma publica calamidade. E 
será prudente, ou antes não será assás per!· 
goso qualquer passo, que tenda a aggravar 
esta calamidade? Nilo deveremos occupar-nos 
com preferencla dos meios de a minorar, quan· 
do de todo a nil.o l,lodemos an!qulllar? 

minadas, quando tratam de fundar suas d!vl· 
das; nenhuma vlolenc!a, nenhuma. coaccão, 
exacto cumprimento dos contractos, segura e 
abundante dotação da Caixa de Amortização 
da C~p!tal, e dos juros, exaccão e lmparcla· 
lldade nos pagamentos ajustados; com estes 
prlnclplos da maior lnvlolab!l!dade, abre-se un1 
emprestlmo, vendendo-se as npo!lces de eapl· 
tal, ou de renda, aos que por ella malar preço 
otterecerem; sujeitam-se as nações que se 
acham em apuro a grandes perdas, mas sal· 
vam-se de d!ff!culdades, e success!vamentc vão 
melhorando, á proporção que suas rendas 
crescem, o seu credito se restabelece. Lem· 
bremo·nos dos emprestlmos feitos pela. Grã 
Bretanha, -e pela França em d!fferentes épo· 
cas assás tormentosas, achar-si~·fio emprest!· 
mos com perda de 50, 52, etc., por cento no 
capital. Contra os prlnclplos theor!cos, e con· 
tra a pratica seguida pelas nações lllum!nn.· 
das se propõtl neste Titulo 3.• um emprcst!mo 
forcado, que s6 por esta sua pessima qual!dado 
não ba de produzir o desejado effelto, ainda 
mesmo que houvesse sobra de capltaes no 
Brazll, que se destinassem a um slmllhaute 
emprego. Vamos por partes. 

• Nos Arts. 19 e 20 se cria, e reconhece 
como divida publica fundada o capital de 
12.000: 000$000; pondo-se este capital em c! r· 
culaçito por melo de apo!lces de fundo, nenlm· 
ma menor do valor de 400$000. 

"No Art. 21 :;e estabelece o destino deste 
capital, a saber: seis mil contos de réis pelo 
menos, para a compra, ou troca de notas do 
Banco, e o restante para o pagamento dos 
credores publicas, e supprlmento do rleficit do 
anno de 1828, que fôr declarado na Lei rio Or-

"O Projecto de Lei no Art. 21, § 1, apre· 
senta o mais proprlo remedia, de que multo 
se deve esper:1r, uma vez que possa realizar· 
se. E' obvio que a excessiva emissão das no· 
tas do Banco, que nenhuma propor· 

!)ão tem com as necessidades da circulação de 
valores nas transac~ões do commerclo desta 
praça, ê a principal causa do seu descredlto, 
pois que, se não estivesse perdido o lndlspen· 
savel oquillbrlo, _ elle por si se sustentaria. 
Este Art. 21 mostra a sabedoria da Camara 
dos Deputados, mas a supprcssão feita na pre· 
sente Lei do reconhecimento da divida contra· 
hlda por emprestlmos e supprlmentos feitos ao 
Thesouro pelo Banco até o fim do corrente 
anno de 1827, como estava declarado no Pro· 
jecto feito pela Commlssão de Fazenda da 
dita Camara, não pôde deixar de produzir os 
mais desastrados efíeltos, aggra\•ando a actual 
calamidade, pondo o Governo no mais critico 
apuro, pela suspensão dos supprlmentos do 
Banco no anno corrente; portanto, a Commis· 
são julga de absoluta necessidade pelo 
menos o reconhecimento da divida compre· 
hendlda no anno de 1827, quando se não 
queiram adoptar os dous Capitulas já Indica· 
dos em substituição do Capitulo un!co, que vem 
no Projecto. 

çamento. 

"Não tem a Commlssão que dizer sobre os 
dous Capitulas do Titulo !!.", cuja doutrina 
cxpend!da nos Arts. 3 e 18 é luminosa, c nada 
deixa a desejar, sendo unicamente necessarlo 
pôr·se no Art. 17. - Contrahlr·se - em lugar 
de - Contrah!o. 

"PasEi1mos ao Titulo 3.": 
"Da fundação da divida Interna." 
"E' super!luo o trazer á lembrança da Ca· 

mara o mcthodo aconselhado pelos cscr!pto: 
rcs de Economia Politica, e do credito publico, 
e a pratica que têm seguido as nacões lllu· 

"Nos Arts. 22, 23 c 24, se declara um ven· 
cimento, de juro varlavel á excepção das apo· 
llces empregadas na compra das notas do 
Banco, cujo max!mo juro serlí. de 5 por cento, 
podendo tambem este variar abaixo de 5. 

"Vamos á pratica, observando o que pro· 
vavelmente acontecerá quando taes apollces se 
puzerem em circulação. O credor publico do 
uma dada somma se apresenta para ser pago 
do que a FaZI,nda Publica lhe deve legalmente. 
orrerece-se·lhe no Thesouro uma ou mais apo· 
!Ices com juro de cinco por cento, e um por 
cento de amortização. Se lhe não agrada este 
mcthodo de pagamento, por Isso, que reputa 
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diminuto o juro de seu cnpltal em uma praça, 
onde esst~ mesmo credor terá descontado suas 
letras de 12 por cento pela demora do paga
mento do Thesouro, que recurso terá? Ou es· 
perar pelo pag~mento Integral do seu capital, 
ou acceltar as apollces na certeza de que, Indo 
negocial-as na praça para obter o seu capital, 
so!trerá um desconto conslderavel. E nil.o serâ 
este melo violento, e bem parecido a uma ope· 
ração forçada, smpre opposta ao estabeleci· 
mento do credito publico? Não é de razão que 
o devedor, que não tem meios de pagar, sof· 
fra este desconto para lnb~gralmente pagar ao 
seu credor? Não ê Isto o que praticam os de· 
\'edores particulares para com os seus parti· 
culares credores, e para com a Fazenda Pu· 
bllca, sua credora? ~ortanto, para que possa 
ter o dc~ejado ctfclto esta primeira operação 
de credito, julga a Commlssão que os diversos 
artigos deste Titulo 3, devem softrer as emen· 
das que vão apontadas, e que se reduzem ao es· 
tabeleclmento do juro fixo de 5 por cento, 
com 1 por cento, para amortlsação, sendo as 
apol!ces negociadas na praça por lntermedlo 
do corretor da Caixa do) Amortlsa~;ão 

pelo maior preço que se offerecer pelo capital 
nominal das mesmas apol!ces, como convem; 

não só para se poder com mais probabilidade 
obter os fundos, que nos são necessarlos, e 
descarregar o giro da praça de uma parte con· 
slderavel das notas do Banco, para que se res· 
tnbcleca o seu credito, mas para justificar as 
operações da Caixa de Amortização na fórma 
do Art. 60. 

''Resta finalmente á Commlssão dar o mo· 
tlvo porque julga prudente não admlttlr por 
ora o estabelecimento das caixas flllaes para 
o pagamento das dividas publicas das Provln· 
elas. 

uma tal operação de credito no1•o entre nós, 
para ao depois estender ás outras Provlneias, 
como se julgar conveniente. 

"Nilo menos cumpre á Commlssilo expor o 
fundamento, que teve, pa!'a propor a suppres· 
silo no Art. 51. - Lenlbrou·se a Commlssilo de 
que com esta dlsposicão se poriam fóra de 
concurso muitos cidadãos, lntelllgentes e hon
rados, sendo de ordlnario a pobreza compa
nheira das luzes e das virtudes. 

"Paco do Senado, 4 de Outubro de 1827. -
J!arquez de Baependy. - J!arquez de Maricá. 
- Marquez de S. Amaro. - Manoe! Ferreira 
da Camara. - Marquez de Queluz." 

Emendas o!fcrecidc.s pela Commissão de Fa· 
zenda da Camara dos Senadores ao Pro
jecto de Lei para o reconhecimento, lega,. 
lisação, fundação e amortisação da divida 
publica. 

"Art. 1• § 1•, em lugar de 1826- 1827. 
"Art. 17, em lugar da palavra - contra· 

hio - ~creva-se- contrahir. 
"Art. 20, em lugar de - que vence - an· 

nualmente de cinco por cento. 
"Art. 21, § 2, Supprlmam·se as palavras 

- e seus auxiliares - atê o fim; e ponha-se 
- na fõrma dos Arts. 38 e· 39. 

"Art. 22. Substitua-se o seguinte: - As 
apo!lces appllcadas ao fim de que trata o nu· 
mero 1.• do Artigo precedente serão vendidas 
pelo maior preço, Que em notas do Banco por 
ellas se offilrecer, e por lntermedio do corre
tor da Caixa de Amortização; estas notas as· 
sim compradas serão depois de golpeadas, e 
marcadas no Thesouro Publico, dadas ao Ban· 
co em pagamento á conta do que lhe deve o 
Governo. Taes notas não tornarão a entrar em 
circulação,. nem o Banco, a contar do 1• do 
Janeiro de 1828 em diante, poderá emittl~ 

mais algumas de novo. 

"1. A Commlssão teve em vista Que se não 
havia feito menção de taes dividas, nem das 
rendas das Provlnc!as em o Projecto para Or· 
gamento de 1828. 

"2. Que seria extrema a dlfflculdade de se 
contentarem os credores residentes em Pro· 
-vlnclas pobrs i! remotas, como por exemplo a 
de Matto Grosso, cuja divida passiva s6be a 
mais de SOO contos de rêis, sem nella haver 
capitalistas, que acceitem as apollces, apezar 
dos maiores sacriflclos do credor publico, quan· 
do necessita fazer uso do seu capital. 

"Arts. 23 e 24 substltu!dos pelo seguinte 
- As apo!lces appllcadas aos fins dos nume· 
ros 2 e 3 serão do mesmo modo vendidas pelo 
maior preço, que por eJ!as se poder obter. 

"3. Que era prudente ensaiar nesta praca 

"Art. 29 - Supprlma-se o que se segue â 
palavra - COrte.· 

"Art. 30, § 1. Supprima-se - c do seu 
'uro. 

Art. 31. Redigido pelo modo seguinte: -
Sempre que o Thesouro emittlr uma apollce, 
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fartt assentar o nome da pessoa, a quem deva 
pertencer, em um livro que contenha o cata· 
logo numerlco das apollces por classes do va· 
lor capital. Esta pessoa sertt considerada como 
o primeiro possuidor. Na Caixa de Amortiza. 
cão havertt um llvro de Igual natureza, onde 
por communlcaçiW do Thesouro se tomarâ o 
mesmo assento. Estes llvros servirão para se 
verificar no acto das fransferenclas a ldentl· 
dade dos primeiros possuidores das apollces 
emlttldas. 

"Art. 32. Supprlma-se - ou pelas Casas 
de Fazenda -; supprlma·se - ou as suas fi· 
llaes. 

• Art. 41. Em lugar de - cinco captltalls· 
tas naclonncs - diga-se - de um !\lembro da 
Camarn dos Deputados nomeado nnnunlmente 
pela mesma Cam:lra, c de quatro capitalistas 
nacionnes. 

"Art. 45. Supp~lmn·se - e das caixas fi. 
Unes. 

;;Art. 51. Supprlmldo. 
"Art. 52. Supprlmldo. 
"Art. 53. Supprimldo. 
"Art. 54. Supprlmn-sc o que se segue ãs 

palavras-Inspector Gcral..-.,até o fim do artigo. 
"Art. 55. Supprlma·se - c suas ·flllaes. 
"Art. 56. Supprlma-se e suas flllacs. 
"Art. 57. Supprlmn-sc - por si, e suas 

flllaes. 
"Art. 58. Em lugar de - nas Thesou· 

rarlas da Caixa, e suas flllaes - ponha-se -
na Thenourarla da Caixa. 

"Art. 60. Em lugar de - Caixas c suas 
fil!aes - ponha-se Caixa - em 'lugar de -
compta - de\·e ser - compra. 

"Att. 61. Em lugar de- nas Caixas Ma· 
triz e fll!aes - ponha-se - na Caixa; cm lu· 
gar da palavra - semestral - ponha-se - do 
segundo semestre; cm lugar de-nas Thcsou· 
rarlas da Caixa e suas fillaes, - na Theso!. 

. raria -da Caixa -; supprlma-se - est:l lista 
será logo remettlda ás d!fferentes ca.lxas fi· 
l!aes. 

"Art. 62 - Subst!tuldo pelo seguinte 
Ai?> apol!ces amortizadas, ou por compra, ou por 
sorte, serão lmmed!atamente golpeadas e cu!· 
lladosaniente guardadas na Caixa de Amortl· 
zação, em lugar seguro. 

"Art. 63. Suppr!ma-se - c suas flllw~s; 

em lugar de - os corretores respectivos -
o corretor. ~·.-,:~ 

A 15 

"Art. 65. Supprlmldo. 
"Art. 66. Supprl·ma-se - e suas flllp.ea, 
"Art. 67. Supprlma-se - e suas fll1aea. 
"Art. 68, § 2• em lugar de - Estes ren· 

dlmentos, etc. - ponha·se - Estes rend!men· 
tos · serão arrecadados pelo Thesouro, e Casas 
de Fazenda, e por estas enviados ao Thesouro, 
para serem lmmed!atamente entregues á. Caixa 
de Amortlza.ção. 

"Art. 70· Supprlmldo. 
"Art. 71. Supprf.ma-se desde - Igual nu· 

mero - até a palavra - Thesoure!ro -; em 
lugar de - cofre algum - dlga·se - o cofre. 

"Art. 74 - Supprlma·se o que se segue â 
palavra - Amortlzacllo. 

"Paço do Senado, 4 d·~ Outubro de 1827.
,lf arque:: de Baependy. - Marque:: de lf aricá. 
- !!arque:: de Santo Amaro. - Manoel Fer
reira da C amara. - Marquez de Queluz." 

0 Sn. PRESIDE!'iTE: - Acho . que se deV? 
mandar Imprimir com a brevidade posslvel. 

O Sn. BonoEs: -Eu penso que, para maior 
brevidade, conviria que antes de tudo se man· 
dassem Imprimir as emendas, c fosscmos com 
ellas adiantando a discussão da lei; c que d~· 

pois se Imprimisse o parecer da Comm!ssiio. 
O Sn. l\!AnQUJ:Z DE PABA!I"AOUÁ: - Ach:> 

que se deve imprimir o parecer com as emcn· 
das, porque naquelle dá·se a razão d•:!Stas, e, 
portanto, são cousas lnseparavels. A sessão 
sempre se ha de prorogar, porque no tempo 
que nos resta, de certo não acabamos esta ma· 
teria; portanto, sou de opinião que se mande 
Imprimir tudo. 

Não liavendo mais quem fizesse ob
servações sobre esta materla, consul· 
tou o Sr. Presidente a Camara sobre 
ella, a qual resolveu na conformldad" 
da opinião do Sr. l\iarquez de Para
naguá. 

Tendo dado a hora, o Sr. Prcsldent.~ 
designou para Ordem do -Dia a con· 

t!nuação da terceira discussão do pro· 
jccto sobre as municipalidades; a ter· 
celra discussão do projecto sobre a or
ganlza.cão da Imperial Brigada de Ar· 
tllharla da Marinha; a terceira dls· 
cussão da resolução sobre as mar!· 
nhas do Dlstrlcto de Cabo Frio; a dfg. 
cussão da resolução sobre a allcnaçã.o 
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das armações da pesca das baleas; a 
discussão do projecto sobre a creacão 
de um escrivão do ponto e protesto das 
letras de commerclo; a terceira dls· 
cussão do Regimento Economlco e Po· 
llclal para as minas. 

Levantou-se a sessão âs duas horas 
da tnrde. 

IIESOLU.,OF.S DO SEX.\DO 

"Illm e Exm. Sr. - O Senado me ordenn 
que passe âs mãos de V. Ex., para subir D. 
Sancção Imperial, a Inclusa Resolução da 
Assembléa Geral relativa aos emolumentos dos 

ele Oonoonhas do Campo. - Sr. José Antonio 
da Silva Mala." 

"Illm. e Exm. Sr. - Communlco a V. Ex. 
para ser presente na Camara dos Srs. Depu· 
ta.dos, que sublo â Sancção Imperial, a resolu· 
cão da dita Camara, relativa aos emolumentos 
dos passaportes de navios que se expedem pelas 
Secretarias das Provindas Marltlmas do Im· 
perlo-Deus Guarde a V. Ex. - Paço do Se

nado, em 4 de Outubro de 1827. - Viscondr, 
de Congonhas do Campo. - Sr. José Antonio 
da Silva :Mala." 
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Secretarias das Provlnclas Marltlmas do lm· 
perlo.-Deus Guarde a V. Ex. - Paço do Se· 
nado, em 4 de Outubro de 1827. - Visconde 
de Congonhas do Campo. - Sr. Marquez de 
Mncel6." 

"Illm e Exm. Sr. - O Senallo me ordena 
que participe a V. Ex., para o fazer constar á 
Camara dos Srs. Deputados, que por offlclo 
de 2 do corrente, expedido pela Repartição dos 
Negoclos da Fazenda, lhe foi communlcado que 
Sua Magestade Imperial Se Dignou Sancclo· 
nar o projecto de lei Isentando dos direitos de 
entrada, por um anno, os comestlvels e med!· 
camentos lls Provlnclas do Cearll e Rio Grande 
do Norte; e as seguintes resoluções, uma sob:·c 
o provimento dos offlclaes do Juizo dos Feitos 
da CorOa da Provlncla do Rio Grande do Norte, 
outra sobre o augmento de ordenado aos pro· 
fessores Publlcos das primeiras letras, que re· 
eebem menos de 150$, e outra autorizando o 
Governo a supprlr pelas Rendas Geraes das 
Provlnclas o que faltar no rendimento do sub· 
sldlo lltterarlo para o pagamento dos ordena· 
dos dos professores das primeiras letras e 
grammatlca latlna.-.DI~us Guarde a V. Ex. -
Paço do Senado, em 4 de Outubro de 1827. -
Visconde de Oonuonhas do Campo. - Sr. Josê 
Antonio da Silva Mala." 

"Illm e Exm. Sr. - O Senado me ordena 
remetta a V. Ex., para fazer presente na Ca· 
mara dos Srs. Deputados, a emenda junta, a~· 
bre o projecto da mesma Camara respeito aJ 
imposto do ouro, com o projecto original que a 
acompanha.-Deus Guarde a V. Ex.-Paço do 
Senado, em 4 de Outubro de 1827.-Viscondc 

Continuação da terceira discussão do projecto 
sobre as municipalidacte&. - Terceira dis· 
cussão do projecto sobre a organização da 
Imperial Brigada de Artilharia da Mari· 
nha 

PRF.SrDE:I'CIA nn ::>R. BISPO CAPELI..\0 :Món 

Achando-se presentes vinte e oito 
Srs. Senndol'l~. abri o-se a sessão; e, 
passando o Sr. 2• Secretario a ler a 
acta da antecedente, foi approvada. 

Como não houvesse expediente para 
se ler, entrou-se na primeira parte d3. 
Ordem do Dia, que era a contlnuaçãl 
da terceira discussão do projecto, s?· 
bre as municipalidades, começando·sP. 
pe artigo 3• do titulo 5•, por haver fi
cado adiado na segunda discussão o 
que pertence aos Juizes Almotacels, 
para se tratar disso quando entrar em 
discussão a Lei Regulamentar dos Jul· 
zcs de Pa~. 

O Sn. MAnQt:r.z nr. I~IIA~murr.: - Eu con· 
corda com o artigo, uma vez que se lhe faça um 
pequeno addltamento, e vem a ser que se dlg11. 
"cm tudo o que não fOr opposto ás disposições 
desta lei"; porque nesse Regimento que na O r· 
denação se dll aos procuradores, thesourelros e 
escrlvães das camaras, .talvez se achem dispo
sições que encontrem o que aqui se estabelece; 
portanto, este addltamento me parece nccessa· 
rio para salvar qualquer duvida que possa 
haver. 

• 

!J. 



Sessrio de 5 de Outnbro 117 

E~!t.:NDA 

Dando-se por discutida esta materb, 
propoz o Sr. Presidente se passava o 
artigo, salvas as emendas. - PlUisou. 

"Proponho que se a.ddicione -Mem tudo 
qU(l não !Or opposto ás disposições desta lei"', 
- Salva a redacç!lo. - Marqut'z de Inham· 

Se a Camara approvava as emendas 
da segunda discussão. - Venceu-a·~ 

que sim. 
bupe." 

Foi apoiada, e não havendo maii 
quem qulzesse falar sobre o artigo, 
deu-se por discutido, poz-se a votos, c 
foi approvado com o addltamento pro· 
posto na emenda. 

Entrou em discussão o artigo 4". 

O .Sn. !.L\nQuEz DE I:m.\MBUl'E: - Parec.;
me que este artigo p6de passar com as emendas 
que se venceram na segunda discussão, ajun· 
taudo·se·lhe ainda outra, que é a suppressã'l 
das pala\·ras ''visitas aos campos", porque esta 
suppressão se fez tambem no outro artigo. Para 
caminharmos, pois, em harmonia, passo a pro
por essa suppressão. 

"Proponho que se supprlmam as palavras 
-•·e visita aos campos".-.Marquez de lnham· 
bupc." 

Foi apoiada. 
O Sr. VIsconde de Congonhas dlss.~ 

mui poucas cousas a respeito do ar· 
tlgo, as quacs se não podem entender 
pelo que o Tachygrapho escreveu, ~ 

mandou depois á Mesa esta 

EME:SDA 

"Fazer entrar na Thesourarla todas as ren· 
das munlclp:ics; defender a propriedade e ser· 
vldões publicas, e todos os direitos munlclpaes; 
e Tepresentar ao Presidente e á Camara quanto 
12ntender com·cnlenteao bem publlco.-Salva a 
redacção. - Visconde de CongonhM do Campo." 

Foi tambem apoiada. 
O Sr. Rodrigues de Can·alho observou 

que esta emenda não era necessarl:t, 
porque os seus objectos estavam com· 
prehendldos no Regimento a que se 
refere o artigo antecedente. ~m cons()o 
quencla disto o Sr. VIsconde de Congo· 
nhas pedlo licença para retirar a sua 
emenda, e fol·lhe concedida. 

Se plUisava a emenda do Sr. Mnrquez 
de Inhambupe. - Venceu-se do mesmo 
modo. 

Foram successlvamente lidos e ap 
provados sem debate, quaes haviam 
passado na segunda discussão, os artl· 
gos 5•, G•, 7• e s•; passando-se no ar
tigo 9•, disse 

O Sn. !\fABQUEZ DE I:siiA~mu!•E: - Por este 
artigo estabelece-se Que as partes devem paga:
as licenças que as camaras concedem aos que 
vendem em lugares publlcos. Não ha lei ne· 
nhuma pela qual se possa fazer pagar essas li
cenças, nem por consequencia se sabe qual 'l. 

quantia de cada uma. Para se estabelecer Isto 
como um Imposto, era necessarlo que se fizesse 
uma lei positivamente para esse objecto, e a su:1 
Iniciativa pertence á Camara dos Deputados; 
portanto, assento que a emenda que offereci na 
segunda discussão, e a Camara então adoptou, 
deve tambem passar agora. O contrario é con· 
sagrarmos um abuso que se tem Introduzido 
com prejulzo dos povos. Não se deve levar por 
taes llcentas mais do que o salarlo que o Res!· 
mento perml tte aos escrlvães pelo seu trabalho; 
f6ra disso tudo o mais ê arbltrarlo e abusivo. 

O Sn. BAnnoso: - No meu modo de enten· 
der acho que se devia estabelecer aos escrlvãcs 
um ordenado conveniente, e acabarem estes ~mo· 
Jumentos, ·havendo uma lei que designe a qual!· 
dade e quantidade de generos que se poderão 
vender em lugares publlcos Independentemente 
de licença. Com este Intuito proporia que o 
artigo fosse remettldo â Commlssão para o exa
minar, e propor alguma providencia a este re~
pelto. 

O Sn. :IIARQUE7. DE I:,,.TIAMnUl'E: - Não ha. 
duvida que se deve estabelecer aos escrlvães um 
salarlo correspondente no seu trabalho, porém 
essa não é a questão. O artigo manda que se
jam appllcadas para as camaras as qua.ntl.a.s que 
os cscrlvães levam poJas licenças que as eama
ras concedem aos que querem vender cm luga
res publlcos. Isto não tem lugar nenhum; taes 
quantllUI são percebidas por um abuso; não l! 
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!leito exlgll-ZI.!i nem para os escrlvll.es, nem para 
as ca.maras. AquelltlS nil.o podem levar mais do 
que o salarlo que o seu Regimento lhes permltte 
pelo seu trabalho. Esta 6 que 6 a queatão, e a 
minha opinião sobre ella. 

O Sn. SoLI~DADE: - Sr. Presidente. Eu en· 
tendo Que estas licenças estão acabadas, e que 
perdemos tempo com uma discussão !nutll. Toda 
a licença soppõe prohlblção, essa acabou, ha· 
vendo a Constituição garantido todo o gcncro d~ 
commerclo c Industria, uma vez que se não op· 
ponha aos costumes publicas. Ora. tendo aca· 
bado a prohlblção, é evidente que tambem acn· 
bou a necessidade de taes licenças. 

O Sn. MAnQom~ nr. 1:-on.~ltnt'l't:: - E' per· 
mlttldo a todo o cidadão o livre exerclclo do seu 
commcrc!o c Industria, porém debaixo de ccr· 
tas restrlcções, que as leis ma.rcam para utlli· 
do.de publica. Tambem ê garantido ao cidadão 
o direito de propriedade, entretanto Isso não se 
entende de uma maneira absoluta. Tudo tem 
seus limites. Nós não vivemos no estado da na· 
tureza, porém unidos em sociedade, a qual exige 
para a sua boa conscn·açii.o certos sacrlflclos d l 
nossa parte, aos quaes não podemos, nem devP.
mos escusar-nos. Estas licenças são estabeleci· 
das com multo bom fundamento, que é para qu~ 
o que a pede fique responsavel pelo que vender. 
O bem publico exjge esta restr!cção; portanto 
não vale o argumento tirado da ~eneral!dade do 
artigo da Com;tituicão. 

O Sn. SoLEDAot:: - Insisto na minha op!· 
nlão, e assento que o arllgo deve ser supprlml· 
do. ~ão deve haver lei que prohlba fazer-se o 
que a Constituição permitte. A Constituição 
garante o livre exerclclo do commerclo c ln· 
dustria de cada um, não sendo contrario aos 
bons costumes; para que é, pois, esta llcenca? 
Voto pela suppressão do artigo. 

O Sn. BARnoso:-<::omo 'l"ejo duvidas sob~e 
este artigo, Insisto em que vã ã Commlssão, e 
pe~o por consequencla que se suspenda a sua 
dlscuss!l.o. 

materla da lndlcacilo, e dando-se por 
discutida, !o! posta. a votos e approvada.• 

Em consequencla de ser approvada a 
Indicação do ::.r. Barroso, passou-se a 
discutir o 1• artigo addltlvo offerecldo 
pela Commlssão de Legislação. 

0 Sn. l'IIATTA BACELI .. \11: - Sr. Presidente. 
Em consequencla de um artigo que já passou 
nesta Camara., e é este (leu), assento que se de· 
vem supprlmlr as palavras-e provisões exls· 
tentes---alo que agora se discute. Of!ercco uma 
emenda para ess:~. suppresil.o. 

"RaquP.lro que se supprlmam as palavras 
-e provisões existentes-no artigo 1• addl· 
tlvo. - Paço do Senado, 5 de Outubro de 1827. 
- Matta .. " 

Foi apoiado. 
O Sr. lfarquez de lnhambupe em um 

breve discurso que o Tachygrapho não 
alcançou com a necessar!a clareza, 
combateu a emenda. 

O Sn. MATTA B.\CJ~T.LAn: -Sr. Presidente. 
Se jã passou aquelle artigo com a supprcssão dst 
palavra-provisão-não póde agora Isto aqui 
ficar. Jâ se tiraram as provisões, e se determi
nou que se não possam perceber ordenados, se· 
não os di~termlnados por lei; como ê que aso· 
ra se deve estar por um artigo contrario áquel· 
lc outro? Emflm, Sr. Presidente, estou cm 
que se deve observar unicamente a letra da 
lei; e nada de provisões. 

Dando-se por discutida esta materia, 
propoz o Sr. Presidente a votos o artigo, 
salva a emenda, c foi approvado. 

Passou depois a propor se a Camara 
approva\'a a emenda, e decldlo-se que 
não. 

Segulo·se a discussão do 2• artigo 
addltlvo. 

J:'ii'DICAÇÃO 

"Proponho que se suspenda a dlscussfiJ 
deste artigo 9• c se decidam primeiramente o.; 
artigos 1• e 2' deste titulo, segundo os redigia ,, 
lllustl'e Commlssão de Legislação. - Barroso." 

Foi apoiada. 
Não havendo quem falasse sobre a 

0 Sn. VIBCOJio'DE DE Co~ao:mAs: - Diz este 
artigo (leu). Para se evitar a duvida que o no
bre Senador suscitou a respeito dos emolumen
tos, eu accrescentarla aqui que uma lei desl· 
J;llarâ os ordenados dos empregados das cama
ras, tendo em vista que esses ordenados se dP.· 
vem estabelecer; porque os emolumntos que 
houver, devem ser appllcados para as despezas 
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das meBmas camaras, como se propõe no ar· ter lugar no primeiro anno da execução da 
tlgo. presente lei, para decidir por esse melo quaes 

J::llE!IDA os vereadores que hão de servir dous annos; 
nos outros já. não é precisa, porque devem Ir 

• Depois da palavra _.; deslgnacão "- ac· sahlndo por seu turno. Posta. a regra de se tl· 
crescente-se -·os competentes ordenados a cada rarem sortes todos os annos, haverá. vereado· 
um dos sobredltos empregados, e bem assim a res que t!quem servindo trcs, quatro e mala. 
qualidade, etc. - como prosegue 0 artigo. - E' preciso que haja toda a clareza, e aqui não 
Salva a redacção. - Viiconde de Congonhas ao está. bem enunciado o esplrlto da lei. 
Campo." O S!L lfAllQUI:Z DE !.SIIA~!llUI'E: - Os lu· 

Foi apoiada, e dando-se por dls· '17Lres de uma lei devem-se entender pelos ou. 
cutlda a materla. propoz o Sr. Pre- tros. Quando se diz que a sorte designará. 
sldente a votos o BJrtlgo, salva. a quaes os \'ereadores que deverão servir por 
emenda, e foi approvado. deus annos, entende-se muito bem que Isto é 

Propoz depois a emenda, e havendo relativo ao primeiro anuo, pois nos seguintes 
empate nos votos, flcc·u adiada para já. não ha. necessidade de sort~. e vão sahlndo 
entrar de novo cm discussão. os vereadores por turno; entretanto, se acaso 

O Sr. Presidente observou que, h:l· se julgar ser precisa alguma clareza mais, a 
vendo ficado adiado o artigo 9 para Commlssiio terá. Isso em vlst:L quando redigir 
se tratar dcllc depois dos artigos ad· a lei. 
dltlvos, era agora occaslão de entrar o Sr.. M,\r.Qur~ DE PAM.S,\Gt:Ã: - Sempr~ 
em discussão. julgo necessarla a declaração. Aqui determinou· 

O Sr.. :11ARQUJ:Z DE I:~uAl!nUl'E: - VIsto se que nenhum vereador servisse mais de dons 
o que se tem agora vencido no 1" artigo ad· annos; ora. no artigo antecedente diz-se que 
dltivo, está prejudicado eBse artigo, c deve ser no primeiro anno da execucão desta lei sahl· 
supprlmldo. rão das camaras nas cidades tres vero:J.dorcs. 

Consultando o Sr. Presidente a Ca· e nas vlllas dons; na se~uinte eleição quatro 
mara se entendia que estava prejudi· na.s cidades c tres nas vlllas; neste artigo diz· 
cado o artigo 9• com a respectiva se que a sorte designará. os vereadores que de· 
emenda, assentou-se que sim. vem ser substltuidos; por conscquencia pód~· 

Passou-se então á. discussão do ar· se entender que é todos os annos, c fica o ar· 
tigo 9• da primeira redaccão que fez tigo cm contradicção com o que se preteu:Jc. 
a Commlssã.o de Legislacão, o qual O_ Sn. :MAnQUEZ o~~ I:mA~Ir.t:I'I·:: - Crci~ 
foi approvado como estava, sem haver que se. podia prescindir da emenda, porque, 
quem o contrariasse. como já. observe~ os lugares de uma lei entcn· 

O mesmo aconteceu com os dons dem-sc pelos outros; :oorém quando tal cmcnd .• 
artigos innumerados que a refCll'lda se julgue neccssaria, parece que basta acc:;cs· 
Commissão havia offerecido nessa oc· centar-sc, depois da palavra - vereadores -
casião. c; seguinte - que devem ser substituldos uesta 

Entrou cm discussão a redaccão da segunda eleição--; porque n. primeira .!i ~JUando 
materla dos artigos 22, 23 c 24, qu~ se nomeia a Camara, a segunda é no fim do 
ficou reduzida aos artigos 22 c 23, primeiro anno, c então sahem os que a sorte 
apresentados na sessão de 28 do me?. designar, e os out.ros !lcam, na proporção d!> 
passado. Offcrecendo·se á. discussão J art.lgo antecedente. Julgo que basta aquelle ac- . 
primeiro daquclles artigos, não houve crescentamento para ficar claro o artigo, se 
quem falasse sobre el!e, e foi appro· assentam que elle com effeito o não e.~t:i. 

v ado como estava redigido. o Sn. liiARQtrlC7. m: PAnA:-lAGt:.\: - Não está 
Scgulo-se o artigo 23. claro o artigo, como já demonstre!, e e~cuso 

O Sn. 1\!AnQtrEZ Dll PAnANAGu,~: - Este at· ,,,, ropntir o mesmo que já. disse; pnrtnnto, n 
tlgo deve ser emendado. A sorte s6mente dev~ emenda é necessaria. 

L I,, 
• j, 
I 'I 

I 

'l 

11, 

;,. :, 

r 

j 
i 

I 
I 



120 Sessão de 5 de Outubro 

O Sr. Marquez de Inhambupe fez li 

emc:nda, que foi concebida nest.es ter· 
mos: 

pelo artigo 1• da proposta e emendai 
respectivas da Camara. dos Sra. Depll· 
ts:dos. 

0 Sn. BABBoso: - Sr. Presidente. Em to• 
das as nações civll!zadas sempre IIIJ tem dado 

"Proponho que depois da p.uavra -"ve- o nome de brigada a tres corpos. Em França, 
readores•·- se diga -Mque devem ser substl· Inglaterra. Portugal, etc., assim se tem pratl· 
tuldos nesta segunda eleição". - Salva a re- cada; por consequencla, eu passo a fazer a 
daccão. - Marque:: de Inhambupe." seguinte 

Foi apoia.da, e nA.o havendo mais 
quem falasse, propoz o .Sr. Presidente 
se a Camara dava a materla por dls· 
cutlda, e decidio·se que sim. 

Fez depois ·as mais propostas, e nel· 
las foi approva.do o artigo com a 
emenda. 

O Sr. Presidente observou que ficava 
adiada a lei em consequenc!a do em· 
pate qu~ tinha havido na emenda do 
Sr. VIsconde de Congonhas. 

O Sa VIscoND& DE Co:woxRAs: -Se a Ca· 
mara permittll, eu retiro a minha emenda, para 
não retardar o andamento da lei. 

O Sa. MAIIQUEZ DE P.AIUNAGuÁ: - Retirar 
a emenda, vem a ser o. mesmo que rejeital·a, e 
Isto não se põde fazer, pois que a votação sobre 
ella ficou empatada. Portanto, julgo d'ever-se 
abrir nova discussão para votar-se outra vez. 

Consultando o Sr. Presidente a Ca· 
mara sobre esta mater!a, decldio·se que 

·se abrisse nova discussão. 
O Sr. Marquez de Inhambupc, em um 

breve discurso que o Tachygrapho n5.3 
alcançou, combateu a emenda. 

Xão ha\·endo mais quem falasse, e 
julgando·se sufflcientemente discutida 
a materla, propoz o Sr. Presidente á 
votação a emenda, e não passou. 

Julgando-se afinal sufficlentemente 
discutida a materla do projecto em ge· 
ral, e dos seus artigos c emendas em 
particular, foi approva.do e remetteU·3e 
á Commlssão de Legislação para o re· 
dlglr. 

IWENDA 

"Em lugar de - Brigada da Artilharia 
da Marinha - diga-se - Corpo de Artilharia 
da Marinha - substituindo-se a mesma pala· 
vra - Corpo - em ·todo o projecto onde an· 
tes estava - Brigada. 

"Em lugar de - command11:11te com pa· 
tente atê brigadeiro - diga-se - comman· 
dante geral, tenente·coronel ou coronel. 

"No Estado-Maior de cada batalhão, em 
lugar de - commandante, que será tenente· 
coronel ou coronel - diga-se - comman· 
dante offlclal superior -. Salva a redacção. 
-Barroso.~ 

Foi apoiada. 

0 SR. BORGES: - 0 termo "brlga.da .. ex· 
prime collecção de corpos, e o termo "corpo" 
nunca significou mais do que um. Trouxe-se 
por exemplo a França, Inglaterra. etc., onde 
não se dá o nome de brigada senão a tres 
corpos. Respondo que todas as nações mu· 
dam multas vezes a organização dos seus exer· 
cltlls, e a denominação das partes. de que elles 
&~ compõem. Não se! qual é a razão porque 
nos arrlpla o nome de brigada., havendo dous 
corpos dlfferentes. Se o nome de corpo é sõ 
para evitar que esse homem, que fOr comman· 
dante, tenha a patenb~ de brigadeiro, ha de 
ter todos os vencimentos como tal; sõ haverá 
dl·fferença, se elle fOr coronel graduado. O co· 
ronel commandante da artilharia de posição 
tem todos os vencimentos de brigadeiro, por· 
tanto, não sei que utilidade se vai procurar 
com a emenda.. ficando de mais a mais a Inca· 
herencla de se dizer "corpo de dous corpos'". 
o que eu não sei quo~ quer s!gnl.f!car. "Briga· 
da~. cmo já. ponderei, significa a collecção de 
corpos; por consequencla, clllbe multo bl~m aqui 
este nome. 

Passou-se ao segundo objecto da 01' 
dem do Dia, e abrlo-se a terceira dls· 
cussão da proposta do Poder Executh··· 
convertida em projecto de lei Robrc • 
organização da Imperial Brlga.da de 
Artllba.rla da Marinha, começando-se 

O Sn. BARnoso: - Diz o nobre So:mador 
Qll!~ a palavra "brigada" significa collecção de 
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corpos. Estou por Isso, mas não de menos de 
tres corpos, como se vê em Inglaterra, em 
Franca, em Portugal, e em outras partes. 
Quando os corpos são menos de tres, nunca 
se dá á sua reunião o nome oo brigada. Quando 
se creou o da Artilharia da Marinha, não se 
disse que se crea.va uma brigada, mas sim um 
corpo com aquella denomlnacilo. Quanto aos 
vencimentos do commandante de artilharia de 
poslcão, eu não oantro nessa questão, pois é 
estranha ao Corpo Legislativo, e só perten· 
cente ao Governo. 

0 SR. BOIIGES: - A minha. duvida ainda 
subsiste. Corpo exprime uma unidade; como 
é, pois, que um corpo ha de ser dois corpos? 
Se nisto houvresse alguma. utilidade para a Fa· 
zenda Publica, ao menos servia Isso de descul· 
pa; hav.!a essa razlio; por~m. nenhuma ut!l!· 
dade dah! resulta; portanto, não me confor;no 
com a «Jmenda. 

O Sn. ::IL\uQUEZ DE PAJU.:I1AGUÁ: - Sr. Pre
sidente. A duvida do nobre Senador é bem 
llll~haphyslca. Pelo seu modo de entender, o 
Senado, e a Camara dos Deputados não são 
dous corpos, pois, que elles ambos formam o 
que se chama ~Corpo Legislativo"; mas emflm 
como a questão versa unicamente sobre pala· 
vras, nem se diga •corpo", nem SI! diga "brl· 
gado.", diga-se "regimento", e estâ desatado o 
nó. O nobre Senador niio ha de Ignorar que 
de dous batalhões se compunham os reglmen· 
tos. 

ria •Secretario com graduação de 
2• tenente." - Approvou-t~e. 

·Seguiram-se os Arts. 2•, 3• e 4•, of· 
terecldos pelos Srs. Deputados em 
substltulcão ao Art. 2•; e, não havendo 
quem talasse sobre elles, julgou-se dls· 
cu tida a sua ma teria; puzeram-se a 
votos, e foram approvados como \!&ta· 
vam redigidos, substltulndo-t~e no A:r· 
t!go 3•, em lugar de "offlclaes de 
Secretaria" ·secretarlos com gra
duaciio de !!• tenentes··. 

Velo â discussão o Art. 5• l'l~dlgld.o 

pelos Srs. Deputados em lugar do Ar· 
t!go 3', da Proposta: e, não havendo 
quem talasse contra elle, foi posto a 
votos, e approvado qua.l estava. 

Julgando-ac toda a matcrla suffl· 
clenten:•~nte debatida, remetteram-se 
· ::s emendas á Com missão de Legisla· 
cão para as redigir. 

O Sn. ::11.\IIQUEZ DE QUELuz: - Sr. Prcsi· 
dente. Entro ~m duvida Si~ acaso devo ou não 
asslgnar o Parecer da Commlssão de Fazenda 
sobre o Projecto da fundação ua divida publi
ca. O Regimento desta Camara diz que os m.l· 
n!stros d'Estado não são membros de commls· 
sões; eu fui chamado para aquella, não co· 
mo membro della, mas para a coadjuvar, e dar 
os esclarecimentos nec·~ssarios: nestes ter· 
mos duvido asslgnar o Parecer sem uma re
solucão do Senado. 

Não havendo mais quem falass~ SG 

bre a materia ·~ dando-se por dl5c·ut!· 
da, propoz o Sr. Presidente se passas· 
va o Artigo, salvas as emendas. 
Assim se decidio. 

Se a camara approvava. que em to· 
dos os lugares, onde estava a pala· 
vra "brigada" se dissesse "corpo". -
Decidio-se que sim. 

Se approvam que na emenda dos 
Srs. Deputados, onde diz • comma.n· 
dante com patente até brigadeiro" se 
substltuisse "commanda.n.te geral te· 
nente-coronel. ou coronel". - Rcsol· 

O Sn. ::IL\nQt."'Ez m~ PAR.\:"AIJUk - Xiio ve
jo razão por que o iii ustre Senador, sendo cha· 
mado para coadjuvar a Commlssão, niio parti· 
cularmentc, a rogo della, mas por determlnacão 
desta Camara, não possa asslgnar o Parecer. 
Se fosse simplesmente Ministro d'Estado, e não 
membro deste Senado, não podia de certo as· 

s!gnar, porém sendo membro delle, assentoque 
o pode fazer. 

veuofõe que sim. 
Se na ·~menda dos Sra. Deputados 

ao ·Estado ~lalor de batalhão, em lu· 
gar de "off!clr.l de Secretaria com 
graduação õr 1" Sargento" se di· 

Falou o Sr. João Evangelista mas o 
Tachygrapho não ouvio. 

O SR. MARQUEZ m: QuEr.uz: - Se é verda· 
de que o Regimento exclue disto os ministro~ 
d'Estado, é necessario que para eu asslgnar 
haja .uma excepciio. Já disse que fui no'llea· 
do sómente para dar esclarecimentos, c não 

para membro; portanto, desejo que o Senado 
decida, para eu obedecer-lher. 
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O Sr. !!• Secretario leu a Ind!caç!lo 1 O Sn. MAIIQUI~Z u1~ IsuA:unUI'I~: - S!lo di· 
que o Sr. !llarquez de Baependy havia versos os casos. Uma coisa é ficar membro per· 
feito a •?ste respeito. 

O Sa. MAUQUEZ Dll QuELuz: - Ser mem· 
bro da Comm!ssão, e ser nollli~do para coad· 
juvar os trabalhos, são coisas <l!versas; por· 
tanto, não ass!gno o Parecer sem consenti· 
menta do Senado. 

O Sn. M.\llQUEZ DE Isl!al!Dta•t:: - Assen· 
tau-se aqui que os ministros d'Estado não se· 

riam membros de comm!ssões, nem os Senha· 
res da }.lesa, por causa das suas occupacões; 
mas isto ni10 t!ra que, quando o Senador, Ml· 
nistro d'Estado, fOr a uma Commlssão dar o 
seu parecer, assi!Ple tamb!m, pois nesse caso 
é mais um membro daquella Comm!ssão. Para 
que foi o nobre Senador para alll chamado'! 
Para fazer parte dessa Commissão. Portanto, 
deve assignar. Requeiro qu·~ se le!a a Indica· 
cão. 

O Sr. !!• Secretario satisfez ao re
querimento do illustre Senador. 

O SJt. MAnQuEz DI~ lXII.\~mt:rE: - Coad· 
juvar, e dar o seu parecer (diz a Indicação), 
portanto. o illustre Senador é um novo mem· 
bro, que se nomeou para aquella occas!ão, e 
deve assignar o Parecer. 

O Sn. ::11AUQUI'Z DE QuEr:r;z: - Se fui· no· 
meado para membro da Commissão, requeiro 
que Isto se d•~lare na Acta, e assignarei como 
membro; se fui nomeado para assistente, tam· 
bem não duvido ass!gnar como tal, uma vez 
que o Seü::dc c determine. O aue não quero 
é qur~ 5e diga que por curiosidade ass!gnel. 

0 Sn. VTRCOXDE DE COSGOXll.\S! - A !n· 
tenção do Senado nesta materia não foi der· 
~:ogar o Reg!llllmto. Este d!z que os ministros 
d'Estado não poderão ser membros de com· 
missões; o Senado nomeou o illustre Senador 
para coadjuvar os trabalhos daquella na ma· 
ter!a que se lhe !ncumb!o, por se julgar que 
a podia r;sclarecer tanto pelas suas luzes, como 
por se achar com a pasta dos N egoclos da 
Fazenda; logo, parece que não d evc ser repu· 
ta.do como um membro da mesma Commissão, 

nem de\·e ass!gnar. Para se considerar como 
membro da Comm!ssão, era nccessario que 
11ouvessc uma resolução expressa do Senado 
que assim o declarasse, como ha pouco tempo 
se praticou a respeito do lllustre Senador :m
n!stro da Justiça . 

manente de uma comm!ss!lo, outra coisa é lier
v!r nella em nmii occasião; por consl;quenc!a, 
não ha paridade. Porque motivo ass!!Plalll os 
membros de qualquer comm!ssii.o? Porque dão 
as suas opiniões ou os seus pareceres por ~
cripta. Ora, o illustre Senador foi nomeado pa
ra dar o seu parecer, clle o deu com ·etfeito; 
logo, estâ nas mesmas c!rcumstanc!as de ou· 

tro qualquer membro, c deve ass!gnar. 

O Su. RoDIUGl:J:S 1m CAUI'AL!Io: - Como 
relator do Regimento dire! que nunca entrou 
na !déa de n!nguem que os ministros d'Esta· 

do fossem membros de commlssõcs; porque 
têm occupações em consequenc!a das quaes ba· 
viam sempre de faltar áquellas commissões a 
que pertencessem. 

O Sn. BARnoso: - O nosso Regim•.::nto d!z 
'"xpressamentc que o Ministro de Estado não 
p6de ser membro de commissü.o. Eis :~.qui o Ar· 
tlgo, (Leu). O !Ilustre Senador foi nomeado 
pelo Senado para coadjuvar a Co:umissão de 
Fazenda no trabalho que se lhe encarre~ou. 

Se por isto se d•,vc entender que foi nomeado 
membro dessa Commissão, c que dc\'e ass!gnar 
o Parecer, não sei, porque depende do juizo que 

cada um formou nessa occas!ilo. 

O .Su. ::IL\uqn:z n:-:· bi!A~tnel'E: - Senha· 
res. Isto não é motl\'o para tão longa discussão. 
O nobrr~ Senador r, membro deste Senado, foi 
nomeado para dar o seu parecer, por conse
quenc!!l. e2t!! M ensn de o ass!gn;lr. 

0 Su. MAUQCF.Z 1m SAXTO A~L\nn: - Sr. 
Presidente. :-Ião se! o que quer d!zcr tão rP.
nhida questão, nem que r:scrupulo pode ter o 
!Ilustre Senador em ass!gnar o Parecer. Isto 
é uma coisa que está ao seu arbltr!o, se qulzar 
a.ss!gnar o Parecer, assigne; se não qui:r.er, 
não o :~.SS!!PJe; !" julgar que deve declarar em 
que qual!dade o ass!gna, declare-o, c se não, 
deixe de o fazer, pois asscn to qu·~ para uma 
c outra co!sa tem l!bcrdade. 

Falou o Sr. Marqucz dt> Queluz, mas 
não se entende o Tachygrapho. 

O Sn. 1-lAnQUF.Z nE S. A){ARO: - Não 6 
preciso o que o nobre Senador d!z, porque estA 
declarado na Acta que foi nomeado pelo Se· 
nado; c quanto ao asslgnar, Isso depocnde dR. 
sua vontade. 
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Dando-se por discutida esta matcria 
tez o Sr. Presidente as propostas con· 
1'enlentes, c dccldlo·se que o Sr. !\lar· 
quez de Quduz llavla sido nomeado 
unicamente para coadjuvar a Com· 
missão, e que podia assignar o Pare· 
cer como qulzesse. 

Tlnlla dado a hora; e em consequcn
cla o Sr. Presidente passou a designar 
a Ordem do Dia. Em primeiro lu· 
gar trabalhos das Commlssões; em ~e.· 

gundo, a dlscussfto da Resolução so· 
brc a marinha do d!strlcto de Cabo 
Frio; em terceiro, a discussão da Re
solução sobre a alienação das arma· 
çücs da pesca das baleas; cm quarto 
a discussão do Projecto sobre a C!l.!a· 
ção de um escrivão rio ponto c pro· 
t~sto das lo:tras de commerc!o; em 
quinto, a terceira discussão do Re:;l· 
mento Economlco e Pollclal para as 
minas. LeYantou-sc a Sessão (Ls duas 
horas c vinte cinco minutos da tarde.' 

119• SESS.i.O, El\I G DE OUTUDRO DE 1827 

Ex)ICdicntc. - Trabalhos das commissões; 
leitura de 11arcccrcs. - Segunda discus· 
são da Rcsoluc•io sobre a ?n.arinl!a rio rlis· 

feitas ao Projecto dd Lei, que !lxa a Força 
'l'errestre atê o !lm do anuo de 1828: Resolveu 
unanimemente que lassem todas rejeitadas; 
O q~:.,; participo a V. Ex. para que chegue no 
couhcclmento da Can1ara dos Srs. Senadorc!f: 
- Deus Guarde a V. Ex. - Paço da Camara 
dos Deputados, em 5 de Outubro de 1827. -· 
José Carlos Pereira de ,umeirla 7'orres. - Sr. 
Visconde de Congonhus do Campo." 

O Senado ficou Inteirado. 
O n:•"smo Sr. 1• Secretario !e~ de· 

pois este outro 

Ol'I'ICIO 

"Illm. e Ex. Sr. - Passo ás mãos de V. 
Ex. Inclusa a Resolução da Camara dos De
putados, relatl\·a fls Contrlbulçõ~s. que s~ ar· 
recadam nas Provlnclas para a llluminação da 
Cürte a cargo da Intendencla Geral da Pol!· 
ela, afim de que seja por V. Ex. apre&:ntada 
:1 Camara dos Srs. Senadores com os doeu· 
mentos qui~ lhe dizem respeito. - Deus Guar· 
ele a V. Exa. - Paço da Camara dos Depu· 
tados, em 5 de Outubro de 1827. - José Carlos 
Pereira de .1lmcida Torres. - Sr. Visconde de 
Congonhas do Campo." 

O Sr. 2• Secretario leu a seguinte 

RESOLt'ÇÃO 

tricto de Cabo Frio. - Printtira c se· "A Assemb!êa Geral Legislativa do Im· 
uunda discusrio da Rcsoluçrio so11rr. a perlo, rcsoh·e: 
alienação rias armaçC~s da pcsra da.ç ba· "Artigo unlco. - As contribuições que so 
balea.s. - Primeira e scnunda discusRrio I arrecaüaw nas Provluclas para a lllumlnação 
da Resolução sobre a cr~ação de unt cs· da Côrte a cargo da Intendencla Geral da Po· 
crivão rlo ponto c protesto das letras dr. llcla, ficam appllcadas á llluminação das res· 
commcrcio. pectlvas cap!taes, sendo feitas as despezas dei· 

PnEsrnE:;cu no Sn. Drsro CAl'F:ttÃO ll:ón 

Achando-se presentes trinta Srs. SP. 
nadares, declarou-se aberta a Sessno. 
i! lendo o Sr. 2• Scc!l:tarlo a Ar.ta da 
antecedente, foi appro\·nda. 

O Sr. 1• Secretario leu o seguinte 

OFI'ICIO 

la pelos mesmos cofres por que se faz a ar· 
rccadação. Revogadas todas as Leis e ordens 
em contrario. - Paço da Camara dos D•cputa· 
dos, em 5 de Outubro de 1827. - Doutor Pe· 
dro de Araujo Lima, Presidente. - José Car
los Pereira de ,umcida Torres, 1• Secretario. 
- José Antonio rla Silva Jfaia, 2• Secretario.· 

O Sr. 1• Scc!l~tarlo leu mais este 

Ol't"ICIO 

"IIlmo. c Exmo. Sr.-Procedendo hontcm a "Illm. c Ex. Sr. - Passo ãs mãos de 
Cnmara dos Deputados á discussão das EmP.n· V. Ex. Inclusa a Resolução da Cnmara dos De
das, que na Camara dos Srs. S·~nadores foram pulados sobre o Projecto de r.ei relath·o ao mo. 
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::lcssão: de 6 de Outubro 

do por que se devo;ru pagar os JJrecos dos Con· 
tractos de Rendas Publicas, ou vendas de pro· 
prios a!lenave!s, a!lm de que seja por V. E::. 
apresentada na Camara dos Srs. SenadorcH 
com o Projecto original que a n.companha, 
- Deus Guarde a V. Exa. - Paço da Caruara 
dos Deputados, em 4 de Outubro de 1827 ... • 
José C'arlos Pereira de ,ume·ida Torres. - Sr. 
VIsconde de Congonhas do Campo." 

Procurador da Fazenda, e Juiz dos Feitos pela 
cobrança das dividas activas da Nacil.o na Pro· 
vincia de ll'llnas Geraes. 

'' Art. G.• Ficam revogadas as Leis, Alva· 
râs, D•2cretos, Regimentos, Ordens e mais Re· 
solucco;s em contrario. 

"Pa!:o da Camara dos Deputados, em 4 
de Outubro de 1827. - Doutor Pedro de .:l.rau· 
jo Lima, Presidente. - José Carlos Pereira de 
.4.!1neiàa Torres, 1• Secretario. -José ,1ntonio 
da .Silva ,'1[ aia, 2" Secretario." O Sr. 2• Sl.!cretar!o leu o 

l'i\0.1 f:CTO lll: Ll:I 

"A Assembléa Geral Legislativa do lmxH~ 

rio decreta: 
"Art. 1•. Os precos dos conlructus ue ••r· 

recadação de Rendas Publica~.ou rc:u:a de p:·o· 
prlos al!enave!s, cujos pagam~ntos se hou''"" 
rem do~ fazer {!DJ prestações c~rta~. cstlpulndoF 
uas arrematações, serão redu~itlo~ r. lr:t.r~s. 

acceltas pelos devedores, sacad~s c endo5s:uh~. 
por seu fiadores, e pagaYcis nos l)razn; dos 
mesmos contractos. 

"Art. 2•. A divida acth·n. da Nação, nrt 
agora exlsb;nte, poderá Igualmente ser redu"' 
z!da a letras, acceltas pelos !lc,·cdorcs, Rar:t

dn.s e endossadas por seus fiadores, se os houve~. 
precedendo convenção entre os ·~ncarregado.; 

da administração da Fazenda Xaclonal, e n• 
devedores, a respeito dos prazos dos paga· 
mentos. 

"Art. 3•. As letras serão sempre sacad~.s 
com a clausula de 51~ pagarem ao portador, ~ 

terão a natureza de letras mercantis, para se 
observarem a respeito dellas todas as d!sposl
~ões e esty!os commerc!aes, que a respdto des
tas se acham em vigor. 

"Art. 4•. O Thesouro poderti dar em pa
gamento aos seus credores as sobredltas letr1Ú: 
se ·~llcs as qulzerem acceltar, sendo primeira
mente endossadas pelo Thesoure!ro, a cuja re· 
celta pertencerem, e pelo es~rlvno dn mcR:n:c 
receita. Esta transacção é ro•str!cta âs letras 
s6mente, cuja lmportancla se tiver compu
tado no orçamento das rendas decretadas pam 
suppr!r as despezas do Estado em cada um 
anno, e não comprehenderá as que se hão d•" 
vencer em annos ulteriores. 

"Art. 5.• Ficam abolidos os emolumentoJ 

O Sr. 1" Secretario passou a ler 
mais o seguinte 

on·1c1o 

"Illm. e Ex. Sr. - Passo âs mãos de 
V. Ex. Inclusa a Resolução da Camara dos 
Deputados sobre o Projecto de Lei, que regula 
os Ordenados dos Professores dos •;studos pre· 
parator!os Indicados no Artigo 8• da Lei, que 
creou dous Cursos Jur!d!cos; afim de que seja 
por V. Ex. apresentada na Camara dos Srs. 
Senadores com o Projecto original; c um do· 
cun:•:nto, que lhe é relativo. - Deus Guarde 
a \'. Ex.- Paço da Camara dos .t..~eputados, em 
5 de Outubro de 182i. -José Carlos Pereira de 
Almeida Torres.- Sr. VIsconde de Congonhas 
do Campo," 

O Sr. !!• Secretario leu o 

l'IIOJECTO DE LEl 

"A Assembléa Geral Legislativa do Impe
rlo decro~ta: 

"Art. 1". Os professores de Geometria das 
cidades de S. Paulo e Olinda, vencerão o or· 

denado que o Governo lhes designar, de qua
trocentos e o!tomta, até seiscentos mil ré!s . 

"Art. 2•. Os professores da llngua fran· 
cezn, das sobrcdltas cidades, vencerJ.o o arde· 
nndo que o Go\·crno lhes designar, nilo poden· 
do exceder a quatrocentos mil r~is. 

"Art. 3.• Os Cursos Juridlcos st:r;io esta· 
bclecldos, lnt~r!namentc, nos conventos de S. 
Francisco da cidade de S. Paulo, c no de 
S. Bento da cidade de Olinda. ou em outrlls 
qua~squ~r das mc3mas cldac!cs, Qt:•J o Govcr· 
no julgar mais conveniente. 

"Art. 4.• o~ religiosos, que actualmente 
de 4, 6, e 8 por cento, que n n~c:-cto d•: 18 1b occuparem os conventos, em qt1e se estabele· 
:Marco rle 1801 concede ao c~erh·fio dn .. Junta, cercm os Cursos Jur!d!cos, poderão conservar-
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~;~~ nod wc;sllloõ con r~utos, ou mud:u·-sa para luuar uo exerclclo destes Trlbunaes, em quanto 
outros, se mais lhes convi•,r. não !orem extlnctos. 

"Ficam ~"~'vogadas todas as Leis, Alvarâs, "Art. 2.• Serâ Presidente u:u dos seus 
Decretos, e mais Resolucões em contrario. Memb~os, eleito annualmente cm •:scrut!nlo 
Paco da Camara dos Deputados, cm 4 de Ou· secreto â maioria absoluta de votos dos que es
tubro de 1827. tiverem presentes. ~o Impedimento ou falta 

·•Doutor Pedro ele "lrau}o Lima, Presidente. do Presidente fará. suas vezes o n1als !lnt!go; 
- José Carlos Pereira de ,1!rneicla Torres, 1" e, na eoncurrcnela de deus de Igual antlgul· 
Secretario. - Josv "lntonio da Silt•a .'lfaiu, l" dade, a sorte decidirá.. 
Secl'etar!o." 

O Sr. 1• Secretario leu o seguinte 

On'ICIO 

''Illm. c Ex. Sr. - Passo âs mãos ie 
v. Ex. Inclusa a Resolução da Camara dos 
Deputados sobre o Projecto de Lei· relativo fi 
creação do Supremo Tribunal d•3 Just!ca, afim 
de que seja por V. Ex. apresentada na Cama· 
ra dos Srs. Senadores com o Projecto original 
que a acompanha. - D•:us Guarde a V. Ex. -
Paco da Camara dos Deputados, em 5 de OJI· 
tubro de 1827. - José Carlos Pereira clr: .li· 
1ncida Torres. - Sr. Visconde de Cougouha:; 
tio Campo." 

O Sr. 2• Secretario leu o 

l'l!OJECTO DE f.EI 

"A Asscmblêa Geral Legislativa do Io:
pcr!o decreta: 

c,\l'JTULO 1.• 

Do Presidente -e Ministros do Supremo Tribl!· 
na! de Justiça 

"Art. 1.• O Supremo Tribunal de Just!t:l 
será. composto de treze Juizes Letrados, tiro
dos das Relncõcs, por suas antiguidades; e s~
rão condecoratlos com o titulo do Conselho; 
usarão d·~ beca e capa; terão o tratamento de 
Exa., e ordenado de 4:000$000 de réls, sem ou· 
tro algum emolumento, ou propina. E não po· 
derão exercitar outro algum emprego, nem ac· 
cumular outro ordenado, ou subsidio, ou cousa 
slm!lhantc. Tcrüo preferencia para &~r emprP.· 
gados no Tribunal, sendo !doncos, os Dosem· 
bargadorcs do Pnco, e os Deputados da :Mesa 
da Conaciencia e Ordens, e os Conselheiros ela 
FaZimtla; sem qnc por Isso dclxi!m de contl· 

",~rt. 3." O primeiro Presidente prestarA 
nas mãos do Imperador. e os outros :Membros 
nas do Presidente, o St2gulntc juramento: -
Juro cumprir ex!lctamente os deveres do meu 
cargo. 

"Art. 4.• Ao Presidente comp~te: 

"1.• Dirigir os trab11lhos dentro tio Trl· 
bunal, manter a ordem c faz,:r cx<cutar este 
Regimento. 

• 2.• Fazer lancar cm livro propr!o, c por 
clie rubricado, a matricula de todos os lingls· 
tr:;.dos que ora servem, ou de novo forem nd· 
m!ttluos, e ~egu!damcnt·~ o tempo d~ ~crvico 

que forem vencendo, cm declaracii.o dos luga
res, e qualidade do scrvico, nolando se scrvi
r:~.m bem, ou mal; referindo-se cm tudo a re
gistras, ou documentos existentes na Socl"l"tarla. 

"3.• Informar ao Governo dos :.ru:;lstra· 
dos que estiverem n3s circumst:mclus de ser 
Membros do Tr!bunul: c dos opponitor~s aos 
outros lugares da ~Iag!strntura. 

"4.• Informar ao Governo de pessoa ldo
nea para S.~cretaria do Tribunal; c nomear 
quem sirva Interinamente na ~na falta. ou 
!mpetllmeJJto. 

"5.• Advertir os officiacs ao Tribunal, 
quando faltarem ao cumprimento dos seus de· 
veres, e multai-os, bem como no Secretario, atG 
a d•~ima parte dos ordenados de seis mezes. 

"6.• :!.landnr colllgir os documentos, e 
provas para se verificar a responsabilidade dos 
empregados, de cujos dellctos c erros de offl
c!o de\"e o Tribunal conhecer. 

"7.• Conceder a algum M•!mbro llccnca 
para não Ir ao Tribunal até oito dias em cada 
anno. Por mais tempo, só o Governo a poderá. 
conceder. 

"8,• Expedir portarias pnra a cxecucão 
da:~ resolucões, e sentcnç..'l.s do Tribunal, e 
mandar fazer as nco2ssnrias notlficncões; ex
cepto no que estiver a cargo do Juiz da culpa. 

"9.• Determinar os dias de r.onf~rcnc!a. 
extraordlnarla. 
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"~os casos dos paragraphos ~". 3", 4" e 
6•, deve o Presidente ouvir primelramoJnte o 
Tribunal." 

tos, os apresentarCt na Jlrlruelra confi;rencla 
ao Tribunal, e se distrlbulrilo a um dos ""!agis· 
trados, que sern o relator. 

CAPITULO ~. 0 

Das funcrlíes do Tribuna! 

"Art. 5.• Ao Tribunal compete: 
''1.• Conceder, ou denegar reYistas nns 

causas, e pela man·elra que esta L·~l determina. 
"!!.• Conhecer dos de!lctos, c erros de or

flclo, que commcttcrem os seus Ministros; os 
das Relações, os emproJgados no corpo dlplo· 
matleo, e os Presidentes das Provlnclas. 

"3.• Conhecer e decidir sobre os ·con!Jic~. 

tos de jurlsdlcçi!.o, e competencla das Reln~ões 
das Provlnclas. 

"Art. 6.• As revistas sóm•:ntc seriio con· 
cedidas nas causas civis e crin:cs, quando se 
verificar um dos deus casos - manifesta nul· 
lidado - ou Injustiça notaria n:ts sentenças 
proferidas nns Relações, JuntJs d~ Justiça c 
Tr!bunacs, que julgam cm ult!m:t instancla; c 
so~ o valor das ch·ls exceder n qunntia de rêls 
1:200$000 rêls. 

"Art. 7.• A revista não susp~nàe a ex e· 
cução das sentenças, excepto !!r.s c::usas cri· 
mes, quando é Imposta a pena d~ morte na· 
tural, degredo, ou galés; sendo os ré os os r c· 
correntes. 

"Art. S.• A pariiJ vencida, ~uc qu!zcr usar 
do recurso da revista, farâ dls~o m:tnlfestacão 
ao cscrlvito, que a reduzlrâ a termo, asslgnado 
pela parte e duas testemunllas. 

"Art. 9.• ·Esta manifestação seril feita 
dentro de dez dias da publlcaç;io da senb~nça 
e logo intimada a parte contraria; salvo nas 
causas crimes, nas quaes poderá srr feita, não 
só cmquanto durar a pena, mas ainda mesmo 
depois de executadas as sent•:nr,~~. quando os 
munidos qulzerem mostrar sua lnnocencla. ai· 
.Jegando que lhes não foi pos~ln! fazrl·o ant.P.R. 

"Art, 10. Interposto o recurso da re\·ls· 
ta, as partes no termo de quinze dias arrazoa· 
J"ão por escr!pto sobre a nullldadr. ou !njnst.l· 
ça, que servir de fundamento no dito recurso, 
sem novos documentos; e juntas as razões :tos 
autos, serão estes, "ficando o traslado", remr.t· 
tidos ao Sozcretarlo do Tribunal Supremo, nn· 
'!!e serão apresentados dentro de seis mezes. 
contados do dia da Interposição do recurso. 

"Art. 11. Recebendo o Secretario os au· 

"Art. 12. O !.flnlstro a quo)m fOr d!stTI• 
bluda a revista, examinará os autos e al!ega· 
ções das partes, e pondo no processo uma sim· 
pies declaração d•J o ter visto, o passará ao 
Ministro que lmmedlatamente se lhe seguir, 
o qual procederA da mesma forma, e assim por 
diante até o numero de tres. 

"Art. 13. Quando o ultimo tiver visto o 
processo, o o.pro~sentarA na Mesa no dia que o 
Presidente designar, e todos tres decidirão por 
conferencia â pluralidade de votos, se deve, ou 
não conceder-se a revista; e o resultado se lan
caril por despacho, assignado por todos, con· 
cebldo nos seguintes termos. - Resolveu-se 
qu•J o caso é de re\·ista, e que a ena se proee· 
de - ou - Resolveu-se que a revista não tem 
lugar. 

"Art. 14. Em um e outro caso, a decisão 
ficará constando no tribunal, para o que serâ 
registrada ~m livro para o2sse fim dcst!nacJ,o. 

"Art. 11i. Denegada a revista, sor:lo re
mettldos os autos ·CX·offlclo â Relação, Junta 
de Justiça, ou Tribunal, onde ~oram senten
ciados, c o recorrente condcmnado nas custas. 
E 9) n sentença tfyer Imposto pena de morte, 
se observará a Lei de 11 de Novembro de 1826, 
antes da sua ~- ··•ução. 

"Art. 16. C. •dlàa a revista, serão rc· 
mettldos os autos cx·offlclo a uma Relação, 
que o Tribunal dcslgnn.r, tendo em vista a 
commodldadc das partl:s, comtanto que não 
seja a mesma em que se prOLcrlo a sentença; 
c ahl, sem mais serem ouvidas as partes, se· 
rão os autos re\·lstos por tantos juizes, quan· 
tos foram os da scnti~nca recorrida . 

"Art. 17. Proferida a sentença da revls· 
ta, serão ex-offlcfo rcmettldos os autos pelo 
Presidente da Relação, Junta de Justiça, ou 
T·rlbunal em que se proferia a sentença re· 
corrida. 

"Art. 18. Quando o Tribunal conhecer 
dos dellctos c erros de offlcfo, cujo conheci· 
mento lhe confere a Constituição, o ::mnlstro, 
a quem tocar por dlstrlbulcão, ordenarâ o pro· 
cesso, fazenclo autoa.r pl)lo Secretario as pe
ças lnstructlvas, e procedP.ndo ãs dl!lgencla.s 
neccssarlas, c :Jronunclarli. o Indiciado, prco~ 
dendo audlencla deste por cscrlpto. 

"Art. 19. ;podem, porém, as proprlas par-
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tes off•mdldas apresentar· as suas queixas con. 
tra os Presidentes das Provlnclas, e Ministros 
das Relações dos Juizes Terrltorlaes, aos 
quacs competirá sómente neste caso verificar 
o tacto, que taz o obj•?cto da queixa; lnqul· 
rir sobre elle as testemunhas, que lhes forem 
apresentadas; e facilitar âs mesmas partes 
todos os meios que ellas exlgirl?m para bem 
a Instruirem. 

produzir, âs quaes poderão tambem o promotor 
e as partes fazer as perguntas que lhes pa· 
recer. 

"Art. 26. Finda a inquiricão e perguntas, 
o mesmo Juiz, na conferencia sl:gulnte do Trl· 
bunnl, apresentarA por escrlpto um relatorl<l 
clrcumstanclado de todo o processo, e proce· 
dendo·se á. sorteacão d•? seus juizes, excluindo 
semprQ deste numero aquellc que formar o 
processo, serâ !Ido perante estes o dito rela.· 
torlo, o qual poder!L ser contestavel pelo pro· 
motor e palas partes, ou seus procuradores, 
quando for Inexacto, ou não th•~r a precisa 
clareza. 

"Art. 20. Os ditos Juizes enviarão as re· 
feridas queixas aos querelados, que a ellas 
responderão dentro de 1G dias; c dirigirão as 
sua~ respostas ou aos mesmos juizes ou di· 
rectamente no Tribunal pelo primeiro correio. 

"Art. 21. Findo o termo, os Juizes, pelo 
primeiro correio, remetterão o proo:sso ln· 
formatorio, que houverem organizado nn ror· 
ma do Artigo 19, com a resposta dos querc]a. 
dos, ou sem elln, ao Supremo Tribunal, que 
procederA sem mais audiencla dos querelados, 
na forma do Artigo 18, i~ nos mais ·termos 
prescrlptos por esta lei. 

"Art. 22. São efteltos da pronuncia: 
"1.• ·Sujeicão â accusação criminal. 
"2.• ·::iuspensão do cxerciclo de todas ns 

funcçõcs publicas, c lnhabllldnde para outro 
emprego, nté final sentença, quando a accus3· 
ção fOr de crimes, cm que não tem lug3r r, 
fiança. 

"Art. 23. Depois da pronuncia, dar·se·(t 
Yista. do processo ao promotor da Justlçn., que 
será o mesmo da Relação da. CÔrte, para este 
formar o llbcllo, derivado das proYas :lUtoa· 
das. O réo será. logo notificado por ordem do 
Presidente do Tribunal para compa!i:cer nel· 
!e, por si, ou seu procurador no caso do n.• 
2• do artigo 22, e produzir n.hl a sua dcfeza 
dentro do prazo, que lhe serã mn.rcado com 
attlmcão As circumstanclas que occorrercm. 

"Art. 24. Comparecendo o rêo por si, ou 
seu procurador, no termo que lhe foi a.s~l:;nrt· 

do, c offerecldo pelo promotor o llbel!o~ accnsn· 
torio, se lhe darã vista para dco.lnzir a sua 
defesa no termo de 8 dias, qu1~ será. pr~ ;c,_;:\ 

vel ao prudente arbltrlo do Juiz do Fetto. 

,; Art. 27. Em seguimento ao mesmo t:.cto 
retlrar·se·ão para outra sala os seis Juizes, 
onde sós julgarão a causa, podendo convocar 
o Juiz Relator tod:ts as vezes, que lhes fo· 
rem necessarla.s cxp!lcacoes; e ahl mesmo pro
fe~lrão sun sententa, que terâ pelo menos qua
tro votos conformes, e serâ logo depois publl· 
cnda no mesmo Tribuna.! pelo primeiro dos di· 
tos Juizes sorteados. Esta Ei:nten~a poder:'!. ser 
uma só Ycz embargada. 

• Art. ~S. !':os ca.sos de estar o accusado 
ausente, de se esconder, ou de não comparecer 

proccder·se·:'í nos termos de Direito. 
"Art. 29. O promotor da Justiça Intervi· 

rií. sempre na accusacão de todos os crimes, 
nlnda havendo parte accusadora. 

"Art. 30. O interrogatorlo das testemu. 
nhas, c todos os netos do processo dcpola da 
pronuncia, serão publicas. 

"Art. 31. As pessoas qu•? forem preces· 
sadas neste Tribunal; poderão recusar dous 

juizes, sem dependencia de pro,·a al.;umn; o 
accusador poderá recusar um. 

"Art. 32. Quando forem dous os rêos, ca· 
da um recusará seu juiz, e sendo mnls de 
dons concordarão entre si nos dous, que hão 
de exercer este direito; e não concordando a 
sorte decidirá. O mesmo so~ obsenará, quando 
houver mais de um aecusador, com a diffe· 
renca de que, em lugar de dous, serâ ·nomeado 
um para exercer a recusação. 

"Art. 25. Findo este termo, e na primei· 
ra conferencia do Tribunal, presentes o pro· 
ruotor, a part'~ accusadora, o rêo, ou seus pro· 
curadores, o mesmo Juiz do Feito, fazendo ler 
pelo Secretario o llbello, a contrariedade, e 
todas ns mais Pecas do processo, procederá. li 
inquirição das testemunhas, QU'' se h~m·er ~ ~ 

"Art. 33. No caso de confllcto di~ juris· 
dicção, ou questão de competencia., os Presl· 
dentes das Relações competidoras darão lm· 
mediatamente ao Tribunal uma parte por es· 
cripta; acompanhada dos necessarlos doeu· 
m·~nt<ls. 

"Art. 34. O Tribunal julgarA qualquer 
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destes cu.;os pela forma estn!Jelec!un para a 
concessão, ou decesação das revistas, ouv!udo 
porém o procurador da Soberau!u Nnc!onal, e 
lançada. u sentença, que expllcltaruentoo con· 
tenha a decisão e seus fundamentos. 

·· Art. 35. O 'l'nbunal terá. !luas conferen· 
elas por semana, além dos cxtrnorulnarlas 
que o Presldent·~ determinar. 

"Art. 3G. Os )1inlstros tomarão assento 
na mcsl :1 dlrc!t:l, c esquerda do Presidente, 
contando·su por primeiro o que estiver â d!· 
relta, e seguindo-se os ruais atê o ultimo da 
esquerda. 

"Art. 27. A ulstr!lmlçâo será. feita entre 
os ::-.tlnlstros, sem outra consideração mais 
que a do numero dos processos. Para cst1.l 
distribuição h:wcr:1 dous livros, rubricados pe· 

lo Presidente; um para o das revistas, e ou· 
tro para o dos mais papeis, c depcndcncias do 
Tribunal. O livro de distribuição das revistas 
scrâ dh•ldldo cm dous t!tulos, um para as re· 
vistas civis, c outra para os crimes. 

"Art. 30. Os emolumentos dos papeis qui, 
se expedirem, serão recolhidos a um cofre, de 
que se deduz!rú a quantia nccessar!a para ;u; 

despezas miudns, •3 o rento será. recolhido ao 
Thcsouro. 

CAI'I'l't:r.O 3. 0 

Dos cmprrgados do Tribunal 

"Art. 39. Para o expediente do Tribunal 
ha\·erâ um Secretario, que ser:\ formado em 
t:!!relto; um thcsourelro, qu·~ servirá de por· 
teiro; e dous continuas, com a denominação 
de primeiro e se;undo. 

"Art. 40. O Secretario escreYerá ·em to· 
dos os proc~ssos e d!l!go~nc!as do Tribunal, 
vencendo unicamente o ordenado de 1:600$000. 
Os emolumentos que deveria receber serão 
recolhidos ao cofn~ do Tribunal. 

"Art. 41. O thesourclro, que li tambem 
porteiro, terã a seu cuidado a guarda, limpeza 
c asseio da casa. do Tribunal, todos os utens1· 
!los, c de tudo quanto ahi for arrecadado; te· 
r:\ o ordenado de 800$000, não mrceboodo mais 
cousa alguma, nem como thosoure!ro, nem 
para as desrezas do asseio da casa. 

"Art. 42. Os conllnuos farão o serv!~o 
po:- semana, c um no Impedimento de outro, 
quando acontecer, ainda qnc não so.ja d:t sua 

semana. Aquel!e a quem tocar estará. sempre 
11rorupto junto ao porteiro nos dias de Trlbu· 
na!, para executar tudo o que lhe for arde· 
nado a bem do so~rvlço. O primeiro serv!rn. de 
ajudante do porteiro nos lmpedlnlentos deste, 
e tern. de ordenado 400$000, e o segundo tc
rã 300$000, 

"Art. 43. Todas as dcspezas m!udas do 
Tribunal, como são papel, pennas, tinta, arêa, 
Jac!'l~, obrl!as, nastro, ou fltl!ho, serão pagas 
pelo cofre dos emolumentos, em folha que for· 
marâ o thesourelro todos os mezes, asslgnada 
pelo Presidente. 

"Art. 44. As entradas dos emolumentos 
para o cofre sl:rão lançadas cm livro de rece!· 
ta proprio, c serão recenseadas ue 6 em G me· 
zes por um dos n1embros do Tribunal, que, 
por nomeação do mesmo, servirá. de Juiz das 
despezas. 

,; Art. 45. Ficam !'\~vogadas todas as leis, 
alvarás, decretos e resoluções en1 contrario. 

"Paço da Caruara dos Deputados, em 5 de 
Outubro de 182i. - Doutor Pcclro de .traujo 
L~mo, Presidente. - José Carlos Pereira de 
<1lm-r:ida Torres, 1• Secretario. - José J.nto· 
nio da Silva :li aia, 2• Secretario." 

l!andaram-se Imprimir todos os re· 
feridos Projectos para entrarem em 
discussão na ordem dos trabalhos. 

Como não houv·essc mais expedien
te para se ler, passou·so~ á primeira 
parte da Ordem do Dia, que eram os 
trabalhos das commlssões, para cujo 
exercido os Srs. Senadores se retira· 
ram da Sala pelas 11 horas da ma
nhã. 

Um quarto depois do meio-dia tor
naram a reunir-se na Sala os Srs. 
Senadores, c continuou a Sessão. 

O Sr. liarquez de Maricá, como re
lator da Comm!ssão de Fnzenda, apn
scntou o seguinte 

rARErER 

"A Comm!ssão de Fazenda, examinando 
as duas Resoluções da Camara dos Dl~putados 
approvando a Merci! de 400$000 annuaes, con
cedida a Jcronymo Xa\·ler de Barros, como 
Aposentadoria do Offic!o de Escrivão do Cel· 
leiro Publico da Cidade da Bah!a; e tamberu 
a liercê do Ordenado por lntdro com que fol 
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concedida a llurcos Antonio Dr!c!o a Aposcn· 
tador!a do Emprego de Escrivão da Junta ela 
Fazeudn. da Provlnc!a do Cearâ; ê de pare
cer, que as ditas Resoluções estilo no caso de 
serem approvadas. 

cês pecuni:~.rius sem n. approvacüo do Corpo 
Legislativo, Supponhamos que o Corpo Legls· 
lntlvo não approva uma peusüo que o Governo 
concede: ou essa pensilo não se pn.ga ou, se 
acaso se paga, o :11!n!stro t!ca responsavel. Isto 
é o que n. Constituição manda, ·~ nem por Isso 
fica nulla a attr!bu!cão que a mesma Constl· 
tulcão dt't ao Governo, porque este da sua par· 

''Paço do E•mado, em 6 de Outubro ul' 
1827. - Jtarquez ele !lfaricá - Jtarquez de S. 
,tmaro. - Jtarquez de Baepcndy." 

O S1~. :0.1.\RQt::·:z JJE All.\C,\TY: - Sr. Prc· te concede, e nisto tem feito tudo; o approvar· 
sldente. Eu requeiro urgenc!a para se trata:· 
deste parecer, ·~ das Resoluções a que cllc ~c 
refere. 

se ou não essa concessão é caso d!fferente . 
Eu estou falando de direito, nüo falo de facto; 
devo porém observar que este não é o objecto 
da nossa questão, mas sim a urgenc!a que &~ 

ped!o para estas Resolucões. e que, por conse· 
quencia, estamos fóra da ordem. Eu approyo 
a urgenc!a, e assento que estas Rl:soluçõcs de· 
Yem entrar logo em primeira c segunda dls· 
cussão... (0 nobre Senador falou :Linda por 

0 Sn. 1\lAUQUEZ DE BAE!'I~:'\Dl" :-Estou ccrrr. 
que niio ha motivo suftlclente para se tr::.· 
tar destas R•2soluçõcs com urgenc!a, porqu•: 
as pensões j(L estão dadas, c o que o Gover::o 
fez foi participar Isso â Assembléa, na forma 
da Constituição; portanto, não ba moth·o par:: 
se desejar que termine quanto antes esta di;;· algum tempo, mas não se colheu o resto do 
cussão. Se o gozo das mercês dependesse (h seu discurso.) 
confirmação destas Rl:so!uçõcs, então voto.~!::. 

tambem pela urgenc!a. 

O Sn. :1!.\!!QL'I'Z DE S.\XTO Al!.\l!O: - Sr. 
Presidente. Eu apoio tambem a urgenc!a pa;·~ 
se decidirem quanto antes estas Resoluções 
pois sem a .appro\·ação da Assembléa o Gc· 
\,:ruo não pôde pagar estas pensões, e por 
cons~qucnc!a a demora é prejudicial Cts partes. 

O Sr:. BonGES: - Um dos lllustrcs Sena· 
dores que me precedeu disse que o objecto nito 
6 urgente porquo~ o Governo j{t tinha dado a~ 
pensões. Parece-me que, sem a approvaçi'to 
do Corpo Legislativo, as partes não podem 
entrar na fruição da mercê, posto que me cons· 
ta ter-se praticado o contrario. E·~ é vcrdn.rl~ 

que as p:Lrtcs entram logo no gozo da mcre~. 
hÍ.dcpcndentcmente da appro\·ação da Assem· 
bl6a, a matcr!a niio é urgente; se não cn· 
tram, o:•ntão deve decidir-se quanto antes. 

O Sn. ~L\RQt:r.z DE An.\CATY: - Sr. Pr~· 

s!dcnte. Devo declarar que, quando pedi a l:T· 

gcnc!a para estas duas Resoluções, não foi rnr; 

o sentido de que se tratasse !mmed!atament J 

di~ !las, mas s6mentc de que se dessem pJ 1".\ 

a ordem do primeiro dia de Sessão. Faço c~•.t 

declaração porque, sendo esta a minha !nt~n· 
ção, parece-me que o objecto não merece t~ml:• 

opposlção. 
0 Sn, :vt:ARQt:EZ DE PARAXAGC,\: - , ••••••• 

D:mdo·Et~ esta materia por discutida, 
fez o Sr. Presidente as propostas 
convenientes, c o Senado approvou a 
urgenc!a para estas Resoluções entra· 
rem em pr!mc!~a c segunda dlscussã? 
na primeira Sessão. 

O .:ir. :IIarquez de JJ:.epcndy pedia a 
palavra e leu o seguinte 

"Se foi ardua e difflc!l a ta!'l~fa de dar a 
Commlssilo de Fazenda, cm curtlsslmo prazo 
de tempo, o seu parecer sobre o Projecto de 
lei \'indo da Camara dos Deputados, para o 
rcconhccll:lento, l•:ga!lsaç:io, fundação c amor· 
tlsaçiio da divida nacional, multo mais ardua 
6 a presente sobre o Projecto uc Lei para o 
orçn.mento de 1828. A' vista das contas dadas 
pelo Governo de toda a receita e d•:spcza PU· 
bl!ca, do anuo findo, c dos orçamentos da ren· 
da e dcspcza do futuro anuo de 1828 na forma 
estabelecida pela Constituição, de\'~ por uma 
lei ficar marcada a appl!caciio das renda; 
publicas lis d!Ycrsas repartições do Governo, 
de modo que nada lhes faltando para a cxe· 
cuçiio das leis, c manutr;nção da ordem publl· 
ea e de publica segurança, c defcza. se pos· 
sam tornar rcsponsavels os agentes do Poder 
Executh·o perante a Assembléa Naclonnl Jolt~· 

O Sn. MARQUEZ DE SAxro AlrAno: - Sr. los seus desleixos, erros e abusos, e em geral 
l'l'l:sldente. O Gorerno nunca pode fazer ~~r· • pelas Infracções da lei, a que são sujeitos, 
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bem como todos os outros cldadúos. O acto d•; tlo Rio de Janeiro npresentudo pelo l11nlstro da 
se da~em conta aos representantes de uma ~a· 
cil.o dos tributos que o povo paga, o da sua 
appllcacil.o, facilitando o conhecimento dos 
males publicas, para se!'l~lll remediados, e dos 

l~azenda., e achou: 
"Qunnto á receita para o futuro anno de 

1828: 

nbusos e desvios que possam ter aconteci· "Receita ordlnarla .. • .... .. .. 5.000:000$000 
do, pnra serem punido~ seus autores, segundo a "Dita extraordlnarla ....... , . 1. 300:000$000 
lei, é certnmente a mais augusta e n mais de· 
cldlda prova da sabedoria e bondade do syste· 
ma constitucional, que havemos adoptado e lu· 
rado; systemn em que, sendo unleamente ln· 

Total ....••......... 

''Esta receita por~m na lei 

6.300:000$000 

vlolavel e lrresponsavel o Chefe da ::"\ação, é !lo orçamento fica arcada em 6.880:000$00() 
o Governo, são os agentes do Pod•;r ExecuLiYo 
responsavels por tudo quanto f1zerem contra "A simples observação dos diversos artigos 
a Lei, como s1i.o quaesquer outros cidadãos da receita mostra a falibilidade das receitas ex
particulares. Orn, sendo a lei do Orçamento PU· lraordlnarlas; quem n1i.o reconhece, que o pro
ra o futuro anno de 18~8 n que l•a de servir dueto da venda de 24 mil qulntaes de p:lo Bra· 
para so~ tomarem contas aos agentes do l'O· zil, ortado em 288:000$, é, ou todo, ou quasl 
der Executl\'O, tendo-~c em \'lsta suas dlsposl- todo, ld~al ou summamente prcearlo, n1i.o de
coes na conta da receita c c:espeza, que se vendo entrar cic modo algum como receita erre
fizer nesse anno, é claro que nesta lei de Or- ctlva, para se fazer com ella face a despezas ef· 
~amcnto nada de\'e faltar ás difrcrentes rep:~r- fectlvas? O mesmo se póde dizer da parcella 
tlções do Governo, ou aos ngcntes do Poder de 130:000$ da venda de oito mil qullates de. 
E~:·:cutivo para que possam dar cabal sntis- diamantes brutos e lapidados. A divida de parte 
faccão das suas lmportantlsslmas commlssõe;;. do subsidio dos Srs. Senadores e Deputados d;! 
Para que assim aconteça determinou o artigo diversas ProYincias, arcada em 242:400$, e dos 
li!! da nossa Constltulç1i.o que cada um dos atrazn;dos,lmportantes em 64:600$, bem como a 
ministros apresentasse o orçamento relativo quantia de 540:000$ de saques sobre as Provlli· 
(Js clcspezas da sua repart!c1i.o; assim o flze- cias da Bahla, Pernambuco e llaranh1i.o, por 
ram; mas por esta lei nem foram attenclldas conta da quota que lhes coube no emprcstlmo I! e 
suas rcqulslcões, nem as mesmas sommas de- J"ondres, darão seguras entradas no ThesourJ 
crct:~das para cada uma das re'partlcões ilo Go· Publico em .Spocas certas, em que pelo mesmo 
,•erno srto d!spon!vcls e seguras, como passa Thesouro se deve fazer a dlstrlbulç1i.o destinada 
a Commlss1i.o a mostrar; o que feito, apontar- ao serviço d·~ cada uma das repartições? N1i.o ~ 

se-ão as emendas que pareceram lndlspensa· constante que a Provlncla de Pernambuco pouco 
veis, :para que a lei do Orçamento possa pr·1• tem concorrido, e a ProYincla do Maranh1i.o 
duzir o desejado effelto. nada., para a quota do emprestlmo? Assim como 

"Pondo-se de parte o maxlmo defeito de a Commiss1i.o duvida de que o Ministro da Fa
ser esta lei de areamento para a receita c dcs- zenda possa dispor destas receitas extraordlna· 
peza do Thesouro Publico da Côrte e Provlncla rias no futuro anno de 1828, julgando por Isso 
do Rio de Janeiro, quando deveria ser para a que não deYiam entrar tacs receitas, ou a maior 
receita e despeza publica de todas as Provlnclas parte dellas, no Orçamento, para fazerem face a 
do Imperlo, pelo qur. continuarão a fazer·s~ de!pezas effectlvas, e que n1i.o devem aclmlttlr 
despezas nas PrO\'inclas pelas Repartições da demora, não põe duvida, antes acha feito com 
Marinha c da Guerra, como até agora se fa- moderação o augmento de 10 por cento sobre o 
zlam, e estabelece o artigo 7" o que certamente total da receita ordlnnrla. 
ha de causar a maior pertubação nas Provin· "Quanto á despeza. 
elas, e dlfflcultará os recurosos do Tllesouro "Pelo orçamento do Thesouro, a dcspeza do 
Publico, com que podia contar para suas des- futuro anno de 1828, subirá a 11.219:088$699. 
pezas, lançou a Commissão as suas vistas sobre "Esta des:pcza, no parecer da Commlssão dJ 
o orçamento da receita c dcsp~za do Thcsouro Fazenda da Gamara dos Deputados, dado em 27, 
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de Julho do corrente a.nno, foi elevada ~ "Este recurso tambem é multo precarlo, 
13.000:000$; mas como se julgassem exagera parecendo á Commlssi\o, que o Thesouro se de
dos os calculas de taes despezas. a lei do Orca· Yerá dar por multo contente, se as tres Pro
menta as fixou s6mente para o anno de 18!!8 na Ylnclas da Bahla, Pernambuco e !lfaranh!lo sa.
qua.ntla de 9. 525:000$; e ni\o obstante os c6rtes, tis fizerem com promptld!lo as quantias Indica
que se fizeram nos orçamentos das diversas re· das no areamento das despezas extraordlna· 
partl~ões, vindo a da :IIarlnna a softrer uma di· rias, e ao mesmo tempo as despezas proprlas 
mlnulc!lo de 946 contos de réls, e a da Guerra d•: de taes Provi nelas, e as que exigirem as re-
805 contos, ainda assim comparando-se esta des· partições da Marinha e da Guerra, como até 
peza com a. receita da lei do Orçamento, appa- agora se faziam; pouco ou nada podendo es
rece um deficit de 2. 645 contos de réls. perar-se das outras Provlnclas, no estado em 

··~ão entra a Commlssão no exame dos mo- que se acham. Podendo-se reputar como nul
tlvos porque se fizeram taes diminuições, espu· los os dous recursos para· se fazer face ao 
rando que ellas não tragam dcadouro ás arm~s deficit de 1828, resta examinar o principal 
do Jmperlo; e por Isso passa a observar as ou· apresentado no artigo 5". 
tras providencias da lei. "Por esta disposição se autoriza ao Go· 

"Tendo a Commlssão j[L 'notado a pouca se· verno para ha\·er, por melo da venda das apo· 
guranca das rendas publicas appllcadas [Ls des· l!ces do capital creado para a funda~!io da di· 
pezas effectlvas, que não admlttem demora, para vida Interna, a somma necessarla, para fazer 
que o Governo tenha um andamento regular, e face ao deficit. 
se possa contar com o socego dos empregados "Para se formar uma clara ldéa da reall· 
nas dh•ersas repartições, militar, civil e eccle· <!ade e força deste recurso, convlr[L Indicar as 
slastlca, e dos que têm assentamento nas folhas despezas mensacs do Thesouro, c combinai-as 
das pensões e tenças, e ainda mesmo quandu com as entradas mensaes de sua receita ordl· 
taes pagamentos se demoram, ultrapassando-se narla e extraordlnaria, suppondo, que na to
as épocas em que se de\·lam fazer, entrou a tal!dade, orçada em 6.880:000$, entra a quota 
Commlssão no exame dos meios, que a lc; relativa a cada um mez; neste caso teria o 
estabelece, para se fazer frente ao deficit dr. Thcsouro dlsponlvel em cada um mez a somma 
2. 645 contos de réls. da 573:333$ para fazer face a uma despeza 

"No artigo ~· se ordena que, no caso de mensal de 793:750$, vindo a faltar-lhe em 
se fazer a paz, se reduzirão as despezas da cada mez a quantia de 220:417$. E será. crivei 
l\Iarlnha na forma da lei que fixou as forças que mensalmente se possam venüer na praça 
marltlmas, c as da Repartição da Guerra na do Rio de Janeiro apollces que dêm esta gran· 
forma üa lei que fixar as forças de terra, ou 
a um terço na falta desta lei. 

"A Commlssão não p6dc deixar de !em· 
brar ao Senado que, ainda dado o caso de se 
fazer com brevidade a paz, não póde ter lugal' 
esta economia para fazer frente ao deficit n~ 
futuro anno de 1828, pois que os effe!tos da 
guerra duram não pouco tempo depois 
da paz; accrescendo que parece Improprio dn 
presente lei a fixação das forcas de terra, pelo 
que se otrerece uma emenda a este artigo sup· 
presslva das palanas - ou a um terço na 
falta desta lei. 

"0 artigo 4• apresenta outro recurso ao 
deficit, ordenanüo que as Pruvlnclas concor· 
ram para as despezas geraes do Imperlo com 
tudo quanto sobrar das suas rendas, depois d~ 
deduzidas as despezas provlnclaes . 

A, 17 

de som ma, lndlspensa\'el para se entregar !m 
ás diversas repartições as Quotas que est'ill 
marcadas na lei, além das apollces que se 
devem vender para se retirar de giro da pr.!C!l 
as notas do Banco, que nella sobrepuja(!~? 

Multo maior será. realmente o embaraço do 
Thesouro, se nos lembrarmos de que as cu
tradas mensaes no Thesouro não poderão pas
sar de 438:625$ pelas receitas ordlnarlas, qu.: 
se podem realizar cm cada um mcz, não ol;· 

sta.nte levarem o augmento de 10 por cento, 
havendo-se attenção a que a declma dos p~e· 

dlos se cobra por semestre, e as passagens doY 
rios entram por trimestres; neste ·caso o de· 
ficit mensal do Thesouro será de 355:125$ cm 
moeda corrente; deficit que a multo mais su
birá, se nos iE:mbrarmos que a maior parte da. 

T, III 
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:renda dn Al!andega entra 110 Thesouro em bl· comtanto que a sua total lmportancla não ex· 
lhetes de tres e seis mezes. ceda no futuro anno de 1828 a in1portancla do 

''A' vista do exposto, tlca á conslderac11.o Orçamento, QUe deve ser1·ir de hypotheca ao 
do Senado o decidir, se por esta lei de Orca· seu pagamento Integral; estas letras ou bl· 
menta terl1 o Thesouro seguros meios para lhetes de credito, serão dadas em pagamento 
fazer com a del"ida prompt!dilo as desr>ezas aos credores do Thesouro por mutuo accOrdo, 
mensaes, Que pela mesma lei são ordenadas, e ás dlfferentes repartl~ões publicas, quando 
e de que tanto depende a publica felicidade, e ;>or outro melo não fOr passivei Inteirar as 
a sustentação, ~splendor e credito do Impe- quotas mensaes arbitradas no Orçamento, e 
rio. poderão tambem ser descontadas na praça por 

"Como porém seja do dever da Commls· lntermedlo do corretor da Caixa de Amortl· 
sii.o apontar algum remedia que minore, QU:tn· zncão, quando os chefes do Thesouro, e das 
do vencer não possa, as dlfflculdades que se outras repartl~ões do Governo, assim o julga· 
tem relatado, visto que a lei do Orçamento não rem necessario. Fica tambem o Governo nu· 
s6mente ê ordenada pela nossa Constituição, torizado a fazer descontar os bilhetes, ou es· 
mas ll de absolut.'\ necessidade em um Governo criptas da Alfandega, quando fõr !nd!spen· 
Constitucional, offerece a Com<n!ssi'io um ad· savel. 
d!taruento ao artigo 5", no caso de não dever "Paço do Senado, G de Outubro de 1827. 
antes fazer a sua materla um noYo arti.c;o c!e - Marque:: de Baepcndy, - Marqut~z ele Santo 
lei. .1.maro. - :!llarqucz de Maricâ. - Jfarqucz de 

''Consiste o remedia em ser o Governo au· Queluz, como assistente." 
tor!zado a emittlr letras do Thesouro ou h!· Mandou-se Imprimir com urgencia 
lhetes de credito pelo valor, e tempo que jul· 
.;ar con,·eniente; comt:mto que a sua tot.'l! 
importancla não exceda a da marcada no or
çamento. Com e~tas letras dadas aos credo· 
res, ou descontadas n::ts prnças, quando Isto 
fôr lnd!spensa.vel, poder:\ o Thesouro rem<'· 
dlar a demora, ou falta ·da entrada cffectlm 
das quantias com que deve fazer face ás suas 

o parecer c as emendas . 
. Seguia-se o segundo objecto da Or· 

dem do Dln., e continuou a segunda 
discussão da resolução da Camara dos 
Srs. Deputados sobre a marinha do 
Dlstrlcto de Cabo Frio, a qual havia 
ficado adiada na sessão de !!5 do mez 
passado. 

despezas, cujas q1mntias marcadas no orç:t· O Sn. 1\!ARQl:J;z DE SA:>To A:~uno: - Sr. 
mente serüo a hypotheca de taes letras, oll Presidente. A Camara, na antcccdenLe clls· 
bilhetes de credito. De um sim!lhante e"!l''· cussão desta resolução, assentou que se devia 
d!ente usam, e têm usado a Franca e a l:J. adiar a materla, e ped!rem-s.~ fL Cam.\ra •l~s 
slat.erra, -enllttlndo valores, ou Bons, Ec!Jc- Deputados, os documentos· Qnp houvess~m. 
quer's Bllls, Jliavy's Bl!ls, etc. afim de que á vista desses tlocumentoõ podes· 

"Paço do Senado, G de Outubro d•! 1&27. semos deliberar. Fez-se para !ss.:> offlclo áquella 
- Marque:: de Baepcnrl1f. - Jfarquc:: de 8a.1~n Camarn., a qual responde que nenhuns do· 
A1naro. - Marque:: de Jfaricá. - Marqur.? t!•? cumentos ha, e que o que deu origem :1 Reso· 
Queluz, como assistente.'' lução, foi uma Indicação que ali! se fez, e 

--.( EmcncU!s ao proiccfo ele 7ci tlc o;·çam~llto i'-'ru ' . 
· o anno de 1828 

"Art. 3.• Sup)Jrlm::tm·s~ as pa!a·.-rns -
ou a um ter!:o na falta d0sta !~!. 

"Art. ;:;,• Accrescr.ntc-sc - lgualnH'!lte po
derá o Governo em!ttir letra.~. ou bilhetes de 
credito, u;slgnadas pelo Thcsoureiro :l!ór e 
cscrh·ito elo Thcsomo e de Chancella pelo s~u 
PresidEnte, a. praz~.:;, c ;.:o ,:2-l:>r que conde!", 

transmltte por copia. ~estes termos achamo· 
nos no mesmo estado cm que estaYamcs; por· 
tanto, parece-me que de\') continuar o adia· 
mcnto, c pedirmos esclarecimentos ao Governo 
sobre essa matcrla da qual s6 podemos tratar 
quando cs~es csclarcc!mcntos vierem. 

!:\DJCAÇÃO 

"Proponho q\!c continue o nrli~mento da 
ResoluçiLo sobre as marinhas de Cabo Frio, pe· 
c!!:1do c:'!trctanto ao Governo as Informações 

,. 
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sobre estu. materla, que julgo nccess11rlas par& 
o Senado poder deliberar. - Marquez de Santc 
.ünaro." 

Foi apoiada.. 
O Sn. :11.\UQUEZ DE B.\EI•E:XDY: - O adia.· 

mcnto é !nd!spensa\'el; e devem-se exigir estas 
Informações do Governo, para se sa.ber se as 
marinhas de que se tra.ta estão em poder de 
particulares ou da Nação. 

Não havendo mais quem falasse, 
deu-se por discutida esta mnter!a; c 
posta a votos a. Indicação, !o! appro· 
vada. 

Segu!o-se o terceiro objecto da Ordem 
do Dia., e a.brlo·se a. primeira. dls· 
cussão da. Resolução da Ca.ma.ra. dos 
Deputados sobre a alienação das ar· 
mações da pesca das baleias: 

"A Assembléa Geral Leg!sla.tiva do Im· 
per lo, resolve: 

"O Governo fica autorizado para al!ena.r 
todas as arma.ções da pesca das baleias per· 
tencen tes aos propr!os nac!onnes com todas 
as suas pertenças e cscriptorios, fazendo de 
cada. uma. dellas contracto separado pelo ma.!or 
lanço que se offerecer, recebendo o pa.ga.ment(') 
:1 vista. com preferencla, ou em letras pag[!· 
veis de seis cm seis mczcs com hypothcca. na J 

sobred!tas propr!eda.des, a.té a. Inteira. soluçã·> 
do preço por que cada. uma. dellas fOr vend!d~; 
não se admlttlndo cstlpula.ção de pagamentl 
menor que o de dez por cento do va.lor de ca.da 
uma. das respecth·as armações." 

o Sn. MAnQUI·:z DE BAEI'l'XuY: -Creio qu~ 
não póde ha.vcr a menor duvida. cm passar 
esta. resolução. Temos visto que os amer!ca.nos 
tiram um lucro !mmenso da ptsca das baleias; 
os !nglezes tambem; quanto mais nós, haven<lo 
ta.ntas como ha. na. costa do Brnzll, principal· 
mente em Sa.nta Catharlna! Eu voto que passe 
a Resolução. 

Xão havendo mais qu~m falasse s~· 

bre esta mater!n, poz-se a votos a Rc· 
solução, e foi approvada para passar 
:1 terceira discussão. 

que tinha ficado adiado em consequen· 
ela do empate que houve no seu 1" ar
tigo; principiando-se po~ elle: 

"Art. 1." Haverá nas praças commcrclaes 
das prlnclpaes cidades marltlmns do Imperlo, 
um escrivão privativo do ponto e protesto das 
letras de commerclo. 

Falou o Sr. l\!arquez de 1\!arlcâ, mas 
o Tachygrapho não ouvlo. 

0 SR. 1\iAUQUEZ DE S.\XTO Al!AJIO: - Sr. 
Presidente. Eu approvo o artigo. Nós estamos 
vendo o desenvolvimento que têm adquirido 
entre nós as transacções commerclaes, e que 
esta pratica de se passarem letras se tem ln· 
troduzldo em todas as praças de r:ommcrclo das 
nossas prlnclpaes cidades marltlmas; por con· 
sequencla, é necessarlo que com esta provlden· 
ela vamos facilitar essas transacções, c descm· 
baraçar o commerclo do eston•o que soffre 
nesta parte. Os outros tabclllães têm muitos 
outros objectos a seu cargo, c por consequen· 
ela não podem prestar-se multas vezes a Isto 
com aquella prompt!dão ·que o commerc!o ca· 
rcce. Impugnar-se o artigo com o fundamento 
de que Isto vai estabelecer privilegio exclusivo 
de uma pessoa, não me parece razoavel, por· 
que a Asscmbléa nito fica lnhiblda de poder 
crcar mais tabell!ães destes, se acaso \'Ir que 
o commerclo necessita de que S':l multipliquem 
estes officios. Portanto, voto a favor do ar· 
t!go. 

O Sn. li!AnQt:Ez DE IxnAlrnUPE: - Sr. Pre
sidente. Trata-se de se deferir ao requerimento 
de uma das maiores pracas de c;,mmerclo, r:ua 
é sem duvida a da Bah!a, ass!gnado por mais 
de quinhentos negociantes, no qual se pede 
esta pro\·ldcncla. Parece-nos que aquclla praça 
merece toda a attcnção, c que o testemunho 
de tão crescido numero de pessoas basta para 
certificar que a medida não só é ut!l, mas tam
bem necessnr!a; pois se acaso o commercla 
estivesse bem sen·!do com os tabclllães que 
nlll ha, não rec.Jrre~!a para ha.v~r um prlvatl· 
vo do ponto e protesto das letra..~. Os mais têm 
muitos outros obj~X:tos, c vê·se por Isto que 
não podem satisfazer com a. brevidade que o 

Passa.ndo-se ao l]Uarco obJecto da commerc!o requer. Com a prat!~a de se passa· 
Ordem do Dia, contlnuryu a primeira rem letras tem-se estendido tambem tis ou
c segunda d!scusão da Resolução so· tras praças, convem fazer-lhes 'ambem exten
bre a.- creação de um escrivão do ponto slva a mesma providencia; assim, eu voto pel() 
e protesto das letra.s de commerclo, a.rt!go, e assento que de,·e pass:tr. 
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O SJk VIsroxuE DE ALCAXTAR.\: - Sr. l're- havendo na mesma Camara dos Deputados, 
sldente. O tomar o ponto e protesto das !e· onde já os requisitou; me ordena que assim o 
tras, ê uma das obrlga~ões privativas dos ta· participe a V. Ex., afim de obter de V. Ex. 
bel!lães de notas, porque silo offlclaes que têm quaesquer documentos que possam preencher 
fê publica; e, tendo atê agora assim marchado os fins a que ella se propõe. - Deus Guarde a 
as cousas, não sei como se pretende crear um V. Ex. - Paco do Senado, em 6 de Outubro de 
tabelllão só prlvath·amente para este objecto, 1827. - Viscond~ de Conoonhas do Campo. -
tirando-se por consequencla aos outros um ren· Sr. Visconde de S. Leopoldo." 
dlmento que faz parte da sua subslstencla. Se 
acaso os tabelllães que ha, não chegam para o 
prompto expediente destes negoclos, crle·se um, 
que slr\'a conjunctamente com el!es; porém 
que seja só prl\·atlvo para Isto, tirando assim 
a subslstencla aos outros, ê cousa em Que não 

1

120' SESSÃO, Eli 8 DE OUTUBRO DE 182;' 
convenho. Eu passo a offerecer nesta confor· 

mldade uma Expediente. - Segunda discussão do projecto 

''Diga-se cm lugar da pala\·ra -"priva· 
tlvo - para conjuntamente com os tabelllãcs 
tomar o ponto e protestos das l~tras de com· 
merclo". - Visconclc de tU cantara." 

Foi apoio. da; mas, como désse a hora. 
ficou adiada a discussão. 

O Sr. Presidente deu para Ordem d<:> 
Dia a contlnuacão d:J. :nateria a~ora 
adiada pela hora; a discussão de duas 
resoluções, uma sobre a :~ppro\·ação da 
mercê de quatrocentos m!l ré!s an· 
nuaes, conced!da a Je~onymo XaY!er 
de Barros, c outra Gobrc a approva~1\o 
da mercê do ordenado por Inteiro, 
concedida a lrarcos Antonio de Brl· 
elo; a ultima discussão da resoluç:1o 
sobre a alienação das armações da 
pesca das baleias; o Regimento Eco· 
nomlco e Policial para as minas; pa· 
receres de commlssões; e, havendo 
tempo, o projecto sobre :t liberdade dn. 
imprensa. 

Levantou-se a sessão 1\s duas horas 
e Yinte minutos da tarde. 

nEROJ.t;ÇÕE~ llO SEXADO 

"Illm. c Exm. Sr. - Tendo o Senado ele 
deliberar sobre a resolução vinda 'Cia Camara 
dos Deputados acerca das :Marinhas de Cabo 
Frio, proprlas para Estabelecimento de Salinas, 
e não possuindo documentos al;uns para es· 
clarec!mento de similhantc ma~crla, nem os 

sobre a <"Tenção de um escrivão do ponto 
c protesto das letras de commercio. -
Discussão ela resolução sobre a approva· 
ção da mercê concedida a Jeronymo Xa· 
vier de Barros. - Discusscio da resolução 
sobre o ser approvada a mercê concedida 
a J!arco.v ,tntonio Bricio. - Terreira c1is
Missão da. rc.~nlurão sobre !it·ar o Got•crno 
autorizado 1Jara alienar tod,1s as armações 
dn pesca das baleias, pertencentes aos Pro
prios J\'aciona'C's, - Terceira discussão do 
Regímen to Economico c Policial para as 
ntinas. - Discussão do pa.rcccr das Com· 
missões de Guerra c Fazenda sobre nton· 
tepio militar 

Estando reunidos tr!n ta e dous Srs. 
Senadores. declarou-se aberta a sessão, 
e lendo-se a acta da antecedente, foi 
approvada. 

O Sr. 1• Secretario apresentou o 
seguinte 

OFFTC'IO 

"Jilm. e Exm. Sr. - Passo âs mãos de 
V. Ex. Inclusa a resolução da Camara do3 
Deputados, concedendo a qualquer cidadão bra
zllelro o poder fabricar po!vora; afim de QU'l 

seja por V. Ex. apresentada na Ca.mara dos 
Srs. Senadores com os documentos, que a acom· 
panham.- Deus Guarde a V. Ex. -Paço da 
Camara dos Deputados, em 6 de Outubro de 
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1827. -José Curlos Pereira de "llmeida Torres. 
- Sr. Visconde de Congonhas do Campo." 

O Sr. 2• Secretario leu a 

lll!!SOLtrÇÃO 

de t~l nagoclo, envlaudo·t~e·lhe um e:~:emplar 

do projecto com as observatões que parecerem 
convenientes, e fazendo-se-lhe constar o que se 
tem passado nas Camaras para sua lntell!gen· 
ela a!lm de se poder concluir o referido pro· 
jecto, que já foi approvado por uma dellas, e 
o deve ser pela outra. Eu of!ereto uma Indica· 

"A Assembléa Geral Legislativa do Impe· tão e pe~o urgencia. 
rio, resolve: 

"Art. 1.• E' livre a qualquer cidadão bra· 
zilelro fabricar polvora em pequeno, ou em 
grande, levantando a fabrica em lugar que 
diste do povoado tanto, .que no caso de expio· 
são não possam soffrer damno as pessoas e 
bens dos particulares. 

"Art. 2.• Antes de levantar-se a fabrica, 
se requererá licença tis Camnras Munlcipaes 
respectivas, que só a concederão com previa 
conhecimento do local, para verificar-se o re· 
qulsito do artigo antecedente. 

"Art. 3.• A polvora fabricada no Imperlo, 
e destinada ao consumo dentro delle, não pa· 
gar:l. direitos alguns de importação ou expor· 
tacão. 

l:'>DICAÇ,\0 

"VIsto que o projecto de lei, que velo da 
Camara dos Deputados, para serem deflnltl· 
vamente julgadas us causas do fõro eccleslas· 
tlco cru duas unlc.'ls lnstanclas, foi adiado até 
que este arranjamento fosse convenientemente 
tratado com a Sê Apostollca, requeiro se pe~a 
ao Governo que exija do plenipotcnciario bra· 
z!lelro junto á Côrte de Rom:~. o uUimatU1n 
deste negocio, que fez parte das suas lnstru· 
ccões, para Que não tivesse lugar neste lm)le· 
rio o Tribunal da Legacia; em·hndo·se ao 
mesmo diplomata, acompanhado dns observa· 
cães que parecerem competentes, e fazendo-se· 

"Art. 4." Ficam revo1p.das todas as lei~. lhe saber o que a este respeito se tem pas· 
alvarâs, regimentos e mais resoluções cm con· sado nas Cnmaras Legislativas para sua me· 
traria. lhor lntel!lgencla e conducta. - Paço do Se· 

nado, cm 8 de Outubro de 1827. - Jfarquc: clc "Paço da Cnmara dos Deputados, cm 
G de Outubro de 1827. - Dr. Pedro cle .1.rau;o Inhambupc." 

Lima, Presidente. - José Carlos Pereira de 
.Almeida Torres, 1• Secretario. - José ,tntonio 
da Silva Maia., 2• Secretario." 

:\!andou-se Imprimir parn entrar na 
ordem dos trabalhos. 

O Sr. 1• Secretario pedi o outra \"ez 
a palavra, c deu conta de uma parti· 
clpação de molestla do Sr. Sebastião 
Lulz Tlnoco da S!lva. 

Ficou Inteirada a Camara. 

O Sn. !\L\RQUEZ DE I::nu)rntrN:: - Como a 
lei, que velo da Camara dos Deputados a res· 
peito de se decidirem neste Imperlo as causas 
pertencentes ao fôro ecclaslastlco em duas uni· 
cas lnstanclas, ficou adiada at6 se tratar con· 
Yenlentemente este negocio com a Sê Aposto· 
llca, e como o plcnlpotenciarlo brazllelro, junto 
á côrte de Roma, foi pelas suas lnstruccõe5 
encarregado de tratar desta materla, parece 
conveniente que se offlcla no Governo para 
que exija desse plenlpotenclnrlo o ltl!imat!tm 

Foi apalada a Indicação c a urgcn· 
ela, em conscquencla do que entrou 
esta em discussão. 
· ~ão houve quem contrariasse a ur· 
gencln, nem falasse sobre e!la; e pon· 
do-se a Yotos, foi approvada. 

Entrou cm discussão a matcrla da 
Indicação, sobre a qual tambem nin· 
guem falou, a foi approvada para pas· 
sar 1\ ultima discussão. 

O Sr. 1• Secretario pedia a pala· 
vra e leu este 

OFFICIO 

"IIIm. e Exm. Sr. - Ha\·endo a Camara 
dos Deputados, depois de previa dlscuss;io, 
adllptado Interinamente as emendas, que na 
Camara dos Sra. Senadores foram feitas aos 
dous projectos de lei, o 1• autorizando o G<l· 
verno a conceder uma pensão pecunlarla ás 
vluvas e orphãos dos offlclacs militares, c o 2• 
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relativo nos novos Bispados de Goyaz e !llatto 
Grosso; tem resolvido dlrlgll·os a Sua Magcs· 
tade o Imperador por melo de uma deputação, 
pedindo-lhe Se Digne dar a Sua Sanccão. O 
que participo a V. Ex. para que seja presente 
na Camara dos Srs. Senadores. - Deus Guarde 
a V. Ex. - Paço da Camara dos Deputados, 
cm G de Outubro de 1S2i. - José Carlos Pe
reira de .1lmeida Torres. - Sr. VIsconde de 
Congonhas do Campo." 

''Art. 1.• ''Haverã na cidade da Bahla, 
etc." - depois a emenda jã existente na mesa 
-"para servir conjuntamente com os mais ta
belllães".-Sa!va a redacção. - José !guacio 
Borges." 

Foi apoiada. 

O Sn. :1!.\nQt:EZ DE IXILI.ll:nt:PJ:: - Sr. Pre
sidente. Não pretendia falar mais sobre esta. 
materia, param torna-se indlspensavel fazei-o. 
O nobre Senador que me precedeu, diz que o 
Corpo Legislativo não deve dar uma providen
cia geral a este respeito, mas sõmente para 
aquella praça que lh'a requereu. Não se! como 
tal cousa se possa suppor, nem sustentar. l\in· 
gucm póde duvidar de que os abusos praticados 

O Senado ficou Inteirado. 
Entrou-se na primeira parte da Or· 

dem do Dia, e prosegulo a segunda 
discussão do artigo 1" do prole· 
cto sobre a creação de um cscrl· 
vão privativo do ponto e protesto das 
letras de commerclo nas praças com· 
merclaes, o Qual lmvla ficado adiado 
na sessão antecedente juntamente com 
uma emenda do Sr. Visconde de Alcan· 
tara. 

em uma Provlncla podem dar motivo a uma 
providencia que abranja. a todas. Appareceu 
o requerimento dos negociantes da Bahla PC· 
d!ndo a crcação daquelle offlcio, e ponderando 
as razões que têm para Isso; das outras praças 
não exigirem esta pro\·ldencla não se segue 
que se não deva legislar tambe?m para ellas. 
Vem a objecção de que em multas dellas não 
chegará o rendimento destes protestos para a. 
sustentação da pessoa que occupar o officlo. 
Supponhamos Que assim é, tambem aqui não 
se obriga nlnguem a que se encarregue dclle . 
.Senhores. Na córte de Lisboa ha dezenove ta
belllães, e não obstante Isso creou·se um escri
vão positivamente para os protestos de letras. 
Pretender-se que elle sirva conjuntamente com 
os tabell!ães, a que não acho acertado; porque 
é dar uma providencia de que se não carece. 
Do que ha necessidade a deste escrivão pri
vativo. Quando estive na Bahla, observei que 
havia um clamor geral entre o corpo do com
merclo, por causa da falta de um escrivão, que 
fosse unicamente encarregado destes protestos; 
porque multas vezes não se sabia onde tinha 
sido protestada uma letra, outras vezes havia 
demoras, etc. Quanto á objecção de que com 
a creacão deste novo offlclo vai se tirar a sub· 
s!stcncla aos Que existem, respondo que se com 
Isto perdem alguma cousa. pelar será Cl'l:ando
se um escrivão para servir conjuntamente com 
os mais, Isso causará dobrado prejulzo nos ou
tros. Assento, pois, â vista do que tenho ex· 
pendido, que o Corpo Legislativo iaz multo beiit 

O Sn. BonaEs: - Sr. Presidente. Eu ob· 
scn·o que o que deu motivo ao projecto que 
temos em discussão, foi nm requerimento do~ 
negociantes da Bahla, fundado, segundo se 
vê no mesmo requerimento, e pelo que tenho 
ouvido nesta Camara, em que lhes era lncom· 
modo, c prejudicial fazer o protesto das letras 
nos tabelliães publicas daquella cidade, que 
têm outras multas occupações, e moram em 
lugares distantes daquelles em que estâ o corpo 
do commcrclo. O que deve fazer o Corpo Legls· 
lativo é, ou indcf•:rlr o requerimento, ou to· 
mal-o cm conslderMão só para aquella praça 
que requereu, e não fazer a medida extens!Ya 
a todas as outras praças. Que certeza temos 
nós de que Isto seja utll para todas as praças? 
Nenhuma; talvez as outras digam que estavam 
bem servidas, e que este off!clo vã recahlr em 
um homem que não slrYa tão bem. Esta é uma 
emenda Que me parece lndispensavel. Falarei 
agora sobre a. emenda que jâ existe em cimC~. 

da mesa . .Tulgo essa emenda multo conveniente 
se acaso passar a que vou off~reccr; se nãa 
passar, assento que se não deve admlttir. Que 
numero de negociantes de grosso trato ha em 
}!atto Grosso, e em outras Provlnclas, par:t 
poder suhslstlr um homem s6mcntc com o que 
lhe p6de render o protesto das letras? E' eYi· 
dente que Isto nfto p6de ter lu~;ar. Eis aqui :1 
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em dar uma providencia geral, pois por este 
modo remedeia o mal, se pon•entura existe 
noutras pra~as, como ê n:Ltural que exista, ou 
se previne; e voto pelo artigo. 

Jlw;dava o !I.I'LÍ!;O, salva.;; as emendas. 
- Pa.ssou. 

Se se approva1·a <1ue a crenç11o deste 
offlclo fosse s6mente na cidade da Ba· 
hla. - Venceu-se que sim. 

Se approvaya que este escriYão não 
fosse privativo, ma.;; sim ser1·lsse con· 
juntamente com os mais tabellliles. -
~ão passou. 

Passou-se a discutir o artigo 2": 
"Art. !!." Este escr!vf1o perc~ber:l sóment~ 

os emolumentos que at6 agora p~rceblam nesta 
parte os tabelllães na f6rma do ~eu Regimento, 
ao qual fica sujeito naqulllo que llle poder ser 
appllcave!. 

O Sn. Roumct;J:s nt: C.\111'.\r.llo: - Como 
passou o artigo 1", mando :1 :IIcs:t a emenda 
que tinha feito na outra dlscussilo, para evitar 
as fraudes que possam acontecer. 

,\I:TICO .\DUlTI\'0 

O Su. BouGES: - Sr. Presidente. Eu alnd~ 
:Permaneço na minha opinião. O Corpo Legisla· 
tlvo nilo fn.z bem em estender a todas as pru· 
~as do Imperlo a medida reque!'lda para a da 
Bahla. Sabe porventura a Camarn dos Depu· 
tados, sabemos nós as clrcumstnnclas pecul!a· 
Tes de cnda Provlnc!P. a este respeito? Esta 
providencia lião est:l na ordem daquellas que 
se devem dar no geral. Relativo no que o nobre 
Senador disse sobre a emenda do Sr. Visconde~ 
de Alcantara, parece que a não tem bem pre· 
sente. O gue se propõe nessa 'Jmcnda nem é 
mais prejudicial aos tabelllãcs, do que creando· 
se um escrivão prll•at!vo para este objecto, 
nem (accrescento eu) no corpo do commcrclo. 
Tanto não é mais prejudicial aos outros ta· 
belllães, que antes lhes é mais favoravel, pois 
esse novo, que se pretende crear, ha de traba· "Proponho que se addlclone o artigo se· 

lhar conjtJntamcnte com elles, não em tudo, g11!nte: 
mas só nos protestos, e por este modo esse es· 
crlvão não entra nos outros objectos, que fa· 
zem a subsistencia dos mais, nntr.s estes podem 

a!nd:1 conser1•nr, se as partes qu!zerem concor· 
rcr a elles, tudo, ou parte do que lhes reudl:un 
os protestos. Ao commercio tambem nüo é prc· 
judicial, pois não ausmenta essa confusão, que 
se diz existir, sendo multo natural que todos 
concorram a este cscrlvüo, que hão de achar 
sempre prompto, por não ser occupado em nu· 
dlenclas, nem nos outros objectos, que fazem 
com que os mais não dêm a estes ncgoclos o 
bre'l'e expediente que ellcs exigem. 

Falou o Sr . .Toão Evan;cllsta mas 
o Tachygrapho não ouvia. 

O Sn. VIRco:-o-oE DE AI.CAXT.\RA: - Le1·an· 
to·me unicamente para apoiar a emenda que 
!Imita esta providencia s6mentc li praça da 
Daltla, por ser nquella que a requereu, c me 
parece ter necessidade della. Quanto âs outras 
praças ha nellns tabelllães de sobejo, Aqui no 
Rio d•? .Tanclro h a demais: cm Pernambuco h a 
tres em Olinda, tres no Recife, etc.; no ll!ara· 
nhão e no Parfl h a doze, etc., etc.: por consc· 
quencla, apoia a Emenda .. 

.. ~ . .. 

Dando-se por discutida esta mnterla, 
pa.ssou o Sr. Presidente a propor se 

"Art. !!." O escrivão terá um llno rubri· 
cado pelo .Tulz de F6ra, no qual registrará o 
ponto e protesto, pela ordem numcrica, rcfc· 
rindo-se no verso da letra ils folhas do llno, 
aonde se aclmr o registro. - Carvalho." 

Foi apoiado, c entrou cm discussão, 
na q!.!al nf10 havendo quem falasse so· 
brc um, nem sobre outro, foram ambos 
postos ú votação e ajlprovados, passan
do o artigo 2" do projecto para ::.rtl-

Entrou em discussão o artlb'O 3" do 
projecto, o qual passou tambcm sem 
debate. 

"Art. 3.• Ficam derogadas todas as leis, 
alvart!s c resoluções em contra.rto." 

.Tulgando-se afinal discutida a ma· 
teria do proJecto em geral, c de cada 
um dos seus artigos cm particular, foi 
posto ii votação, e approvou-se para 
passar (L ultima discussão. 

Scgulo-se o segundo cbjecto da Or· 
dcm do Dia, e te1•e lugar a primeira c 
srgunda discussão da Resolução da Ca· 
ma.ra dos Srs. Deputados sobre a ap· 
provação da mercê concedida a .Tcro· 
nymo Xavier de Barros: 

"Artigo unlco. E' approvada a mercê de 



. 
;. 
"'· ' ' fi .,. 

~~' 
r:. r ../. 

.:1 : \ 

I"; ~r '· J 

;, I 
,• I 

·:; 
'jl 
'. j 
! :. 

' i 

i38 Sessão de 8 de Outubro 

quatrocentos mil rêls annuo.es concedida a Je· 
ronymo Xavier de Barros, como aposentado· 
ria do offlclo de escrivão do cellelro publico da 
cidade da Bahla." 

O Su. MAUQt:Ez nE MAU!cÃ: - Sr. Pres!· 
dente. Este homem serve ha quarenta o.nnos 
em diversos empregos; por consequencia, julgo 
multo justo que se approve a mercê. 

Não havendo mais quem falasse, foi 
posto. a votos a Resolução, e approvada 
para passar 6. ultima discn3são. 

Seguia-se a primeira e segunda dis· 
cussão da PJ~solução sobre a approva· 

ção da mercê concedida a =-rarcos An· 
tonto Br!cio. 

• Artigo unico. E' approvah a mercê do 
ordenado por Inteiro, com que foi concedida 
a ~!arcos Antonio Brlclo a aposentadoria do 
emprego de escrivão da Junta ~a Fazenda da 
Provinda do Cearâ." 

~ii.o houve quem falasse sobre esta 
resolução e dando-se por discutida, fo.i 
posta a votos, e approvada par:t pass:tr 
á ultima discussão. 

PMsando·se :to terceiro objecto da 
Ordem do Dia, teve lugar a terceir:t 
discussão da resoluçfto sobre ficar o 
Governo autorizado para alienar tod:l.S 
as armações da pesca das balei:l.S, per· 
tencentes aos proprios naclonaes. 

0 Sn. ~IAl\C,U~:z m: BAE!'EXnY:-Sr. Pre· 
sidente. Xada tenho qu·~ accresccntar ao 
que na outra discussão expend! a respeito da 
utll!dade desta resolução; s6 !l'e parece que 
ella precisa de alguma declaração para sua 
maior clareza. Eu proponho, portanto, esta 

Entrou-se na quarta parte da Ordem 
do Dia, e abrlo·se a terceira d!scuss!lo 
do Regimento Economico e Policial 
para as minas, com as emendas appro
vadas na segunda. 

Teve lugar a discussão do artigo 1', 
sobre o qual ninguem !alou, e to! ap· 
provado qual estava redigido, 

Passou-se ao artigo 2". 

O Sn. MARQUEZ DE B~:Pr::xm:: - A reda· 
cciio que se fez a esta P.rtlgo tirou a ditficul· 
dade que se apontou, na outra discussão; pa· 
rece, pois, que eJle deve PMsar na forma em 
que ent!lo se approvou. 

Nii.o havendo mais quem !alasse, 
deu-se por discutida a matcr!a, e foi 
approvado o artigo da mesma maneira 
que na segunda discussão. 

Passou-se ao artigo 3". 

O Sn. C.ur.\RA: - Na segunda discussão 
houve uma emenda ao paragrapho 4• deste ar· 
t!go, a qual a Camara adoptou. :b:ssa emenda 
deve-se fazer tambem extensiva ao paragrapho 

Não havendo mais quem fizesse ob· 
servacões sobre o artigo, e seus res· 
pectivos paragraphos, poz-se a votos, 
e foi approvado com a emenda da se· 
;;unda discussão, a qual se adoptou 
tambem para o paragrapho 2•, na for· 
ma proposta pelo ::>r. Camara. 

Foram successlvamente lidos e ap· 
provados os artigos 4•, 5•, G•, 7•, s•, 
9•, 10, 11, 12, 13 e 14, auaes estavam 
no projecto. 

Se;;uio·se o artigo 15. 

"Adiante da palavra -"pertenças"- es· 
creva·se -"em terreno, ediflcios, escravos, 
utens!llos e embarcações, fazcJdo-se, etc."
Ma.rqucz de Bacpcndu." 

Foi apoiada; c julgando-se suff!cicn· 
temente discutida esta materla, foi a 
Resol11ção J>Osta a votos, c appl'o\·ada 
com o addic!onamento offerecido na 
emenda, remettendo~e ã Commissão 
de Legislação para redigir a mesma 
cmend3. 

0 Sn. MARQUEZ DE lNIL\lrDC'l'E: - Sr. Pre· 
sldente. Estabelece-se neste artigo a exlgencia 
de uma habilitação perante o Conselho das MI· 
nas; mas não vejo que se trate da organização 
desse Conselho, nem se lhe dê Regimento ai· 
;;um para as suas funcções, sah·o se por Isto 
se entende os eng.:mheiros e peritos de que se 
fala neste projecto, o que não creio, porque 
esses não são aqui apresentados como forman· 
do uma tal corporação. Tambem não me con· 
formo com os requisitos que se hão de exigir 
para essa hab!lltação, uns por ociosos, outros 
por serem restrictivos da liberdade que cada 
um tem de usar da sua Industria, e outros fi· 
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nalmente, porque se não podem vcrl!lcar. Nln· 
guem se ha de metter a minerar sem ter ter· 
reno, combustlvels, aguas, etc., ou proprlos, 
ou alheios, de que use com permlssil.o de seus 
donos, porQue o contrario seria um ataque ao 
direito de propriedade garantido pela Constl· 
tulcão. Quanto nos fundos, é tambem evlden· 
te que nlnguem ha de emprehender obras maio· 
res do que os meios que tiver p:u·a as executar; 
c quanto, finalmente, nos conhecimentos prntl· 
cos, Isto não é ainda entre nós uma materla 
de exame. Quncs são aquelles que têm verda· 
delramente a sclencla de minerar? O que fa· 
zem é por uma cspecle de rotina que apren· 
deram praticando; tanto assim que agora é 
que vão apparecendo homens com algumas lu· 
zes, vindos da Europa, onde ha destas escolas. 
A' vista disto, assentava cu que este artigo de· 
via supprlmlr·se; porém a Camara decidirá 
o que julgar melhor. 

O Sr . .Marquez de Santo Amaro res· 
pendeu ao nobre Senador, porém o Ta· 
chygrapho não alcançou o seu dlscur· 
so de maneira lntelllglvel. 

1828 com um plLrecer c emendas apre
sento.dall pela mesmo. Commlssão. 

Le1•antou-se a .:essão ãs duas horas 
da tarde. 

121• SESSÃO, E:VI 9 DE OU'rUBRO DE 1827 

Expediente. - Primeira e scg1t11da discussão 
do projecto sobre a fundação da divida pu· 
blica 

PII&SIDEXCI,\ Uu Sll. BISPO CAPELL.~O MóR 

Achando-se presentes trinta Srs. 
Senadores, abrlo o Sr. Presidente a 
sessão. O Sr. 2• Secretario leu a acta 
da antecedente, e foi appro\·ada. 

O Sr. 1• Secretario leu o seguinte 

O~'FICIO 

Dando-se por discutida esta mate· "Jllm. e Exm. Sr. - Foram presentes a 
ria, poz·se a votos o artigo, e foi ap· Sua 1\lagestade o Imperador os officios de 
provado. Y. Ex. de 25, 27 e 28 de Setembro proxlmo 

Foram successlvamente lidos e ap· passado, e de 2 deste mez. E Ordena o :Mesmo 
provados, sem haver quem os Impu· Augusto Senhor que cu participe a V. Ex.-, 
gnasse, os artigos 16, 17 e 18. para o levar ao conhecimento do Senado, qu~ 

Dando-se assim por cJnclulda a dls· receberi a Deputação, a que se referem os cl· 
cussão do projecto, e por approvadn a tados offlclos, no dia 11 do corrente, pelas dez 
sua materla em geral, e em cada um horas da manhã no Paco da Imperial Quinta 
dos artigos cm particular, remetteu· da Boa VIsta. - Deus Guarde a V. Ex. -
se â Commissão de Lcglslacão para 
o redigir. 

Segulo-se o quinto objecto da Or· 
dem do Dia, e entrou em primeira dis· 
cussão o parecer das Commlssões rcu· 
nldas de Guerra e Fazenda sobre a or· 
ganlzacão do plano do monteplo mlll· 
tar, o qual foi approvado sem haver 

Paco, em 8 de Outubro de 1827. - 'Visconde 
de S. Leopoldo. - Sr. VIsconde de Congonhas 
do Campo." 

O Senado ficou Inteirado. 
O mesmo Sr. 1• Sccr·~tarlo leu mais 

este 
OFFICIO 

quem o Impugnasse. "Illm. c Exm. Sr. - Ho.vcndo a Camara 
Dada a hora, o Sr. Presidente desi· dos Deputados, depois de pr~\·la discussão, 

gnou para a Ordem do Dia cm primei· adopta:do Inteiramente as emendas que na Ca· 
ro lugar a discussão do projecto de lei mara dos Srs. Senadores foram feitas â Reso· 
sobre a fundação da divida publlca,com lução que diz respeito aos mllltares réos de 
o parecer e emendas apresentados pela deserção por tres e mais vezes, tem resolvido 

Commlssão de Fazenda do Senado; em dlrlgll·a a Sua Magestade Imperial, pedindo· 
segundo, o projecto de lei sobre o or· lhe a Sua Saneção. O que participo a \r, Ex., 
çamento da receita pnra o anno de para qne chegue ao conl1eclm~nto do Senado. 
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- Deus Guarde a. V. Êx. - Pa~o da Camara e a contrahida. !óra delle, será.- denon1tnaU2. · ~ 
dos Deputados, em 8 de Out~bro de 1827. divida externa.." 
José Oarlo& Pereira de Almeida Torres. -
Sr. Visconde de Congonhas do Campo." 

O Senado ficou tambem inteirado. 
O . Sr. Presidente declarou que, em 

eonsequencia do officio do Sr. Vis· 
conde de S. Leopoldo, tinha lugar a 
nomeacã.o da Deputaçft.o a que se re· 
fere o dito otricio; e então o Sr. Vis
conde de S. Leopoldo propoz que. 
como era a primeira vez .que a Assem
bléa Geral Legislativa se achava em 
exercicio no dia 12 deste mez, anui
versaria natalicio de Sua Magestaãe 
o Imperador, e da sua gloriosa accla
maçW>, lhe parecia conveniente no
mear-se uma Deputação para ir feli· 
citar . o me~mo Augusto Senhor por 
tão plausivel motivo. 

Foi approvada esta proposta, porém 
como nlo estivessem legalizadas as 
cedulas com os nomes dos Srs. Sena
dores, passou-se á. Ordem do Dia, fi· 
cando a nomeação das ditas Depu
taç(Ses reservadas para o Um da ses
são. 

Entrou-se na primeira parte da Or
dem do Dia. que era a primeira e se
gunda discussão do projecto de lei so
bre o reconhecimento, lega lizaçft.o, 
fundacão e amortizac;§.o da divida pu· 
blica, junta.mente com um parecer e 
emendas offereCidas pela Commissão 
de Fazenda desta Camara; começando· 
se pelo artigo 1 o, e emenc'la a elle feita 
pela dita. Commissfi.o: 

"Art. 1.0 R-econhece-se como divida pu
blica: 

"1.0 Todas as dividas de qualquer natu
reza. origem, ou classe constantes de titulas 
verldicos e lega.es, contrahídas pelo Governo, 
assim no Imperio, c()Dlo f6ra delle, até o fim 
do anuo de 1826; ll excepção da.quellas que se 
acharem prescriptas pelo alvará. de g de Maio 
de 1810. 

"2.0 Todos os juros vencidos e n!o pagos 
de qua.esquer das referidas dividas, que pela 
natureza dos seus contractos os venciam. 

"3.0 A divida. oontra.h.ida no lmperio serâ 
designada pelo titulo de - divida interna -

EJI:ENDA DA COMMIBS.ÃO 

"Art.l0, § 1°, em lugar de 1826 -1827." 

O SB. BoRGES: - Sr. Presidente. Antes de 
se entrar na discussão desta materia, assento 
que se devem resolver alguma3 questões pre· 
Uminares, sendo a prlmeira dellas, se a lei 
se deve discutir contol:"llle o systema, com .que 
foi minutada, isto é, comxroilienden'do todo o 
Imperio na. ltquidacão, e rem1ss!io da divida; se. 
gunda; se se deve ou nã.o discutir conforme o 
paTecer da Commi-ssão, quero dizer comprehen· 
dendo o Imperio na liquidaç§.o, mas não na 
remisslo; terceira, finalmente, se excluindo 
as Provincias das duas operações, liquidac.:A.o 
e remissão. Como ha -estas tres diff.erentes 
especies, é necessario que a Gamara adopte 
uma dellas. Eu passo a offerecer por escripto 
a minba. 

INDICAÇÃO 

"Questões· preliminares: 1."' Se a lei se 
deve discutir conforme o systema coro que foi 
minutada. isto é, compiehemiendo todo o 
Imperio na liquidação e remissão da divida. 

"2.• Se conforme o parecer da Commissã.o, 
isto é, comp!'l:ili.endido o lmperio na liquidação, 
mas não na remissão. 

"3." Se excluindo as Provindas das duas 
operações, isto é, da liquidação e remissão. -
José Iunacio Borges." 

Foi apoiada. 
0 SR. M ~QUEz DE BAEPENDY: -8r. Pre· 

sidente. Acho que não p6de haver duvida em 
que a lei deve ser discutida segundo as cir· 
cumstanclas. Houve discrepaneia na Commis· 
são, mas a Camara decidirá o que fOr melhor. 
Assento que não devemos per.ier tempo com 
esta questão, porque todo o que perdermos, é 
um pre:fuizo. Esta sessão estA a finalizar. por 
consequencia vamos a ver se apromptamos 
esta lei importantissima, e deixemo-nos de 
quest5es inutets. 

O SR. BoRGEs: - Eu julgo que a decisão 
daquellas questões é necessaria, porque, ha· 
vendo tres especies, uma. approvada pela Ca
mara dos Deputados, outra proposta pela Coro-
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missão de Fazenda deste Senado, e uma ter
ceira difterente daquellas duas, e que se põde 
tomar em consideração, parece conveniente 
que a Camara resolva qual dellas quer tomar 
para base do seu trabalho. Eu nA.o me opponho 
a nenhuma dellas; queria o Sr. Presidente 
apresentar á. votatlo aquellas questões, e Con
formar-mo-ei (':()ID a que a Camara escolher. 

O S:s.. ~QUEZ DE SANTO AMAXO: - Sr. 
Presidente. A Commissão nlo propoz no seu 
parecer um systema diffeJ;ent·3 daquelle em 
que foi minutada a lei. O .que fez.. foi dar a ra-

EMENnA 

"Art. 1. o Em lugar de -" â excepção, etc . ., 
- atê o fim, ponha-se -"e a divida reduzida. 
a cedulas, contrahida antes do anno de 1796". 
- Marquez d.e Baepenãy." 

Foi apoiada. 

O SB. MABQUEZ DE lr'fHAMBtn>E: - Sr. Pre

sidente. As nossas circumstan-cias têm noa 
conduzido ao ponto de tratarmos com a mai'or 
urgencla das ma terias de finanças; e esta foi 

zão das emendas que offereceu; portanto, ne- a razão porque se propoz a presente lei da fun
nhum fundamento acho na lndicaç§.o do nobre ctação da divida publica. medida que o Governo 
Senador, e julgo <tue se nlo deve perder tempo já teria tomado, se acaso não f<.~sse da compe
com ella. tencia do Poder Legislativo. Eu n~o duvido que 

O Sn. BORGES: ,.;._ A Commissão disse que seja muito. boa tanto a emenda proposta pela 
a lei não podia ser considerada debaixo do Commissã.o, como a que agora se .acaba de ot
ponto de vista em que está. minutada; por con- terecer; porém seria melhor que o artigo pas
sequencia, nft.o sei que duvida p6de haver em sasse C<lmo está., porque desta maD.eira dam-os 
se propor a minha indi-caçft.o. o remedia que eabe no tempo, e ficamos em ob-

0 Sr. Mar.quez de Maricá. fez uma servaç:ã.o para vermos o resultado que produz 
pequena observMão, que o Tachygra- esta medida. 
pho não ouvi o. 0 SB. M.!.BQUEZ DE SANTO AM.A.ltO: -·Sr. 

Não havendo mais quem !alasse so- Presidente. Eu nã-o me conformo com a emenda 
bre esta materia, o Sr. Presidente pro- que a Commisslo offereceu, e a razlo ê por
paz ao Senado se .approvav-a ·que, an- que, não se achando ainda liquidada a divida 
tes da discussão desta IE':i, se decidisse do corrente anno, parece exorbitante caracte
sobre as bases indi-cadas na moc;lo d!? i-tzal-a desde já positivamente como divida na
Sr. Borges. - Decldlo-se que não, e ci"onal; porém, para 1•emover qualquer emba
por consequencia passou·se á discuss!l.o raço que possa resultar da falta de .alguma de
do artigo. claraçã.o a este respeito, eu accrescentaria um 

o SR. M.AcQUEZ DE BAEPENDY:-8r. Pre- additam.ento ao artigo, dizendo que a divida 
sidente. Nesta discussão, por sel- a primeira, 
e ao mesmo tempo a segunda, podemos falar 
em geral sobre toda -:1 lei, e em pariicular sobre 
cada um dos seus artigos; mas p·.:.ra nflo perder 
tempo, irei já. tratando dos que me parecem 
dignos de alteração. Neste artigo lo quizera 
que se supprimissem as seguiu ·t:'s palavras "á. 
e:rcepção daquellas que se acharem prescrfptas 
pelo alva.râ de 9 de Maio de B10"- A :razão 

que se liquidar neste anno, será considerada 
no orçamento de 1829, que é o que se costuma 
praticar em todas as nMões. deixa-se sempre 
um anno de interva.llo. Quanto á. outra emend&t 
ta.mbem me não conformo com ella. Diz o 
nobre Senador que a propoz que so-bre esta 
mat.eria ha ainda questões pendentes. Por essa 
mesma ra.zâo é que assento que se não deve ad
mittir a emenda; pois se ha taes questões, é 

que tenho para isto, consiste em qu,e, não ob- porque os credores não estão devidamente ba
stante 0 prazo de tres annos dado para a veri- bilttados, e o Conselho da Fazenda tem rejei
tica.ção dos credores de dividas contrahidas an- tado essas dividas. Portanto, Sr. Presidente. 

eri. C<lnform-o-me com o artigo, ao qual sómente 
accrescentarei ~ que fi8SSO a propor nesta 

tes de 1796, ainda pendem questões a simi
lha.nte respeito; parecendo-me justo que, em 
lugar das sobreditas palavras, se pOnham as 
seguintes -"e a divida reduzida a cedulas, 
contrab.ida antes do anno de 1796... Eu pro-

·pOnho a minha 
"No fim do artigo 1° acereJcente-se -...P A 

divida que se liquidar no corrente anno, será.. 
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considerada no areamento do anno de 1829 ". não contrahlr mais até esse tempo? Não pOde 
haver nisto algum abuso~ segurando-se desde - Marquez de Santo Amaro." 

. Foi apoiada. 
·Seguiram-se a falar os Srs. VIsconde 

de Alcantara, l\larquez de :Marlcâ, e 
Marquez de Paranaguâ, cujos dlscur· 
sos o Tachygrapho nil.o alcançou. 

agora como divida publica toda nquella que se 
fizer atê então? Vamos reconhecer a di· 
vida que se fez atê o fim do anno de 182G, e 
depois reconheceremos a que se fizer em 1827. 
Receia-se que a falta desta dec!aracão occa· 
slone descredlto, e o Governo s'! veja em clr· 
cumstanclns de não poder occorrer ás despe· 
zas, por não haver quem fie delle. Parece-me 
que esse receio é mal fundado, uma vez que se 
declare que a divida deste ann~ serfi. conslde· 
rada no Or!:!lmento de 1829; pois desta maneira 
não se reconhece desde já como divida publica 
aqulllo que ainda se não fez divida, porém 
aqulllo que se ha de fazer. Tudo o mais é ln· 
coherencla. 

O ·Ss. OLII'EIRA: - Assento que o artigo 2" 
junto com o artigo 18, os quaes dizem (leu), 
exprimem o mesmo que o nobre Senador tem 
dito; e este faz ver que, apenas se liquidar a 
divida do Banco, para toda a mais divida deste 
anno se ha de fazer uma lei. 

O Sn M.\RQUEZ DE BAEl'EliDY: - Parece-me 
que no artigo 2• ha falta de providencia, e que 
se deve declarar aqui que as dividas constan· 
tes de titulas authentlcos, veridlcos e legaes do 
anno de 1827, serão consideradas dividas pu· 
bl!cas. O 2• artigo o que diz é q1o1e o Governo 
farâ liquidar a divida do anno de 1827, parti· 
cularmente a do Banco, para R apresentar á 
Assemblêa, mas não diz que a considerará 
como divida publica. Esta declaração de certo 
ha de Influir, e multo, no credito das notas do 
Banco, que estão desapreciadas, como todos 
nOs sabemos; logo, acho multo conveniente que 
subsista a emenda proposta pela Commlssão. 

0 Sn. MARQU~; DE SAliTO AM.A.RO: - Sr. 

O Sr. Marquez de Baependy em um 
discurso, que se nil.o pOde bem colll· 
llglr, sustentou a convenlencla. da 
emenda, sem que se pt1desse temer o 
menor abuso da parte do Governo, 
pois que os ministros deviam dar a 
sua conta á AssembMa, sendo assás 
conveniente sustentar-se o credito do 
Thesouro, para que não venham a fa. 
lhar os pagamentos das despczas pu· 
bllcas. 

Falou tambem o Sr. Borges, por6m 
não se entende o Tachygrapho. 

O Sn. MARQur~ DE BAEPEliDY: - Por esse 
mesmo argumento do nobre Senador, é que ln· 
slsto cm que se diga, para soccgo dos credores, 
que as dividas atê o fim do anno de 1827, au· 
torlsadas por titulas Jegaes, serão considera
das con:o naclonacs. No Thcsouro se faz escrl· 
pturação de· tudo quanto se recebe e se des· 
pende; os supprlmentos que faz o Banco são 
logo escrlpturados, e com multa facilidade se 
pOde saber qual seja a sua lmportancla. 

Presidente. O que o nobre Senador acaba de 
dizer teria força, se acaso esta foase a unlca 
lei que Uvessemos de fazer a respeito do reco· 
nheclmento da divida publica; porém Infeliz· 
mente não ha de acontecer assim, porque as 
dividas hão de Ir crescendo, e hão de se Ir 
fazendo leis que lhes dêm aquelle cara· 
cter. Parece-me que a este resp_elto ne· 
nhuma emenda pOde ter lugar, senão a 
que eu propuz; e passando essa emenda, 
não é para recear que diminuam de credito as 
notas do Banco; pois supposto nessa emenda se 
não declare desde jã positivamente como naclo· 
na! a divida deste anno, eomtudo declara-se 
Indirectamente; assim, sustento essa emenda. 

O Sn. BoRGES: - Sr. Presldante. Eu acho 
uma lncoherencla multo grande reconhecer-se 
desde já como divida publica aqull!o que ainda 
não é divida. Por ventura nós sabemos se o 
Governo precisa de contrahlr dividas daqui 
até o fim do anno? Não pOde aer que o Go· 
verno tenha eontrahldo de antemão uma di· 
vida, e posto esse dinheiro em reserva para 

O Sn. Bonor.s: - Diz o nobre Senador que 
no Thesouro se faz escrlpturação de tudo 
quanto se recebe e se despende; que os supprl· 
mentos feitos pelo Banco são Iugo escrlptura· 
dos, e com multa facilidade se póde saber a 
sua lmportancla. Se Isto assim é, nil.o sei 
como no relatorlo do Ministro da Fazenda ap· 
parece: "Do Banco, divida liquidada, tanto. -
Não liquidada, tanto". - Que quer dizer esta 
divida não liquidada? Quer dlz.!r divida dm•l
dosa, por não estar de aecOrdo a cscrlptnra· 
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cão do Banco com a escrlpturacão do Thesouro. 
Um dos nobres Senadores que acabou de ser 
Ministro de Estado, refutou algumas dividas 
que o BancD exigia, e por que? Quem Ignora 
que o Governo antigo contrahlo algumas divi
das com o Banco atê por b!lhetes de recado ' 
escr!ptos com lap!s? Levantei-me s6 para es· 
clarcc!mento deste factG, sobre o qual me refiro 
ao mesmo relator!o do ?.Unlstro da Fazenda. 

O SR. MAnQuEZ DE BAEI•EXnY: - Não deve 
causar embaraço o que o nobre S<!nador aponta, 
fundado no relatorlo do Ministro da Fazenda, 
em que se acham dividas contrah!das com o 
Banco jd liquidadas, e outras por I!quldar. 
Além dos suppr!mentos que o Banco faz dire
ctamente ao Thesouro, ha outros feitos no Sul, 
e em Inglaterra. <:Is que directamente se fa· 
zem, e entram no Thesouro, são mui fac!!· 
mente liquidados; os outros exigem tempo para 

Se approvava a emenda do Sr. Mar
quez de Santo Amaro, salva a sub
emenda. - Venceu-se que sim. 

Se approvava que as palavras -wli 
excepção daquellas que se acharem 
prescrlptas pelo alvará de 9 de Maio 
de 1810 "- fossem subst!tu!das por es
tas"- c divida reduzida a cedulas, 
contrahlda antes do anno de 1796". -
Não passou. 

Entrou em discussão o artigo 2•, 
que foi approvado sem debate: 

"Art. 2. • O Governo fará liquidar lmme
dlatamente, assim nesta COrte, como nas Pro· 
v!nc!as, toda aquella parte da divida Interna. 
que o não estiver ainda, e apresentará á Ca· 
mara dos Deputados na primeira sessão a 
conta da que estiver liquidada até então, com 
especifica e !mpreter!vel mencíto do quanto se 

virem os documentos que são nccessarios para dever ao Banco no t!m do corrente anno." 
se concluir a I!qu!dação. 

Do mesmo modo foi approvado o ar
tigo 3•: 

"Art. 3.• F!ea instituiu o o crendo o 
grande livro da divida do Brazll. ·· 

Segu!o-se o artigo 4": 

"Art. 4.• Este livro constarâ de um ou 
mais volumes, como fOr necessarlo, rubricados 
e encerrndos pelo Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocias da Fazenda." 

O SR. BoRGEs: - Sinto ver-me Gbr!gado a 
replicar ainda sobre esta mater!a. Prescindo 
dos argumentos que podia deduzir combinandD 
os tempos, e referir-me-e! unicamente ao que 
aqui disse o nobre Senador que foi li!n!stro 
da Fnzenda, o qual afflrmou que tinha repel
lido do Banco a divida de tres m!J c tantos 
contos, por nãD a achar fundada cm t!tulos 
leg!tlmos. A' vista disto não S·l p6de jamais 
eYitar a suspeita de que a divida de que falei, 
õ uma d!v!dn duvidosa. e nãD •Jma divida de· O SR. MAIIQUilZ m: BA~::l'I;:>uY:-Sr. PI'C· 
pendente de I!qu!dação, como D !Ilustre Senn- s!dente. Acho que conviria fazer-se algumn ai· 

teração neste artigo. (Leu.) Qulzera que se ac· 
crcscentasse depois da palaYra -"ncccssarlo" 

0 SR. ;.L\RQt."F'.Z DE BAEPE:>DY:-Sr. Pre· - o seguinte -"e de tantGs aux!Jiarcs, quantas 
s!dentc. Eu rcsGlvo-mc a fazer um addlta· 

·dor a Inculca. 

inento. 

E~IE:SDA 

forem as Provlnc!as do Impcr!o "- depois slgn-
se o resto do artigo. A razão que tenho para 
desejar este accrcscentamento, é para maior fa· 
c!I!dade das contas. Quando ha um l!vro só, 6 

"A divida, que por tltulos Ycridlcos c le· mais custoso descobrir de um golpe de vista 
gaes fôr contrahlda no corrente anno de 1827, o estado da divida de cnda Prov!nc!a. Assim 
será competentemente reputada nacional, c at- saberemos com fac!I!dade qual serâ a divida 
tendida no futuro anno de 1828. - lJarquez da Bah!a, a de Pernambuco, etc., porque tem a 
de Bacpendu." sua lnscrlpção proprla, sem se mudar a vai!· 

Foi apoiada, e não havendo mais dade da escrlpturação; pelo contrario, lançan
qucnl pretendesse falar P.obre esta ma· do-se promiscuamente tudo no grande l!vro, 6 
teria, passou o Sr. Presidente a pro· mais custoso, e preciso Ir procurar onde foi a 
por ao Senado se passava o artigo c divida escrlpta, o que não ac~ntccc l1avcndo 
paragraphos, salvas as emendas. - estes livros aux!I!arcs, que fnzem parte do 
.Passou. grande Uvro. 
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EMICNDA 
bupe e 1\larquez de Santo Amaro, po· 
rem não as colheu o 'l'achygrapho 
com a precisa clareza. 

"Tit. 2•, art. 4•, a palavra -"necessarlo" Dando-se por discutida a materla 
accrescente-se -·e de tantos auxiliares, deste artigo, foi posto a votos, e ap· 

quantas forem as Provlnclas do Imperlo, ha· provado. 
vendo tambem um livro auxiliar para as lns· Entrou em discussão o artigo G•, o 
cripções das dividas externas, e serão todos qual foi approvado sem debate: 
rubricados, etc." - .llarquez de Baependy." 

1 

• Art. 6.• Todos os tltulos da divida pu· 
Foi apoiada. bllca ·reconhecida pela preseute lei, serão es· 

O -Su. 1\lAnQUEZ DE: SANTO AMAuo:.- Sr. criptos neste grande livro; e em cada um dos 
Presidente. Esta emenda estâ na razão daquel·J seus auxiliares insc.l'ever-se-6. ~ómente os ti· 
las que cu tenho dito que se não facam. Acho tulos da dh•ida particular da respectiva Pro· 
que não é uma emenda necessarla para que Yincia." 
passe a lei. Trata-se aqui de estabelecer o Passou-se ao artigo 7•: 
grande livro, em que se deYem lancar todos as "Art. 7.• As lnscrlpções s~rão feitas de· 
dividas da Naciio; e a que se reduz a emenda? baixo de numeras dlstlnctos. As do grande 11· 
A estabelecer um methodo mais facli, mas Isto 
não é objecto do grande livro. O seu objecto é 
achar-se alll tudo quanto é diYida da Nacão, 
assim não me parece conveniente Que se mande 
esta emenda â Camara dos Deputados. Que lm· 
porta que se escreva naQuelle IIYro uma divida 
que tenha origem em Pernambuco, no Parâ, na 
Bahla, etc.? Se para o futuro s~ julgar conve
niente que se estabeleçam estes livros, estabe
lecer-se-ão; por agora parece-me que se não 
deve por esta causa emendar o artigo. 

0 Sn. 1\1.\RQUI::?; DE BAEPE:SDY: - Eu não 
desejo fazer emendas só por fazei-as; mas ijlm 
para que sala a lei o melhor que fOr posslvel, c 
seja mais facil a sua exccucã.o. E' multo claro 
que nada custa a Inscrever nos livros auxilia· 
rcs do grande livro separadamente o que per· 
tence a cada Provlncfa, que com Isto se não 
augmcnta o trabalho, nem cresce o numero do~ 
empregados. Nenhum empenho tenho cm fa· 
zer emendas. 

Dando-se por discutida a mr.teria, 
poz-sc a votos o artigo, s:l.lva a emenda, 
e foi approvado. 

Pondo-se depois a votos a emenda, 
foi rejeitada. 

Entrou em discussão o artigo 5•: 

vro serão lavradas pelo escrivão úo Tbcsouro, 
e asslgnadas pelo Presidente e Thesourelro 
Mór do mesmo; c as dos auxiliares o serão pelo 
respectivo escrivão da Fazenda, e asslgnadas 
pelo Presidente e Thesourelro Geral da 
mesma." 

O Sn. :MAIIQt:EZ DE BAEPENDY: - Parecerá 
talve?. .que estou procurando duvidas para ta· 
zer emendas. Não ê assim; não é esta a mi
nha vontade; porém acho difflculdade na exe· 
cucão deste artigo. Diz elle. (Leu.) Pois o 
Presidente do Thesouro ha de estar effectiva· 
mente na repartição? Não. Como é que ha d~ 
cumprir o que se lhe determina? O Presidente 
de Provlncla cstarA sempre cm Junta? Nii.o. 
Ha de Ir assistir As lnscrlwões? Não. Logo, 
parece que bastava serem asslgnadas estas 
inscrlpc;ões pelo Thesourelro e Escrivão, não 
podendo o Presidente estar sempre alll, por
que tem mais em que cuidar. Eu ofíercco Isto 
tão sOmente â consideração da Camara, porque 
o julgo do meu dever, P. não offereco emenda. 
Passe embora o artigo, mas a tudo o tempo se 
conhecerA o embaraço. 

Não hom·e mais quem falasse, e 
dando-se por discutida a materla. foi 
posto a ''otos o artigo, e approvndo. 

Foram successlvnmente lidos e ap. 
provados os artigos s•, 9•, lo, 11, 12, 
13 e 14: 

"Art. 5.• Fica tambem lnst!tuldo em cada 
Pro\'lncia do Imperio um livro auxiliar do 

. grande livro, rubricado e encerrado pelo Presi· 
dente da Provlncla respectiva." 

. Fizeram breves observações sl)brc 
este artigo, os Srs. Marquez de Inham· 

"Art. s.• As lnscrlpcões feitas nos livros 
auxiliares serão remettldas por copia authen· 
tlca, no fim de cada semestre, ao Thesouro 

.. 

~-



}:.· 

1 

f 
] 

• 

Sessão de 9 de Outubro i4ú 

Publico, para que ahl sejam lu.nçad~~:> no gt·auuo 
livro. 

por doação na !órml!. das leis mediante a. ces· 
são dos proprletarios, feita por tabelllilo e duas 
testemunhas reconhecidas, lndep~ndente de ou· 
tra qualquer habilitação. • 

• Art. 9.• O Thesouro Publico enviará a 
cada uma Provlncla um modelo de livro 
auxU!ar para que o seu formato seja o 
mesmo, e o methodo da sua escrlpturação seja 
uniforme em todas as Provlnclas. e fique em 
harmonia. com o do grande livro. 

• Art. 10. O grande livro será conservado 
na casa forte do Thesouro, fechado em um co· 
tre com tres chaves, das quaes uma serâ suar· 
dada pelo Presidente, e as outras pelo Thesou· 
relro Mór e Escrivão do mesmo Thesouro; os 
aux!llares serão conservados, como dito fica, 
na Casa da Fazenda respectiva, sendo ela vi· 
cularlos o Presidente, Thesourelro Geral e Es
crivão da meema Fazenda. 

• Art. 11. Todos os credore'l da divida ln· 
terna, que se achar ou fOr sendo llquldad "'· 
deverão, por si ou por seus procuradores, entre· 
gar os titulas no Thesouro Publico, e nas casas 
da Fazenda das Provlnclas, para que sejam 
devidamente lnscriptos no grande Uno, e seus 
auxiliares. 

"Art. 12. No acto da entrega dar-se-â ao 
credor, ou a seu bastante procurador, um rP.· 
clbo cm que se declare o numero, qualidade e 
valor dos mesmos titulas, e o nome da pessoa 
a quem pertencem. Este recibo serâ assignado 
no Thcsouro Publico pelo respectivo escrivão, 
e nas Provlncias pelos escrlvã~s de Fazenda. 

• Art. 13. Reconhecida no Thesouro e Ca· 
sas de Fazenda a veracidade e legalidade dos 
referidos titulas, proceder·se-â a Inscrevei-os 
no grande livro e nos auxiliares; e feita a lns· 
cr!pção, dar-se-á ao credor, ou a seu procura· 
dor, um conhecimento em que se dccl:lre o nu
mero da inscrlpção, a pagina e volume do II· 
vro, onde ellc se fez, a quantia da divida e do 
Juro que vencer, e o nome do credor. Tal co· 
nhec!mcnto será designado pelas mes11tas pes· 
soas que assignarem as lnscr!pções; e do acto 
da sua entrega ao credor, ou a seu procurador 
bastante, cobrar-se-â o recibo de que ·trata o 
artigo antecedente. 

"Art. 14. SOmente á vista deste conheci· 
menta, dcver-se·â pagar aos credores publicas 
pela divida Interna." 

O Sa. MAIIQUEZ nt: I:m.\l!BUl't:: - Sr. Pre· 
sldente. A Intervenção do tabelllão nestas ses· 
sões é fundada na LeglsiJção ·~xis tente; pu· 
rém nestas operações de credito parece que ta· 
c!lltana multo mais as transacções o pr~~ :111· 
dlr-se dessa Intervenção. e exlglr·SI~ somente 
o testemunho de duas pessoas \'erldicas, em· 
bora estas fossem reconhecidas por um ta· 
belllão, Demais o ta~lllão nil.o faz Isto senão 
por escrlptura, parecendo-me melhor que se ob· 
servasse o mesmo que se pratica no corpo mer· 
cantil, Faço unicamente esta observação, mas 
nii.o o!fureço Emenda. 

Não havendo mais quem falasse, 
deu-se por discutido o Artigo, foi· pos· 
to a votos, e approvado. 

Entrou em discussão o artigo 16: 

"Art. 16. Os titulas da divida externa se· 
rão lnscrlptos no grande livro, lançando-se ncl· 
le a Integra dos dous contractos do emprestlmo 
contrahldo em Lond!'l;s, e da Convenção celc· 

brada em Portugal." 

Foi approvado sem ha\•er quem o 
contrariasse. 

PIISSou-se ao Artigo 17 com a Emen· 
da proposta pela Comm!ssii.o: 

"Art. 17. Serão lnscrlptos da mesma sor· 
te no grande livro todos os mais contractos de 
cmprestlmo que a Nação contrahio quando a 
lo! o d•~termlnar." 

El!Eli'DA 

"Art. 17. Em lugar da palavra - contra· 
hlo - escreva-se - contrahlr." 

O Sn. liARQUEZ Dt: BAF.PEll'nv: Esta 
Emenda jâ estâ prejudicada com o que se de· 
terminou, por consequenc!a o Artigo deve fi· 
car como estâ. 

O SR. MAI!Qtmz DE S. A~rAno: - Peço quP. 
~ leia o autographo. A mente do Artigo 6 fa· 
lar do futuro, c não do preterl.o. (Leu). Bem 
se vê que Isto não faz sentido, c que a Eme:t· 
da é precisa. 

Passou-se ao artigo 15: 
· "Art. 15. Estes conhecimentos poderão ser 

transferidos por venda, que fica autorizada, ou 

O Sn, MARQUEZ DE BAEPEXDY: - Acho que 
não !! erro do autographo, por que diz (Leu) . 
A :.ação "contrahlo", mas não ha de ser lns· 
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crlpto, &~não quaudo a Lei determinar; pnrtnn· 
to estA destruida esta duvida. para se cou;w·
var no outro Ar.tlgo o anno de 1826. 

O Sn. l\bRQUEZ DE PAJtAXAou.{: - O Ar· 
t!go estti com etreito duvidoso, entretanto p~lo 
seguinte bem se vê que de\•~ ser "contrahlc" 
e não "contrahlr". Quer o Artigo dizer que 
para ser lnscrlpto qualquer contracto de em· 
presUmo, haja uma determinação da lei. 

0 811. !IIAIIQm:Z DE SANTO AMAJ!O:-Eu não 
®tendo o Artigo por esse modo, mas sim que 
para contrahir o emprestimo é preciso um!\ da
terminação da. lei. 

0 S11. 1\IAJIQUEZ DE BAI~i'E!'iDY: - Para OS 

emprestlmos que o Governo tem contrahiuo 
este anno houve alguma. lei? Não. Portanto, a 
mente da. Ca.mara dos Deputados foi com dfel· 

to falar do preterlto, c não do futuro, e reierlr 
Isto não aos contractos, mas ás lnscrlpç5es. 

O Sn. BonaEs: - Que o Artigo está obscu
ro, prova-se pelas differen tes opiniões quo~ têm 
a.pparecido. A Commlssão poz a Emenda -
"contrahlr" - para evit:ir duYida; mas eu 
penso que se de\'e dizer - "tiver contrahidJ" 
- e qu•~ assim ·fica mais clara. 

0 Sn. !\L\RQUI:Z DE S. AlrAno: - A duvida 
nasce da cspecle de incoherencia que parece 
existir no futuro - "serão" - com o pretc· 
rito - "contrahio". - Ora, demos outra for
ma ao Artigo, conservando todas as suas pa
lavras, e mudando unlcam•mte a sua colloca
ção, e veremos dcsa.pparecer essa. supposta ln· 
coherencla. "Serão lnscriptos da mesma sorte 
no grande livro, quando a lei· o determinar, to· 
dos os mais contractos de ·~mprestlmo que a 
Nação contrahlo." Esta. parece ter sido a men· 
te da Camara dos Deputados. 

O Sr. !\larquez de Paranaguã em 
um pequeno discurso. que o Tachygra· 
pho não apanhou com clareza, comui· 
nou alguns dos Artigos antecedente!f, 
c dlssa que mudava de opinião. 

. 0 Sn. MARQUEZ DI~ BAErE!iDl': - Neste Ar· 
tlgo 17 se trata dos contractos de P.mprestlmos 
q'UI~ se não podem fazer sem autorlsação do 
Corpo r,egislatlvo; não se trata das outras di· 
vidas, como de generos comprados para for· 
neclmento dos arscnaes, etc. 

Não havendo mais quem talasse, tez 
o Sr. Presidente as propostas conve
nlo:n tes, e f(}! approvado o Artigo <'u • 

mo se achava no Projecto. 

Tendo dado a hora, ficou adiada a 
discussão, e o Sr. Preslden te declarou 
que se passava a. nomear a Deputação, 
que no dia ll deste mez se devia dlri·· 
gor ao Imp•:!Tial Paço da Boa VIsta, 
conforme o offlclo acima. transcrlpto. 
Sahlram eleitos por sorte para esta 
Deputação os Sra. Lourenço Rodrigues 
de Andrade, Marquez de Paranaguá, 
Af!onso de Albuquerque Maranhão, 
Antonio VIeira da Solcdade. Vlscon· 
dê de ,\.!cantara, Ma.nocl Ferreira da 
cama.ra, D. Nuno Eugenio de Losslo. 

Seguloi!e a nomeação da Deputação 
extraordinarla que no dia 12 deve di· 
rlglr-se ao Imperial Paço da Cidade 
para felicitar a Sua Magesta.de o Im· 
perador, c sahiram o:leitos por sorte 
para ella os Srs. José Joaquim Nabuco 
de .-\.raujo, Pedro Josê da Costa. Bar· 
ros, !\Ianoel Ferreira da Camara, Jo· 
sé Caetano Ferreira de Aguiar, João 
Evangelista de Faria Lobato, Affonso 
de Albuquerque Maranhão, Visconde 
di! Gaethé, Patrlclo José de Almeida c 
Silva, Jaclntho Furtado de Mendonça, 
João Antonio Rodrigues do Carvalho, 
Marquez de Jnhambupe, VIsconde de 
Alcantara. Antonio Vieira da Soleda· 
de, Marquez de Bacpendy. 

O Sr. Marquez de Palma qu·~ ha,·la 
sido nomeado para esta: Deputação, foi 
dispensado por ter de exercer na.quel· 
le dia as funcções de :Mordomo lllõr 
no Paço Imperial. 

O Sr. Presldent.o! designou para Or· 
dcm do Dia a continuação do Projecto 
adiado pela hora; e, havendo tempo, :> 

Projecto sobre o orçamento para o 
anno de 1828, e um parecer e emen· 
das offct><cldas pela Commissão de 
Fazenda deste Senado. 

Le'l"'lntou-se a Sessão ás duas horas 
e vinte e cinco minutos da tarde. 
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1~2· SESSÃO, EM 10 DE OUTUBRO DE 18:!7 

Continuaçao da primeira e segunda discusscio 
do Projecto ele Lei sobre a tundaçdo da di· 
vida publica. 

l'Bl;t'HDEl'Cl.~ DO Rll. BISPO CAI'EL!~~O ~611 

Achando-~e presentes vinte e oito 
Srs. Senadores, declarou-se aberta n 
Sessão, e procedendo·&J â leitura da 
Acta da antecedente, fof. approcnda. 

Como não houvesse expediente en· 
trou-se na primeira parte da Ordo.)m 
do Dia, que era a continuação da prl· 
mcirn e segunda dlscusão do Projecto 
de Lei sobre o ·reconhecimento, legal!· 
sação, fundação e amortlsação da di· 
vida publica, e um parecer e emendas 
offcrecldas peln Commissão de Fazen· 
da deste Senado, começando-se pelo 

"Art. 18. Nenhuma outrn di·vida, além da 
declarada no Artigo 1 • serl1 reconhecida e lns· 
cripta no grand•J livro sem expressa determl· 
nação de lei. n 

:Não havendo quem falasse contra, 
julgou-se discutida a sua materla. e foi 
proposto ã votação e approvado tal ca· 
mo estava redigido. 

Velo A discussão o Artigo 19: 

"Art. 19. Fica desde já crendo e reconhe
cido como divida publica fundada, o capital do~ 

doze mil contos de rêls, que será logo lnscripto 
no grande livro." 

0 Sn. MAllQt:EZ DI~ BAEPEXDY: - Este Ar· 
tJgo 19 não pôde passar do modo que esw. 
enunciado; eu não entendo como se deva reco· 
nhecer :por divida publica fundada um capital 
do! doze mll contos de rêls, que se pretende ha· 
ver por emprestlmo, mandando-se logo Insere· 
ver este capital como divida publica fundada. 
No grande livro sómente se devem Inscrever as 
dividas que actualmenw ha, e não as que ainda 
se hão de contrahlr; portanto, sou de parecer 
que se ja substltuldo este artigo por outro, con· 
cebldo na forma da seguinte emenda: 

El[ENDA 

"Titulo 3•, Artigo 19. Fica ã disposição do 

mil contos de réls que será recor.heeldo como 
divida publica fundada, á proporçil.o. Que se !Or 
pondo em clrculac.iio, ll logo Inscrevendo no 
grande livro. - Marque:: de Baepenày." 

O S11. MAllQUEZ llE PAllANAGU..I.: - Sr. Pre· 
sldente. Acho Que este artigo nil.o se póde 1lis· 
cutlr sem se discutirem os outros que se se· 
guem; porquanto o que se manda aqui reco· 
nhecer como divida é a actual de doze mil con· 
tos: seis mil contos para o Banco, tres m!l para 
a divida Interna, e o mais para o defiCit da deD
pcza; mas o que se não pôde ainda saber ê se 
será só de doze mil contos esta divida. ou se 
será preciso fundar outra maior; porque, ven· 
dendo·se apollces no mercado pelo que se pu· 
der obter, cujo producto é actualmente desco· 
nhecldo, não póde em consequ•~!lcla fixar-se JA 
a somma a que pôde montar a divida fundada 
para aquelle !lm. E' este o meu parecer, com 
o qual apoh• em parte a reflexão do lllustre 
So:nador. 

O Sn. MAnQUEZ DE S,\:>To A~no: - Sr. 
Presidente. l!:u direi como entendo a lei, se a 
minha lntelllgencl:z. não me engana; e não con· 
tlnuarel a falar nem na emenda, nem na re
!lo:xão que se fez aqui. :Não se trata de auto· 
rlzar o Go\•erno para cousa algumt~; quando 
se diz fundação da divida, não entra o Gover· 
no nesta lel, cujo objecto ê reconhecer a. dlvl· 
da contrahlda até o anno de 1826, e depois fun· 
dar esta divida, Isto é, estabelecer o mooo com 
qt:o: se ha de resgatar. No reconhecimento da 
divida publica não ha restrlccão: é toda a 
contrahlda até aquella época; mas como não é 
posslvel resgatar-se de uma vez, nas actuaes 
clrcumstanclas, a Camara restringe a por~ão 

della, que o ha de ser por melo das apollces 
que se hão d•3 já. vender, constituindo o seu 
''alor a divida fundada, de que trata o Artigo. 
Sendo assim como entendo a lei, o Artigo, não 
pódc estar mal concebido quando diz (leu.) Não 
é a divida reconhecida. como tal que se ha d~ 
fundar cm virtude deste Artigo: l! a que se ha 
de representar por melo das apollces; são es· 
tcs doze mil contos appllcados aos fins Indica· 
dos, somma que só podemos obter fundanão 
uma divida, e pagando premio della. Todos sa· 
bem pelo rclatorlo do :r.IInlstro da Fa21:;nda Que 
a divida contraillda no Brazll monta a trinta 
c tres mil c tantos contos, e que é preciso 

Governo para o anno de 1828 um capital de doze amortizai-a; mas como? Com o estabelecimento 
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de uma Caixa para esse fim. Das notas em 
drculaclio se mandam amortlza.r sela mil con· 
tos, e aqui temos li!. esta somma fundada; mas 
julgou-se dever-se fundar doze mil contos para 
aquelle fim, pa.ra pagamento da divida -ln tema, 
e para occorrer. ao deficit das despezas do 
anno 'futuro. E como 1113 pOde dizer que Isto e 
um emprestlmo, para o qual se autorlsa o Go· 
verno? Sendo assim desmente-se o objecto da 
lei, que 6 reconhecer a divida publica e funda· 
da. Portanto, nli.o posso admlttlr a emenda, 
nem tem lugar a reflexão do lllustre Senador 
quando diz, que não saLemos a quanto monta 
o deficit. 

empl'l,stlmo, e jã se ha. de Inscrever sem estar 
realizado? Não se adopta. aqui a palavra • Lus· 
crever" mas sim "fundar"; e a tundacão da 
divida. ê operação dlfferente, que pertence a 
Ca.lxa de Amortização; a.lll ê que se ha da 
lnscn:·ver essa. divida contra;hlda, não preclsan· 
do declarar-se aqui o melo da tundacli.o. Diz 
o Artigo, (leu) "como divida publica", divida. 
que a lei· determina seja fundada. Ora, porque 
o Artigo declara. a quantia da divida. que se 
ha de amortizar, segue-se que ê um emprestl· 
mo que se vai contrahlr, e ha. de Inscrever-se 
antes disso? Trata-se da que já. se deve, e 9S 
manda resgatar, e porque se manda fazer jâ 
essa. operacão, é que se chama. emprestlmo, e 
por consequencla Inscreve-se já, porque neees· 
sarlamente se ha de contrahlr, para o Go\,~rno 
ter os doze mil contos de que precisa; e, portan· 
to, o Artigo estl!. bem concebido. 

0 SR. MAliQUEZ DE liiAJUcÁ: - Estou pelo 
principio: o que verdadeiramente se vai fazer 
é um emprestlmo, para o qual o Governo fica 
autorisado, applicando para a.mortlzacli.o deli"! 
as apoUcas, para com esb' emprestlmo encher 
o deficit; e, depois de o fazer pagar, é que o 
Inscreve. Tambem ouvi dizer, que ainda que 
Yenda metade das apollces, elh3 fica obrigado 
por este modo, aos doze mil contos. Senhores, 
neste systema o Que estl!. amortizado é que é 
somente a divida. s~ estiverem quatro mil con· 
tos, são quatro mil contos; c quando se emlt· 

tirem ou venderem os doze mil contos, deva· 
se esta somma, ainda que se vendam as apoll· 
ces por m•~tade, por um terço, ou por um quar· 
to della. As apollees da Inglaterra estão-se re· 
mlndo a 60 por 100; tal é o andamento desta 
operaçã.o. Logo, eu acho que estes doze mil 
contos de apoliccs, ou se ,,~ndam por metade, 
por um terço, ou por um quarto, quanto ao fun· 
do, sempre ha de ser de doze mil contos; por· 
tanto, quando o Governo receber é que ha de Ir 
ao livro, porque então é QUt3 ha credores. 

O SR. MAliQUEZ nE S. A~[ARO: - Eu pedi 
a palavra para demonstrar que ae emendas 
que se devem fazer são aquellas, que sendo ln· 
dlspensavels, têm uma am,plitude mais confor· 
:m•3 á boa organização do Projecto; mas agora 
responderei tambem sobre o grande rund:r· 
:mento da emenda do nobre Senador que acaba 
de falar, e que disse que não sa Inscreve urna 
divida que não tem credor, e que a divida que 
se funda é a que se vai contrahlr, c, por con· 
sequencla. não estl!. realizada. Ella é real, ou 
nã.o é? Tanto é real, que se determina a sua 
fundacão, c cm um artigo jã declarado se re· 
conhece como divida publica. · 

Tambem se disse - Estn fundn~:;io é um 

O SR. BoRGES: - Vou responder ao que 
tenho ouvido a respeito do Artigo. Julga.·St3 que 
reconhecer a divida, é reconhecer toda a que 
se apresentar! Não é assim, é só a divida lega· 
Jlsada; todos os credores que :l.Pl'l'sentarem os 
seus tltulos, e estes forem achados Jcgaes, têm 
direito a ser inscrlpta a sua divida no grande 
livro. no que consiste a fundação. O primeiro 
objecto da lei é reconhecer a divida; mas 
quem reconhece ainda não funda; e quem fun· 
da já. tem reconhecido, e ha de hypothecar rc
dltos para pagamento dos juros c amortlzacão 
do capital. Mas quanto pretende a lei que se 
funde? Doze mil contos. Não pode fundar-se 
mais, porQue não tem redltos para mais; ~ 

posto que se devam trinta e tres mil contos, a 
lei só manda agora fundar, e reconheo3r lã 
como divida publica aquella somma. E quem 
é o credor desses doze mil contos, que ficam 
reconhecidos e fundados? Não se vendendo as 
apollces, não ha credor; entretanto, o Artigo 
não faz mais que autorlsar o Governo para ven· 
der até a concorrenela de doze mu contos em 
apollccs: e ã medida que se forem vendend4l, 
é que 93 ha de Ir abrindo assento aos compra· 
dores no grande livro, assim como aos que ti· 
verem dividas reconhecidas. e legallsadas, ser· 
vindo as apollces de tltulos desta transacção. 
Portanto, a emenda do nobre Senador satisfaz, 
dando lntelllg.3ncla, de que é um emprestlmo; 
mas cu ainda diria - fica o Governo autor!· 
sado para abrir um emprestlmo de doze mil 
contos - ã medida que haJa esse emprcstlmo, 
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o Governo o empregará nisto ou naqulllo, 
e assim ficaria a lei bem; porque quan· 
do nos estados constltuclonaes o Governo 
diz ao Corpo Ll~glslatlvo os embaraços em que 
se acha, e que lhe é preciso tal somma para 
certas e determinadas app!lcações, o Poder 
Leglslati'Vo o que faz é autorlsal·o para abr!: 
um emprestlmo pela dita somma, afiançando 
ao publico o pagamento della, não fi~ Insere· 
Tenuo este emprestlmo no grande livro senii.o <t 
proporção que ·se torem emlttlndo as apollces. 
Por consequencla como o nobre Senado!' apre· 
sentou a Emenda está bem; mns eu direi as· 
sim - "0 Governo 1lca autorlslldo para abrir 
um emprestlmo de doze mil contos; logo que 
se ver!tlcar, sm1 lnscrlpto no grande livro." 
Mas emflm a emenda preenche a ldêa. Vamos 
agora ao objecto da segunda parte do Artigo. 
Quando o Corpo Legislativo autoriza um cre
dito, entende-se ser dl3 valor real, e nl!.o numl
nal; porque s6 o valor real ê que pode ser ap
pllcado ás precisões e urgenclas do Governo; 
e, portanto, tenho para ·mim que estes doze 
mil contos devem ser em valor real. 

ê que a Naçii.o ha de fundar, pelo menos 6 mt· 
lhões; e dizem 011 artigos seguintes que são 
para pagar aos credores e supprlr o ãeflclt 
que ha, Ora, para se ter esta somma o appll· 
cãl·a áquelles fins, é preciso contl'ahlr um ew· 
prestlmo, que ha de fazer ckcular um c'lpltal 
de doze mil contos na praca: Jogo, t.'Stn q•1antln 
necessarla e designada nas apollces, é que 
constitue a divida que se ha de fundar; e, por· 
tanto, não é neoessarlo que se Inscreva divida 
maior. 

0 Sa. ~BQVEZ DE BAEPENDY:-Sr, Pre
sidente. Eu acho de multo peso .tudo quanto 
disse o !Ilustre Senador, o Sr. Borges; é ne· 
cessario dar meios efflcazes ao Governo; não 
temamos prejulzos ou perdas, pois que no fu· 
turo ellas se voltarão em lucros. Não ha na· 
cão alguma que não as tenha sotfrldo de gran
de lote; mesmo no continente da Amerlca te· 
mos o exemplo; lembremo-nos dos Estados Uni· 
dos que fizeram repetidos oamprestlmos com 
grandes sacrlflclos, e atê emlttlram conslde· 
ravel somma de papel moeda para flnnarem a 
sua lndependencla, achando-se hoje em prOl!· 
pero estado. Não temamos contrn.hlr dividas 
que lentamente se podem pagar, para com ellas 
nos livrarmos de dividas fluctuantes, que mui· 
to lncommodam c desacreditam, e para tirar
mos da circulação seis mil contos de rêls de 
notas do Banco, afim de restabelecer o seu 
credito, e para occorrermos ao deficit do anno 
futuro, sem novos Impostos. 

O Sa. MARQUEZ DE MAm:cl: - Sr. Presl-

Sr. Presidente. Esta operação é encetada 
pela primeira vez entre nós. A Nação Bra
zllelra é uma Nncão nova, e pouca gente co
nhece estes meios de emprestlmos, de que 
tl!.o vantajosamente se servem outras na· 
cões; é preciso haver clareza, porQue po· 
dem os negociantes que têm capltaes ocio
sos dizer: Não compro, porque não sei 
como se faz esta operação. O Governo abri· 
rá o emprestlmo de doze mil contos, mas para 
os obtlzr será preciso contrahfr maior divida 
e por eonsequencla direi, que deveria o Artl· 
go ficar assJ.m: - "O Governo fica autorlsa· 
do para abrir o emprestlmo de doze mil contos, 
e á medida que se verificar, será lnscrlpta no 
grand•J livro a divida pelo valor nominal 

dente. Se acaso a Camara quer adoptar a opi
nião de que o capital que faltar ha. de ser se
guido das apollces, será preciso declarar que o 
Governo tora. tantas quantas forem necessa
rlns para obter os doze mil contos; mas neste 
artigo não está que o Governo poderâ tomar 

que e lia produzir." Por este modo ficará a Na· 
cão Inteirada de que, quando precisar de doze 
mil contos, ficará devedora de treze ou quln· 
ze mil. Portanto, para maior clareza torno a 
dizer - "0 Go,,:.rno fica autorlsado para abrir 
um cmprestlmo de valor real, etc., etc." O no· 
bre Senador que fez a primeira emenda, se 
estns ldéas lhe agradam. que as deslgn•~ na 
mesma emenda. 

0 SR. MARQUEZ DE PARANAGUÁ: - Sr. Pre
sldcntce. De que trata este Artigo? Qual ê o 
cr.plrlto deste Projecto? O esplrlto do Pro;•;cto 

os tltulos d'~ um capital real em o valor dns 
apollces, e esta ê a grande questão sobre que 
se deve tratar. 

O Sn. MARQUEZ DE CAllAVELLAs: - Eu pedi 
a palavra para propor o adiamento deste artl· 
go por estar dependente da questão que pro· 
poz o lllustre Senador; quando se diz que se 
Inscrevam os doze mil contos é na hypo· 
these de ser esse emprestlmo forcado, como 
elle é, porque se não realiza o que é da 
vontade dos credores, mas sim o mesmo 
capital nominal; portanto, se acaso é 
a opinião do Parecer da Commlssil.o o 
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que o lllustre Senador aqui apontou, que o 
emprestlmo ê do valor real de doze mil contos, 
nesse caso não devemos tratar jll deste artigo. 
mas sim, depois de passar o dito parecer. Ora, 
que este artigo trata da divida que já exls· 
tia, mas esta nova ha de servir para pagar par· 
te daque!la e supprlr o deficit, isto é claro no 
mesmo artigo, porque diz - •·fica desde Ji\ 
creado" - Creou, pois, a divida antiga? Não. 
Elia existia ha multo tempo, e por consequen· 
ela o que se creou de no\·o foi estes doze mil 
contos, e é esta a divida que El~ manda insere· 
ver e fundar. Agora o valor real que ella 11a 
de produzir, depende do mercado. Da somma 
de doze mil contos não se receberão senão sels 
mil contos, se as apo!lces estiverem a clncoen· 
ta por cento; e ha de com Isto pagar o Estado 
a dh·lda do Banco? Certamente, não; por con· 
sequencla, é necessarlo fazer alteração no ar· 
tlgo; mas esta depende da decisão da Camara; 
portan~o ·requeiro o adiamento do artigo parn, 
segundo o que se vencer, se decidir depois. 

O Sn. :\!AliQt:Ez DE B.~I~PE~DY: - Acho qu·~ 
discutamos por este prellmlnar, porque flcan· 
do demorado o Art. 19, c passando-se ao Art. !?0, 
onde se faz a proposta do juro flxo, entramos 
na questão; se acaso a Camnra decldlr que de· 
\"a haver um juro flxo, e não varlavel. ·~t.'í de· 
cidlda a questão; depois temos o modo de pa· 
gar aos credores. Assim, parece-me que fique, 
embora, o Artigo 19, para 10e decidir a sua ma· 
b<rla conforme se \"encer, e vamos passar a 
outro artigo, que é onde temos a questão pre· 
llmlnar; se as apollces devem ter o juro fl. 
xo ou varlavel, o que necessariamente ha de 
lnflulr na Cal:xa de Amortização, que se acha 
dotada na hypothrRe de ser o juro de cinco por 
cento na maior parte da fundação da dlv!da, 
sendo flxo o capital das apol1ces; \"amos, por· 
tanto, decldlr este artigo para ficar a Camara 
certa do systema que adopta. 

0 Sn. :\fARQUF:Z DF: PAR.\XAr.t:.\: - Quando 
fale! nesti: artigo, toquei nestas especles, dl· 
zendo que se não podia tratar sem se saber, so 
o juro era \"arlavel ou rixo; pois que suppondo· 
se que o juro ~ra varlavel, nesse caso podiam 
'!'~ceber-se os doze m!lhões ao par. Agora pede 
o IJ]ustre Senador o adiamento emquanto se 
nflo 1ecldc ~o. o juro ou o capital é que flll· 
ctua; tome, pois. n. Camara Isto em considera· 
ção; c s~>, nesta mesmn occasliio cm qur so. dls· 

cute o Artigo 19, o Senado disser qual serll 
melhor que seja fluctuantc, se o capital ou 
se o juro, pode então dlscutlr·SI~ lato jâ, para 
ficar conforme ao que se vencer. 

O Sn. Pnt:swi~NTE: - A questão de\"e sO 
versar sobre a materla do adiame~.to; ella aln· 
da não fol apoiada, eu o proponho. 

Foi apoiada. 

0 Sn. !\IAUQUt:z llE C.\1\Avt:I.I.A~: - Sr. Pre· 
sld•:nte. Pelo que tem dlto o mesmo lllustre 
Senador se mostra que deste Artigo não pode• 
mos tratar jâ, porque depende de que a Cn· 
mara resolva se ê segundo o systcma da Ca· 
mara dos Deputados, ou segundo o que dlz 
a Commlssão da Fazenda. Porquanto, de que 
trata este Artigo? De Inscrever-se este capital 
que funda a divida; se acaso elle ê fluctuante, 
quanto ao Pfl~ço da \"endn. das apollces, jâ se 
vê que, se forem vendidas a 50 por 100, para 
termos os doze mllhões, ha de a dlvlda ser de 
vinte e quatro; logo, como se hão de Inscrever 
j.'í estes doZI~ milhões? E' preciso combinar ls· 
to com o que tantas vezes se tem feito na Eu· 
ropa; e cumpre, portanto, ver-se o que se dcci· 
de sobre a questão; Isto não ê um adiamento 
que demore; decida a Camara o que entender, 
porQue nella ê que e_st.'í a sabedoria, e não na 
minha oplnlão; assim, voto que primeiro SP. 

trate dos artigos que são necessarios para u 
andamento c boa lntelllgcncla da lel. 

O Sn. BoncF:s: - Xós temos perdido um 
quarto de hora por causa do Sr. :\[arquez de 
Maricâ, porque ·se tivesse mandado .'í Mesa a 
emenda, que era, se se devia primeiro decldlr 
a questão prellmlnar ou não, não Unha havido 
esta perda do tempo, Que nos é tão preciso; 
assim, peco que mande essa emenda. 

O Sn. PnEsroE~TE: - A questão por agora 
ê sobre o adiamento; é preciso decldll·a. 

O Sn. BoRGES: -E' ncccssarlo saber, qual 
é o objecto do adiamento; assim, peco que \"e· 
nha a emenda, para saber se ê questão preli· 
minar. 

O Sn. l\IARQr.Ez nE MAnrc.t: - O adiamento 
não p6dc ter lugar, porqu·~ aqui· j:l. se trata se 
o eapltal h a de ser real ou nominal; e, para 
se emendar o Artigo por outro modo, ê prccl· 
so que se decida a questão prcllmlnar, porque 
o systcma é todo dh·crso. 

0 SR. l\[ARQUF.Z DE SA~TO A)f.\no: - Sr. 
Presidente. Nós passamos de nma quest~o a 
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oOUtra com a maior facilidade; esquecemo·n:>s 
1 

o qual será lnscr·lpto no grande livro pelo seu 
do primeiro ponto do objecto, e passanros a ou· valor nominal á medida que se torem venden· 
tro. A primeira questão que velo á Camara, rol do as apollces que o representam. - Salva a 
se este artigo tinha ou não lugar, porque se redacção. - José Ignacio Bor~8." 
não sabia se se h a viam de Inscrever no grande Foi apoiada. 
livro estes doze milhões, sem se declarar quem O Su. M.\!IQUEZ DE S. All,\uo: - Por ~si.e 
era o credor; agora vem outra: se devem se~ modo dcstrulmos o principio da lei; mas se o 
doze ou quln:z.~ milhões; parece-me que se pó· fundação de divida autorlsando o Governo Jla· 
te decidir Isto sem adiamento; mas, entrctnn· ra que contraia um cmpresthno do valor real 
to, eu o apolo só cm parte, c não no todo. de doze mil contos, deixando Indeterminado o 

O Sn. 111.\IIQt:l;z ut: B.n:t•E:soY: - A minha capital nominal a que lia de subir; por (Ste 
emenda tendo o addltamento do Sr. Borges, modo destrulmos o principio da lei; mas se o 
est!l tudo feito. A •2menda é que este capital que queremos é Isto, faça-se então uma lei 
de doze mil contos deve ser real; assim, o Sr. expressa. 
Borges fazendo o nddltnmento, e pondo·se em O Sn. l\IAllQt:t:z m; CA!IAI'ELL.\s: - Eu es· 
discussão estas emendas, estamos mettldos tou pelo que diz o lllustre Senador; aqui nflo 
na minha; esta é aqui escrlpta sobre a perna; So~ trata de fundar a divida que nós já temos, 
adiamento. trata-se de pagar parte della; e como? Com 

O Sn. !\IAllQt:I·:z DE CAll.\\'ELL.\S: - Tem·s~ um emprestlmo, c este é que se manda fundar; 
combatido o adla.mcnto por se pensar que fica não se diz que a divida antiga seja fundada 
adiado para sempre, mas 0 que quero é, que se cm doze mil contos; o que s~ diz 6 que se pn· 
trate da questão pendente; aqui 0 Artigo diz, gue della uma parte, que se tirem da circula· 
QUt! se lnscre\'a já, e no Artigo 20 se esr.a.bclP.· cão seis mil contos de notas do Dance, e seja 
cc que não seja alguma das apollces .a.enor do o resto para supprlr o cleficit. 
\"alor de quatrocentos mil réis, nas qua~s se As na~ões que se têm achado cm lguac~ 
declarará o capital que repr~sentam, c 0 juro clrcumstancias. têm recorrido a este meio, por
que \"cnccm, e estas apollces, á medida que fo· que o de lançar tributos é ruinoso; é verdade 
rem recebidas, é que parece que devem Ir ao que este emprestlmo está fóra da ordem, •:u 
grande 11\"ro. Cumpre, portanto, tratar primeiro ainda não l'i em bons livros de economia poli· 
desta questão, discutindo-se os mais artigos, tlcn que se mande fazer deste modo; isto ú 
·~ ficando este rescrYado para ser decidido con- um emprestlmo sui (l'~nrri.~. pois é da m~sma 
forme o que se vencer; eis como peco 0 adia· renda publica que se tira este rlrfirit; se elin 
mento, e me parece. que para a ordem é assim não chega, como se ha de tirar uma pane pa
melhor. ra esta amortlzacão? Deveria l::mcar-se uma lm· 

O Sn. Bonm:s: - Eu com a sub-cmenda posição para 51! poder pagar. O credito é ao 
que fiz á emenda do Sr. ~farquez de Baependy, mesmo tempo a vontade, c a possibilidade de 
pronunciei logo que esta1·a no parecer da Com- pagar; mas se esta renda não chega para a 
missão; assim decidido Isto, está tudo satlsfcl· dcspeza, como é posslvel Que chegue para aquc!· 
to; eu faço a Emenda. le flrn? Aqui está o defeito essencial desta opc· 

O Sr. Presidente propoz 0 adi:>.rncn· ração; P. ainda temos outro, que é suppor-s~ 
to. Não foi vencido. que estas apollccs tenham o preço real; sup· 

O Sn. :UonGES: - Eu pedi licença ao 110• por Isto é acreditar que estamos no tempo em 
br~J Senador, que fez a Emenda, para a Incluir que se julgava qu·~ uma dcllas podia dar o 
na minha; esta é aqui cscrlpta sobre a perna; preço á moeda; os Srs. Deputados tah·rz m· 
na Commlss:lo se fará a redacção, nhecessem que Isto era um emprestlmo forcn

Leu a seguinte 

"Art. 19. Subst!tuldo pelo seguinte: -
O Governo é nutorlsado para abrir um empres· 
timo ele doze mil contos d·~ rêls em valor real, 

-do; agora o ponto está em que elle se possa 
realizar; não confun-damos, portanto, as nossas 
idéas; não supponhamos que vamos contrahlr 
um:t divida nova, quando estamos fundando 
esta que se cria por melo deste emJ!Testlmo; 
o capital da divida antiga n:io se rrln ngor:t 
porque já existia, o qne se crln é um que ~.~ 
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tira do na.da; e, para lrmoa con!ormes, pedi o 
adiamento, que se n!lo venceu; ma.s votou-se 
Indirectamente nelle, decidindo-se que &~ trate 
da prellmlnar; esta questão é precisa para se 
docldlr qual ha de ser fluctuante, se o capital 
ou o juro. 

rar este emprestlmo com o Banco, mas sln1 com 
a 11raca. Nella acharemos compradores de apo· 
llces. Não temamos que a sua venda se não et· 
fectue, quando não ao par, alguma coisa abaixo 
de!le, con1o acontece com os emprestlmos con· 
trahldos pelas nacões da Europa, porquanto IIli 

apollces da Europa vendem-se por valor real, e 
nós havemos de vendei-as por notas do Banco. 
Se nós vendessemos as apollces por moeda, te· 
riamos receio de não eftectuar a venda, mas 
vendendo-as por um valor nominal, como são 

O Sa. BoaoES: - Do que trata este artigo 
é de um emprestlmo; vamos ver se o arbltrlr. 
que se toma, de pagar uma divida por melo 
della, é preferlvel a qualquer outro. O nobre 
Senador disse nlUito bem, que não devia ser ti· 
rado da mesma renda o fundo para a amortl· 
zacão, mas sim estabelecer-se uma lmposlcii.o 
para Isso; disse mais, que era um emprestlmo 
sul generis, mas tambem nós o;stamos cm clr· 
cumst:mclas mul ditferentes das da Europa. 
Nós temos tres esjll:cles dlfferentes de credo· 
res: a primeira não nos lncommoda, que é 
essa dlvlda passiva, que traz o rclatorlo do 
Ministro da Fazenda; a segunda ê tambem o 
credor passl\·o, que é o Banco; c a terceira ~ 

a dos QU•3 hão de fazer o supprlmento do que ê 
preciso ao Thesouro. Quanto â primeira dlvlda, 
ella nii.o é a que faz a calamidade da Nação, 
mas sim a segunda, que é a divida do Banco; 
porque a Na~ão urge que se lhe resgatem as 
notas emlttlda.s cm tanta abundancia, e &~ não 
se der este passo, havemos de jazer no mesmo 
ou em maior aperto do que aquelle em que já. 
o;sta.mos, vendo levantar o preço a todos os 
gcneros; c ainda que Isto mais peza partlcu· 
larmente sobre uma classe, aquella que recebe 
ordenados da Nação, comtudo não deixa de 
affectar as mais clas&:.s, e atê mesmo o Gover· 
no, que é o maior consumlàor; logo, é necessa· 
rlo abrir um emprestlmo, porque a não ser 
assim, tal\·ez a !e! podesse deixar de ser feita 
nesta sessão, abrlndo.g~ sómente o cmprcst!mo 
para supprlr o deficit; mas a Assemblêa ju\· 
gando que, reunindo-se seis milhões de notas 
do Banco, por este modo se augmenta,·a o valor 
das que ficavam em clrcu!açii.o, c descia o pre· 
ço dos mais generos, recorreu a este melo, tan· 
to para nquellc flm, c para pagamento de ai· 
gumas dividas antigas, como para supprlr o 
deficit. Esta opo~ração de credito, que a As· 
scmbléa faz, não ê a Indicada pelo Ministro da 
Fazenda na proposta da organização do Banco; 

as notas, havemos de consegul!-a, porquanto 
os possuidores dellas têm Interesse em tazc:· 
esta compra: primeiro, pafa fazerem prorlu· 
ctlvo o fundo para!ysado em notas do Banco; 
segundo, para fazerem certo um capital que 
hoje vale mais e amanhã menos {e é para esse 
fim que vemos estarem-se edificando casas por 
toda a parte para empregar estas notas); ter· 
celro, finalmente, para pOr esses capltaes a se
guro de uma bancarrota, como se tem visto em 
multas partes. Acho, por todas estas razões, que 
haverá. compradores de apo!lces pela concor· 
Tl:1lcia do valor que representam com o das 
notas. Quanto aos credores antigos, que o Go· 
verno jã tem, estes de certo hilo de querer·ac· 
celtar um titulo dellns, que é mais seguro e 
valioso. Agora pelo quo~ respeita ao deficit do 
!lllnlstro, pergunto eu, em que espec!e ha de 
elle verificar a troca desta.s apolices? Ha de 
ser sempre ·~m notas do Banco, por quanto aln· 
da que se tirem seis mil contos da clrculacão, 
sempre fica grande numero dellas, com que se 
poderá. fazer estas e outras transacções, e não 
com o metal; mas neste caso não poderá. ~cl· 

xar de effectuar-se a venda das a,polices sem 
sacrlflclo da Nação, ou seja a respeito do ca· 
pita! da divida, ou a respeito do juro; e o meu 
parecer ê que este seja fixo, c o capital flue· 
tuante. E' verdade que em lugar da venda das 
apollces por 70 ou 80 com o juro de 5 por o1o, 
podiam vender-se ao par com o juro de G ou 
mais. ou ainda fi uctuar uma e outra coisa, 
conservando-se entre o capital e o juro a de· 
vida Te!ação; mas esta operacão 6 nova, e 
encetada pela primeira vo~z entre nós, c pôde 
acont1lcer que não seja bem conhecida, por 
depender de calculo mais complicado, vindo as· 
slm a se não conseguir o ex!to esperado; acho, 
portanto, que o Governo deve ndmlttl-r a pro· 
posição de vender ns apollces com o juro fixo, 

a Camnra segulo outro arbltrlo, e cu tambem 
vou de accõrdo com o Corpo Legislativo, c não 
com o Ministro, achando mellfor não lnstau· 
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e sacrificar o ca.pltal, porque os compradores 
antes quererão dar 80 pelo que vale 100, com o 
juro de 5, do que comprar por 100, com o juro 
de 6 ou mais; e :;lnda estou, que atê se ven· 
derão por 90, ou talvez ao par, porque o nosso 
commerclo está. mui limitado. não ha emprego 
n ta~r dos ca.pltaes, e de certo não falta.râ 
quem queira entrar neste negocio, em se com· 
prehendendo bem a operacão; :lSSim e lia se 
taça bem feita; mas suppondo que a venda se 
faca por menos do capital representado nas 
a.pollces, serâ necessarlo para o preenchimento 
dos doze mil contos reaes contrahlr uma diYida 
maior; d!Yida quo~ se Irá Inscrevendo no gran· 
de livro â medida que se forem emlttlndo :lS 
respectivas apollces; e, assim, sustento a emen· 
da que !lz. 

O Sa. MAnQUEZ DE I::>IUMncrE: - Sr. Pre
sldente.O que aconteoo ê termos divagado mais 
do que era necessarlo; nós devlamos discutir a 
materla. deste Artigo, e, não o fazendo, passar· 
mos a pôr em questão se a lei convinha ou 
nüo. Já se conveio nisso quando comecâmos a 
tratar desta mater!D.; ella já foi discutida e ap
provD.da em uma das Camaras, e jâ disseram 
todos que era ncccssa.rlo procurar·se um rccur· 
so. Vamos ao principal, nii.o nos demoremos cm 
questionar se este 6 um emprestlmo sui gene· 
ris ou nii.o; a HollandD. ainda agora acaba de 
fazer um pelo mesmo modo, e o que devemos 
agora vêr é se 11 divida deve ser jâ fundada 
toda, ou !r-se fundando cm parcellas á medida 
qu•~ se forem vendendo as apollces; tambem 
apparcce a questão sobre qual deve ser fluc
tuD.nte, se o capital ou o juro; isto tem multo 
a ponderar porque realmente ê multo que se 
diga: mas não 6 es~~ o objecto da questão; nós 

s~ suppõe; pohi vemo~ 11ue não exl~te outru 
moeda.; entretanto, a. lntelllgencla do Ministro 
suscitará um melo de eftectuar esta transa.c· 
cão do melhor modo posslvel. Convêm porém, 
que se saiba que fica fundada. esta divida do 
Estado, para pode!'l~m ser telt:lS as operacões 
de credito que süo necessarlas, e accudlr-se aos 
objectos para que ê appllcada esta somma. Eu 
ainda. estou em duvida no systema que deve 
regular esta operação Isto é, se deve tluctuar o 
capital ou o juro; mas se estes doze mil contos 
não produzirem a mesma somma, é neccssa· 
rio saber-se como se ha de ella supprlr? En· 
treta.nto, a Na.çil.o fica devendo os doze mil coo· 
tos. qu•~r elles se realizem, quer nii.o. Nós Já 

contrahlmos um emprestlmo e'!l Inglaterra, ~ 

temos um exemplo domestico, de que estas 
vendas se não fazem ao par, nem ha exemplo 
de I}Ue alguma nacão o tenha feito; mas os 
juros recahem sobre o valor que as apollces 
representam, e por Isso digo, que ainda que 
se vendam por menos, o Estado flea sempre de· 
bltado nos doze mil contos, que devem ser lan
cados no grande livro. Estas apollces recebe
rão o juro e serão reunidas em tempo oppor· 
tuno, e na Caixa da Amortlzacão é que se ha 
de fazer esta transacção, c â medida que se 
forem pagando, vão diminuindo a utvlda; m:lS 
não se diga que não fazemos sacrlflclos qUUh· 
do vemos que se mnndan1 nppllcar os 50 eontos 
da Alfandega para aquellc juro e nmortlzação, e 
não temos onde Ir buscar mais dinheiro. pois 
que se mandaram vender e arrematar os bens 

nnclonaes, e atê aqui nada se tem feito. Portan
to, o Thesouro não tem mais que dar o valor 
de doze mil contos em apollces, e debltar·se 
em consequoncla por ellas. Se não se ·vende· 

temos os artigos 22, 23 e 24 onde Isso se tra- rem, quando se tomarem css:1s contas, se veri· 
ta. A lei diz que os doze mil cor.tos que se fica isso, assim como quacs foram os compra
fundam são para. tirar da clrculaçiio seis mil dores dcllas, ·~ 6 preciso que estejam fundadas 
contos de notas do Banco, e para accudlr ao e lnscrlptas no grande 11\·ro, para se pode
deficit do Thcsouro; e para pagar outras di· rem negociar. Em vista do que tenho exposto, 
vidas; c, portanto, parece suppor Que sfto doz~ acho que o Artigo deve passar tal qual está. 
mil contos reaes, pelas appllcnções que faz des- nem parece quo~ é proprlo tratar-ilc agora do 
ta. somn1a; e a não se venderem as npollces ao modo de vender as apollces; porque seja flu· 
par, ou se ha de receb'r menos, ou contrahlr·sc ctuando o juro, ou fluctuando o capital, naaa 
divida maior. ouvi dizer, que multa gente que· tem com este Artigo, que só trata. de estabelr.· 
rer't trocar bilhetes do Banco por apollcP.S; ccr c fundar aquelles doze mil contos de réls. 
mas eu assento que não ha\•erlt tanta quanta O Sn. li.IRQt:EZ llF. C.\R,\\'F.J.T..I~: - O nobre 
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Senador gastou o seu tempo em querer. rcru- quez de Caravellas; e tudo quanto cllc ponde
tar a.qulllo que eu ·nilo disse; ê faoll esta re- rou ponderei eu, tambem; mas ponhamos di! 
futacão. porque muda de hypothesc, Eu dlrl· parba o nosso receio, Yamos tentar a experlen· 
gl-me na hypo~esc da lei, elle não: augmen- ela, Ylsto ser Isto para nos materla nova. Esta 
ta c altera este capital nomlnàl que são doze lei já teYe o Yoto de uma Camara, estamos com 
mil contos. Ora, se, pelo total das apollces que ella entre mãos. \'amos Yer o resultado qual é, 
representam esta somma, se não poder obter ~·.:- e se não produzir o etfelto desejado, a expe
não o capital !'l:al de seis mil contos, a dlvll.l rlencla nos mostrarll. o que devemos então se
fica contrahlda por doze mll contos, e em lu· gulr. Os goYernos da Europa, nos embaraços 
gar de L por 100 pagar-se-ão dez. ·Eu trate! que têm tido, têm la.ncado mãos de medidas 
disto para emendar o defeito que tinha a let. desi!S. natureza, e com ellas têm melhorado. Se, 
1uppondo que ha\•lam de ser vendidas as up,. quando o :Ministro da Fazenda, Martin Fran· 
llces po;lo preco real de doze mll contos, de que cisco, contrn.hlo o emprestlmo de quatrocentos 
havia necessidade para as appllcações Indica- contos de réls, puzesse a Caixa da Amortiza
das na mesma lei; era, portanto, facll, ao lllus- cão fOra do Thesouro, talvez que a Naç;ão es-

. tre .Senador refutar a minha opinião, porque t!Yesse agora mais habilitada para este, pois 
arredava da hypothese. O lllustre Senador acha jll. tinha quatro annos de expo;rlencla. E' ver
multa fac!Jl'dadc na troca das notas P'"las apo- dade que se tem dito que ha\'emos de t;~ cm· 
llces, e eu não; ainda mesmo desprezadas como baracos na Caixa da Amortização, mas tambem 
estão as notas do Banco, ê necessarlo saber os Póde haver na Caixa dos Juros; e por Isso 
primeiramente se os capitalistas estão uo ra em lugar de estarmos racloc1na.ndo sob!'~ ques
cto de que é •:ste cmprestlmo; Isto funda-se em tõcs metaphyslcas de posslbllidade, yamos \'Cr 

ldéas metaphyslcas, que não entram em qtlCW :1 resultado que dá. a P.XPeriencia, appllcaJa .1 

tem multo dinheiro, ldéas tanto mais confu- questão de facto. 
sas, quanto menos pratica se tem destas ope
rações. O Senhor D. João G•, quando estabeleceu 
este Banco, foi obrigado a dar premias aos 
que nellc entrassem com fundos mais const
deraYels. Tem·se trazido como exemplo a In
glab"rra c a Franca; mas Isso, Senhores, ê !§., 

e não ê aqui, c nós fazemos ·multa dlffercnca. 
Estou, portanto, que os homens hão de pensar 
que têm mais segura.nca as notas do Banco 
do que as apollces do GoYcrno; não digo que 
ellcs pen&:m bem, mas quem lhes ha de mettcr 
o contrario na. cabeça? E quanto ao dizer o 11· 
lustre Senador que por falta de empreg-o se cs
ta\'am appllca.ndo os fundos na factura de cdl· 
flclos, pOde ser que os capltallstas ach•:m que 
clles fiquem mais seguros cm pedra c cal do 
que em apollccs, ainda que a pedra c cal ren
da menos que as apollces. Qucstlona·se ultl· 
:mamcntc sobre qual será melhor ser fluctuan
te: o valor das apollccs, ou o juro; mas cu, Sr. 
Presidente, acho que a matcrla é de summa 
dlrrlculdade, c só direi que este Projecto se 

0 Sn. MAnqu•:z DE BAEPE:otDY: - Requeiro 
que se leia a emenda do Sr. Borges. (Leu o 
Sr. Presidente). Sr. Presidente. Appr'l\'O a 
emenda, clla traz comslgo a resolução da ques
tão: se acaso as apollces deYcm ser vendidas 
pelo 9aU valor nominal, ou pelo prece que pode
rem obter na praca. 

Os Srs. 1\{arquezcs de :Marlcá u de 
S. Amaro não foram ouYidos pelos 
tachygraphos; e, como désse a hora, 
ficou a questão adiada. 

O Sr. Presidente declarou para Or· 
dcm do Dia a contlnuacão da primei· 
ra c segunda discussão do Projecto 
adiado; e, haYcndo tempo, discussão do 
Projecto sobre o areamento para o 
anno de 1828, e um parece; e emen
daR offerccldas Jl'2la Commlssiio de Fa
zenda deste Senado. 

Levantou-se a Sessão âs duas horas 
e dez minutos da tarde. 

não conforma com as minhas ldéas. Bispo Capellão Mór, Presidente. - Lui:: 
O Sn. BonGES: - Eu não faço a matcria José de Oliveira, 3• S;cretarlo.- José Joaquim 

facll, como disse o nobre Senador, o Sr. :\lar- de Carvalho, 2• Secretario. 
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123• SESS.\0, EM 11 DE OUTUBl'O DE 1827 

::J:rpedlente, - Continuaçao àa pr1mtrlra e se
gunda discussao do Projecto so~re a tun· 
daçao da divida publica. 

l'llElllllEXCI.\ DO SR, lllSl'O C.\l•t:LL.-i.) ~CÚot 

:::teunidos os Srs. Senadores pellll! 
dez horas, ·~ não se achando numero 
suftlclente para se abrir a Sessão, es: 
perou·se que chegasse a Deputação, que 
se dirigira ao Imperial Paço de São 
Chrlstovão. conforme a p..,;solucão to· 
mar!a na Sessão de 9 do corrente, a 
qual recolhendo-se pelas onze horas 
menos dez minutos, o Sr. Presidente 
declarou então aberta a So:ssão, c Ilda 
a Acta do. antecedente, foi approvada. 

O Sr. 1• Secretario apresentou os se· 
guintcs offlclos, que haYio. recebido do 
! • Secretario da Co.mo.ra dos Srs. D•:· 
putados: 

dos Deputados, cm lO de Outubro de 1827. -
José Carlos Pereira de Almeida Torres. -
Sr. VIsconde de Congonhas do Campo. • 

O Senado ficou Igualmente Intel~ 

rado. 

3.• •mm. e Exm. Sr. -Passo As mãos 
de V. Ex. Inclusa a !ftesolução do. Camo.ro. dos 
Deputados sobre o projecto de lei para que fi· 
que subsistindo a Junta de Justlca :l!l!ltar do. 
Provlncla do Pará; o.tlm de que seja por V. Ex. 
apresentada na Camo.ra dos Srs. Senadores, 
com o projecto original que a acompanha. -
Deus Guarde a V. Ex. - Paço da Camara dos 
Deputados, em 9 de Outubro de 1827. - José 
Carlos Pereira de Almeida Torres. - Sr. VIs· 
conde de Congonhas do Campo." 

Passou a ser !Ido o projecto pelo 
Sr. 2• Sec!etarlo, e cujo theor é o se· 
gulnte: 

l'ROJECTO 

"A Assembléa Legislativa do Imperlo, de· 

1." •·mm. e Exm. Sr. - Ha\endo a Ca· creta: 
mara dos Deputados, depois de previa discus· ".Art. 1.• Fica subsistindo a Junta de Jus
são, adoptado Interinamente as Emendas que tlça Mllltar da Pro\·lncla do Pará, a qual será 
na Camara dos Srs. Senadores foram !citas. presidida pelo Presidente da Provincia. 
tanto ao Projecto de Lei, que reduz o quintn ".Art. 2.• Ficam derogadas todas as leis e 
do ouro a ~ por cento, como ao que mandll ordens cm contrario. 
arrematar a metade da renda das Alfandega~ "Paço da C:unra dos Deputados, em 9 
do Imperio, tem resolvido enviar os referidos de Outubro de 182i. - Dr. Peciro à.:: ..:l.raujo 
Projectos cm form:J. de D•:creto a Sua :I[:J.gesta· Lima, Presidente. - José Carlos Pereira ele 
de o Imperador, pedindo-lhe ~ Digne Dar :!. .1.lmcida Torres, 1• Secretario." 
Sua Sancção. O que participo a V. Ex:~. .. par; 
que seja presente na Camara dos brs. Senado· 
res. - Deus Guare':·~ a V. Exa. - Paço da Ca· 
mara dos Deputados, em 9 dP. Outubro de 182i.' 
- .rosto Carlos Pcrr.ira de ..177ncida Torres. -
Sr. Visconde de Congonhas do Campo." 

O SenD.do ficou Inteirado. 

4.• "I!Im. c Exm. Sr. - Passo ás mãos 
de V. Ex. a resolução da Camara dos Depu· 
tados, declarando não ser app!lcavel o alva.rá 
de 21 de 1\Ialo de 1751, âs arrematações que 
se fizerem nas Alfandegas das fazendas nel!as 
demoradas; afim de que seja por V. Ex. apre· 

2.• "Illm. e Exm. Sr. - Tendo a Ca· sentada na Camara dos Srs. Senadores, com os 
mara àos Deputados resolvido qne, achando-se documentos que acompanham. - Deus Guarde 
reunida a Asscmbléa Geral Legislativa, em a V. Ex. - Paço da Camara dos Deputados, 
qualquer dos dias de Festividade ~aclonal, ex· em 10 de Outubro de 182i. - .rosf' Carlos Pe· 

rcira de .1.lmcida Torres. - Sr. Visconde de 
Congonhas do Campo " 

cepto o de 3 de Maio, se em·lc uma Dcputaçilo 
dos :llembros da mesma Camaro. n congratu· 
lar o. Sua :llagestadc o Imperador; ordenou-me 
que eu assim o participasse a V. Ex., para que 
seja prcscn te na Camara dos Srs. Senadores. 
- Deus Guarde a V. Ex. - P;~ço da Camara 

A. ~o 

Foi Ilda pelo Sr. 2• Secretario a Re· 
solução mencionada no ofílclo, e cujo 
theor ê o seguinte: 

T. III 
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ncsotuç..to 

~A Assembléa Geral Leglshtlva do Impe
rlo resolve: 

~Artigo . unlco. A disposição do alvarA de 
21 de Maio de 1751, capitulo 5•, não é app!ICil· 
vel aos recebedores e thesourelros das Alfan· 
degas, os quaes ndo podem haver dous por 
cento a titulo de deposito do producto das fa· 
zendas que o alvarA de 18 de Novembro de 
1803 manda vender em hasta publica, por se 
terem demorado por mais tempo, que o permlt· 
tido, com a unlca redução de um por cento do 
seu producto a favor do Presidente do lelldo, e 
mais o!!lclaes da arrecadação. 

"Paço da Cama.ra dos Deputados, em 10 
de Abril de 1827.·- Dr. Pedro de A.rauj.J 
Lima, Presidente. - José Carlos Pereira de 
Almeida Torres, 1• Secretario.- Joaquim Mar· 
ecllino de Britto, 3• Secretario." 

Foram a Imprimir para entrarem 
em dlscuãsão na ordem dos trabalhos. 

O mesmo Sr. 1• Secretario deu conta 
do seguinte offlclo, que havia recebido 
do Sr. Conde de Va!enca. Ministro e 
S~cret:trlo de Estado dos Ne~:ocios d:J. 
Justlca: 

"I!lm. e Exm. Sr. - P:~.rtlclpo a V. Ex .• 
que Sua !\!agestade houve por bem Sancclona.r 
as duas resoluções da Assembléa Geral Legls· 
latlva, que acompanharam o offlclo de V. Ex. 
de 27 do mez antecedente, sobre o pagamento 
das dividas, que deixara Sua !\!agestade a lm· 
peratrlz de Saudosa 1\!emorla, e acerca das d()
vassas orlglnacs que se tiverem perdido, re· 
mettendo das sobrcdltas resoluções os lnclu· 
sos autographos asslgnados, afim de ser tudo 
por V. Ex. presente A mesma Assembléa Geral. 
- Deus Guarde a V. Ex. - Paço, em 10 de Ou· 
t.ubro de 1827. - Conde de Valença. - Sr. VIs· 
conde de Congo,nhas do Campo." 

O Senado ficou lnte!rado, e decido· 
se que se oíC!classe A Camara dos Srs. 
Deputados. 

Deu mais conta de uma participação 
de molestla do Sr. Patrlclo José de 
Almeida e Silva. 

O Senado ficou Igualmente Intel· 
rado. 

O Sr. :Marqucz de Santo Amaro re· 
quereu que se tomasse em considera· 

ção a Resolução tomada pela Camara 
dos Srs. Deputados, de que faz men
!;ão o segundo offlclo acima transcrl· 
pto, e depois de algumas observações, 
resolveu-se que aquella medida fosse 
Igualmente adoptada n~ste Senado, e 
que assim se offlclasse A mesma. Ca· 
mara. 

O Sr. VIsconde de Alcantara. pedlo 
a palavra; e, como orador da Depu
tacão, annunclou que havendo-se esta 
reunido no Imperial Paço de S. Chrls· 
tovão, fôra Introduzida ~ presença de 
Sua l\lagestade o Imperador; e, usand? 
das expressões declaradas na Constl· 
tulção, lhe apresentara os decretos da 
Assembléa Geral Legislativa, pedindo 
houvesse por bem de sancclonal·os; ao 
que o mesmo Augusto Senhor se di· 
gnou responder - Que passaria a exa· 
minai-os. 

Foi recebida a resposta com multo 
especial agrado. 

Entrando-se na primeira parte da 
Ordem do Dia., proseguio a segunda dls· 
cussão do artigo 19 do projecto de lei 
sobre o reconhecimento, legalização, 
fundação e amortização da divida pu· 
bllca. que ficara adiado na sessão an· 
tcrlor juntamente com as emendas dos 
Srs. Marquez de Baependy e Borges. 

O Sr. Borges tomando a palavra, em 
um longo e energlco discurso fez ver 
oqne Eendo quatro os fundamentos 
prlnclpaes da lei: abrir um empres· 
timo, como elle ha de ser, sua appll· 
cacão, e a remissão desse emprestlmo; 
e tendo sobre esta materla a Camara. 
dos Deputados mlnutad~ uma lei nes· 
tas bases, a Commlssão do Senado já 

tinha alterado, cm parte, o systema 
della; e que estando em discussão o 
artigo 19, pela emenda offereclda., ai· 
terando a quantidade do emprestlmo, 
e o methodo da Caixa., se la fazer uma 
lei toda nova; concluindo que era me· 
lhor não alterai-a, do Que pôr trope· 
cos á sua passagem; corroborou a sua 
opinião com os exemplos dos governos 
da Europa, que só tlnhnm melhorado 
aprendendo nos mesmos erros que t~m 

4· 
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tido, e que o Corpo l.eglalativo, que Senador pede para retirar uma sua emenda,. 
não morre, conheceria para o futuro n!o evita que ee approve a materla que nella 
a mingua ou defeito que ella tlvess~. tinha emlttldo. 
findou o seu discurso, pedindo licença O Sr. Marquez de Inhambupe opinou 
para retirar a sua emenda. no mesmo sentido que o Sr. Marquez 

O Sr. Presidente propoz, e foi ret!· de Caravellas. 
rada. 

O Sn M.\llQUEZ DE BAEPE:SD\: - Eu puz 
11ma menda porque entendi que era boa; sub· 
screv! depois a outra do lllustre Senador, por· 
que era mais ampla; agora o lllustre Senador 
retira a sua, eu penso que a minha subsiste. 

O Sn. PnESIDE:STE: - Retirada a emenda 
do Sr. Borges, fica subsistindo a do Sr. Bae· 
pendy. (Foi lida pelo Sr. Secretario'.) 

0 Sn. MARQUEZ DE PAIIA.!I'AGU.i.: - Dese-
java saber qual era a questão principal: porque 
hontem propoz-se como preliminar para se de
cidir - se é o juro ou o capital que devia flu· 
ctuar - não se decldlo, ficou para mater!a 
de hoJe. 

O Sn. :MARQtmz DE S.\XTO A:~lAno: - Nós 
estamos agora na discussão sobre ser preludl· 
c:JJda a emenda do Sr. Baependy; pois sendo 
materla da do Sr. Borges, e sendo esta relei· 
tada, como p6de entrar aquella em discussão? 

O· Sn. PnESIDEXTE: - Tem d!fferença. Não 
é ldentlca. 

O Sn. l\L\nQt:I;z DE SA:STO AltAno: - O Se· 
nado é que ba de resolver. 

O Sn. MARQUEZ DE BAEl'EXDY: -A minha 
emenda é mui dlfferente, pois tinha por obie· 

O Sn. PnEBIDE!'iTE: - Estll em discussão o 
artigo com a emenda do Sr. Baependy, ou ou· 
tras que queiram pOr-lhe. 

O Sr. Marquez de Inha.mbupe contl· 
nuando a desenvolver as ldéas que ti
nha emlttldo na sessão precedente so
bre o artigo em discussão, em um 
largo e bem tecido discurso sustentou, 
que devia passar; fazendo vêr, que 
sendo duas as operações, que havia 
a fazer: uma da divida, outra da Caixa 
da Amortização, era necessarlo que 
fosse a totalidade lnscripta; e que 
esta mater!a estando bem organizada 
nos artigos 21, 22, 23 e 24, se se emen
dasse o artigo, era preciso um proje· 
cto novo; se se alterasse o juro, de
viam apparecer os doze mil contos; se 
não se alterasse, seria menos; disse 
que no grande l!vro não se assentam 
apol!ces, mas que estas transacções 
estão em outros para se amortizar, 
logo guc forem apparec~ndo estas apo
l!ces; mostrou, que se havia dlver· 
g!do do modo porque se devia fazer 
este assento, e do modo pelo qual se 
devia fazer este emprestlmo; con
cluindo, que depois da passagem do 
artigo é que se deveria tratar sobre 
ser fluctuante o juro ou o capital. 

cto unicamente declarar que se havia Ir debi
tando â proporção que se fossem pondo cm 
giro as suas apol!ces; logo que o capital de 
uma apol!ce fosse entregue a um comprador, 
no mesmo momento devia ser !nscrlpto este 
capital no grande livro, porque ~ntão é que se 
realizava a divida; eu não altere! a quantia 
dos doze mil contos; o Sr. Borges passou a 
mais, querendo que os doze mil contos de apo
l!ces fossem de valo;· real, ainda que a mais 
subisse o valor nominal, sendo varlavel o ca· 
pltal na sua emissão, para que esta Quantia 
pudesse ter os destinos marcados pela lei; pa
receu-me conveniente, e approvel a sua emen
da; mas como a quer agora retirar, Insistirei 
pela conservação da minha, emquanto não fõr 
convencido do contrario. 

0 Sn. liARQUEZ DE MAnrc.\: - Hontem 
fale! longa c prol!xamente sobre se se deveria 
variar o capital ou o juro, c ainda que na mi
nha opinião não declare! q11al devia ser (pois 
queria ouvir a discussão) agora s6 me limito 
a este artigo. Eu não entendo por grande li· 
vro senão um registro· das dividas todas da 
Nação; ma.ndar lançar neste livro uma divida, 
sem que exista este credor, não tem lugar; tal
vez a Camara dos Srs. Deputados tivesse al
gum motivo para assim obrar, mas a ldéa que 
disto tenho, tanto da Russ!a, como da França, 
me faz pensar dlfferentemente. Podia ser mui 
bem que, assim como se mandou Inscrever em 
globo o emprestlmo da Inglaterra, sem se di-

O Sn. :1>fAnQtmZ DE CARA'I'Er.us: - Sr. Pre
sidente. Eu s6 tenho a dizer que quando um 
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zer quaes são os credores, se podesse tazer o 
mesmo com este; mas não vejo a.qui a mesma 
razão. A r.egra geral é que se não lance uma 
partida~ sem se dizer. quem é o credor e o de
vedor. 

0 SB. MA.B.QUEZ DE PABANAGu.Á: -Eu disse 
que a Questão preliminar - se ê o juro ou o 
ca-pital >QUe deve fiuctuar - é que se deve 
decidir~ porque, se é -o jur-o, então o artigo 
deve passar, pois manda que se vendam os 
doze mil contos ao par, faz applicação de seis 
mil para compra ou troca de notas do Banco, 
as -outras partes para o anno que fôr declarado 

lei é passar da divida nuctuante â fundada; 
quando isto se conseguir, cessará. a divida flu· 
ctuante, e em seu lugar ficará. a fundada; os 
credores da divida nuctuante se mudarão em 
credores da fundada, sem que fiquem ambos 
subsistindo, e a Na~a.o reputada como dev-edora. 
de uma duplicada Quantia; isto não admitte 
duvida, nem merece gastar o tempo com seme
lhante questão. 

0 SB. MABQUEZ DE SANTO AMARO: - 0 il· 
lustre Senador que fez a emenda, diz "que 
não é possível inscrever esta quantia no livro, 
pol'IQ_ue não se sabe qua.es são os credores". Eu 

Da lei do Orcamento; neste caso, como tem já. respondo com o artigo 18 que jâ está srunccio· 
fixado a quantia. que deve re•:eber, só deve nado. Diz o illustre Senador "que não sabe 
fluct'uaT o juro; mas sendo elle fixo será. pre· 
ciso que se dê maior numero d~ a.polices, será 
talvez necessario emittir dezoito mil contos; 
logo, contrahiremos uma. divida de dezoito para 
pag.ar uma de doze. Fluctuando o capital, vem 
a pagar-se o juro de dez em lugar de cinco, 
quando se paga u~a apolice de quatrocentos 
mil réis, vendida por duzentos, não obstante 
seJa fluctuante -o capital; mas a í1uctuar o juro, 
fique como está. 

0 SB. MARQUEZ DE BAEPEl\DY: - PoUCO 

tenho que accrescentar ao que disse o illustre 
Senador, o Sr. Marquez de Maric:â.; procurando 
ser breve quanto ror passivei, p:-incipiarei pelo 
que disse o Sr. Marquez de Paranaguá.. Eu 
acho que. seja qual f6r o systcma que se ado
ptar de fluctuar o juro ou o cnpital, sempre 
se deve julgar mal enu·nciado o artigo da forma 
em que está. Diz o Sr. Paranagua. que fluv 
ctuando o juro está bem o artigo. Eu digo 
que não. N6s temos um grande liYro onde se 
devem inscrever todas as dividas; trcs mil e 
tantos contos de divida fluctuante vão a este 
livro agoTa; manda-se tambem inscrever logo 
os doze mil contos, dos quaes se deve applicar 
ao pagamento da divida fluctuante a parte que 
fOr necessaria; é claro que ha uma duplicada 
inscrillcã.o: para evitar isto, e caminhar com 
.clareza, é que disse que ao grande livro s6 
deve ir a divida real, e não a imaginaria; tudo 
dsto declara a minha emenda: "que fica â 
dfsposiç;ft.o do Governo a quantia de doze mil 
contos, para ser inscripta no Hno á propor
ç;ão, que se forem emfttindo as apoliccs". 
.Pouco importa -o saber.se se deve confundir 
uma com outra .. Um dos fins de.~te pro!ecto d·3o 

quaes são os credores". Digo que está provi· 
denciado no artigo 31 onde se declara quaes são 
os credor.es, e devedores. Agora direi a minha. 
opinião sobre a questão preliminar. Eu sou de 
Yoto que o juro deve ser fixo, e nuctuante o ca· 
pital. A razão pela qual todas as nações têm ad
mittido o juro fixo é porque um emprestimo é 
um encargo que peza sobre a geração presente e 
futura; o capital nuctuante espaça o tempo do 
pag2mento da divida, e a naçfo faz uma des
peza certa do pa-gamento da amortização. A 
outra razão é porque tem o recurso de comv 

·prar, e diminuir esse peso. O contrario succede 
quando é nucturunte, porque vem a pagar-se 
um juro maior, uma annuida:de; assim, tendo 
nós para nosso governo exemplos de tantas na· 
cões, por elles nos devemos regular. A Ingla~ 
terra o primeiro elnprestimo que fez foi tlu· 
ctuando o juro; mas depois conheceu o erro, 
e, sempre que tem recorrido a emprestimos, 
tem feito fluctuar o capital; pOT"tanto, a minha. 
opinião é que se não faça alteração no artigo. 

o SR. MAitQUEZ DE C.ARA.VELLAS: - Dese
java que o artigo passasse tal qual se 
acha, porém vejo um inconveniente que priva 
a sua passagem, porque repugna que se diga 
"deve-se o que se não deve". Este capital 
é uma divida nova que vai comprar a Nação, 
parte IJara pagar uma divida velha, parte pa.ra 
fazer face ao deficit~· e ha de inscrever-se desde 
já uma divida, quando eu ainda nã.o devo? 
Quando se realizar a venda das apolices é que 
ha de ser; no grande livro só Sf': deve insv 
crever a divida contractada. SUP'POnhamos, que 
ha só seis mil contos: hão de ficar no livro 
doze mil? AsSento, pois, que é melhor ir-se in~-
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crevendo â proporção que se fOr eontrahindo; o sn. MARQuEZ DE PA.RANAGuÁ: - Per« 

e ainda mais diria, que só depois de concluida gunto: se acaso se n!o verJ.ficarem os doze mil 
é que se se deveria lantar; portanto, parece-me contos não se reconhece a divida? Fica duvi« 
que o artigo deve passar com a emenda do il· doso; por isso digo que se reconheça a quan
lustre Senador. tia ou capital que se emittir para se obter 

O S:a. M.uQUE:i DE BAEPENDY: - A minha essa quantidade. 
emenda não embarac;a o progresso da lei; in
sisto por ella, afim de não nos fazermos deve
do:res antes de realizada a divi·da; nem uma 
certeza temos, nem mesmo probabilidade, de 
se poder oontra.hir um emprcstimo nb Brazil 
de .(loze mil contoS7 valor Teal; estimarei en
ganar-me. 

O Sr. Marquez de Santo Amaro pe
dindo a palavra disse que n~o pre
cisavam üeclarações. porque a lei di· 
zia que se inscrevesse no grande Hvn 
a amortização, e -que por isso quando 
se prehencherem a::~ apolices haviam 
de ser lançadas nos livros .que se de
clara no artigo 31. Continuou a ra
lar, porêm o resto do discurso não 
poude ser colhido pelo Tachygrapho, 
José Antonio Pereira do Lago. 

0 SB. MARQUEZ DE BA.El'ENDY: - Levanto· 
me para responder ao illustre Sena:dor que me 
[precedeu. Emquanto a dizer "que estava 
"Providenciado no artigo 31 o que eu exijo", pa
rece· me que ·não tem razão, porque este artigo 
ê o catalogo de todos os donos das apolices, e 
isto nada tem .com o que faz a ilivida da Na
~ão. 

O Sr. Marquez de Paranaguá apre· 
sentou uma emenda, a qual retirou 
com consentimento da Camara. 

O Sr. 2° Secretario leu a seguinte 
emenda do Sr. Marquez de Caravel
las, que toi apoiada: 

EME!\DA 

"Art. 19. Fica desde já. creado e reconhc· 
eido como divida pubUca fundada o capital -éf ... 
doze mil contos de réis. que será. inscripto no 
grande livro, logo que se verificar. - Marque.~ 

de Caravena.r." 
0 .SR. MARQUEZ DE C.A.RAYELI..AS: - Adoptei 

tambem a emenda do Sr. :Marquez de Bac· 
peUdy para dar esta disposição ao Qovel'no, 
quero que depois de concluida s·e lance no E· 
;vro a quantia que está. marcada. 

0 SR. MABQUEZ DE CABAVELLAB: o il-
lustre ·Sena.dor suppõe que se possa inscrever 
mais dessa :quantia; e eu sou de opinião que 
menos sim, mais não se pôde inscrever; mais 
de doze mil contos não reconhece a. Nação. 

O Sr. Marquez de Para.naguá. con· 
tinuou a opi,ntão que tinha emittido, 
desenvolvendo com novos argumentos 
as suas ldéas; porém seu discurso nlo 
poude ser ouvido distinctamente pelo 
Tachygrapho Pereira do .Lago. 

0 SR. MARQUEZ DE ÜARAVELLAS: - E' ver
dade que as .emendas .podem atrazar, mas dei· 
xarâ. ·de passar esta? De certo que n5..o. Não 
descubro razão para que a Camara do.s Depu
tados não a adopte; persuadido estou que não 
a adoptará, se exceder os doze mil conto'!, e é 
o 1que não devemos fazer: a.ccrescenta.r o que 
ena apresentou como divida reconhecida. Em
presUmo é uma imposição que se põe â Nação; 
é um mal; mas, entretanto, esse meio é mais 
suave; nôs o que devemos fazer é minoral-o de 
algum modo; portanto, exceder esta. quantia 
rião p6de .fler, porque este excesso vem fazer 
que' ás emendas não se adoptem, e não passe 
a lei. 

0 SR . .MARQUEZ DF. BAEPENDY :-Acho muito 
boa a reflexão do .Sr. Marquez de Paranaguã., 
conheco que os doze mil contos têm appUcação, 
e não se póde deixar de procurar seis mil para 
coartar as notas do Banco (o que é de pri· 
meira necessidade) perto de tres mil para o 
deficit, e o resto para. o pagamento da divida 
fluctuante. 

O Sr. Marquez de Paranaguâ tor
nou a falar, mas não ponde ser ou· 
vido pelo Tachygra.pho Pereira do 
Lago. 

0 SB. MARQUEZ DE MABic.&: - Sr. Presi

dente. Eu apoio a emenda do Sr. Marquez de 
Caravellas. e talvez esta Camata se conforme. 

o Sr. :Mar.quez de Caravellas peàio 
a palavra para fazer explicaçã.o das 
ldéas que tinha expendido. 
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O Sr. Marquez de Paranagud. disse "Art. 21. As apollces deste capital serllo 
que a questll.o determinada é a que appllcadas: 
ficou h ontem adiada. "1. A' compra ou troca de seis mil con· 

O Sr. M:arquez de Inhambupe op· tos de rêls, pelo menos, cm notas do Banco. 
poz·se á opinião do Sr. :Marquez de "2.• Ao pagamento dos credores publlcos 
Caravellas, e opinou pela passagem do pela divida Interna, actual, que se f~r Insere
artigo. vendo no grande livro da divida publica, e 

O Sr. Marquez de Caravellas lnsls· 
tio na sua opinião, affirmando ser 
Imposição um emprestlmo, e to! de 
voto que a emenda devia passar an· 
tes de se tratar a questão prellml· 
nar. 

Julgando-se discutida a materla o 
Sr. Presidente propoz ao Senado: 

1.• Se passava o artigo, salvas as 
emendas; assim se decldlo. 

2. • Se approvava que o artigo fossP 
substltuldo pelo seJ:Uintc: 

".Fica a disposição do Governo para 
o anno de 182& um capital de doze 
mil contos de rêls, que será reconhe· 
cldo como divida publica fundada, ll 
porporcão que se fOr pondo em cir· 
culacão, e logo Inscrevendo no grande 
livro." 

Não passou. 
:J.• Se approvaYa a emenda do Sr. 

:l\Iarquez de Caravcllas. 
Resolveu-se que sim. 
Passou-se a discutir o artigo 20: 

Emenda da Oommissão de Fazenda 

"Ao artigo 20. Em lugar de - que ''ence 
annual de cinco por cento." 
O Sn. l\!A!IQUEZ DE BAErE:oõDY: - A Com

missão de Fazenda fez uma emenda a este 
artigo, mudando as palavras "juro, que 
vence" em "juro annual de cinco por 
cento". A Commlssão preferia a fixação do 
juro á fluctuacão do capital; mas se não fôr 
permltt.ldo le>ar a lnscrlpc~o ao grande livro, 
além de doze mil contos de r61s, se fluctuar 
o capital, não se poderá conseguir esta quan· 
tia, que tem app!lcacões designadas. 

Julgando-se afinal discutida a ma· 
teria, foi proposto á ;otacão o artigo. 
e approvou-se tal como estava redl· 
gldo, sendo reJeitada a emenda. 

Velo á discussão o art.lgo 21: 

seus auxiliares, tanto na COrte como nas 
Provlnclas. 

"3.• Ao supprlment.o do deficit do The
souro Publico para o anno de 1828, que fOr de
clarado na lei do Orcamento." 

Emenda da Oommissao 

"Art. 21 § 2.• Supprlmam-se as palavras 
- e seus auxiliares - at6 o fim, e ponha-se 
na forma dos artigos 38 e 39." 

O Sn. MAllQUEZ ll& BAF.l'E:SDY: - A Com· 
missão de Fazenda tez uma emenda suppres· 
slva no segundo paragrapho, pelas ponderadas 
razõps dadas no seu parecer. Se o capital crea· 
do de doze mil contos de réls, mandado Inscre
ver no grande livro, não pôde chegar para os 
ílns destinados, ainda Que todo fosse reall· 
zado, negociando-se as apollccs de fundos ao 
par, tendo-se em vista s6 o que é relativo ao 
Thcsouro Publico do Rio de Janeiro, como se 
poderá com o mesmo capital attender âs di· 
Yld::s passivas de todas as Provlnclas do Im· 
perlo? ~o projecto do orçamento par:~. o anno 
de 1828 não se contemplaram as d!Yidas e as 
rendas das Pro\•lnclas; o :\Ilnlstro em seu re
latorlo não apresentou tambem o debito c cre
dito das Proy!nclas, limitando-se s6 ao que 
pertence ao Thesouro Publico do Rio de Ja
neiro; pede a prudencla .que principiemos nos· 
sas operações de credito neste Thesouro, para 
depois as estendermos aos das outras Provln
clas, havendo toda a probabilidade de se po
der cumprir o que se prometter, como é lndls· 
pensaYcl ao estabelecimento de credito. 

O Sn. :MAnQUE7. Dll CARA\'ELr..As: - Julgo 
que este artigo podia passar como se acha, e 
só faria uma dlffcrenca. (porque considero que 
o principal é fixar o deficit) c vem a ser pas
sar este terceiro paragrapho para o primeiro, 
para poder contrahlr o emprestlmo destinado. 
:-l'lnguem duvida ser de summa entidade, e atê 
de urgencla a amortização das notas do Banco, 
mas o objecto geral não tem comparação, por· 
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que o deficit é uma despeza que a Nação ha de 
lntalllvelmente fazer, e se não tiver meios fica 
em estado de nllo poder progredir o pagamento 
desta divida publica, a qual se não póde fazer 
totalmente no Rio de Janeiro, deve tambem Ir 
para as outras Provlnclas, porque nellas ha 
Igualmente um:~. divida fluctu:J.nte. Onde se 
não póde realizar não se realize; entretant:~, 

mostre-se que os representantes da Nação não 
obraram para uma parte privilegiada, por Isso 
acho que este é o melo que se deve dar para 
o Governo obrar. 

O Sn. BonoEB: - Em abono da opinião do 
lllustre Senador que acabou de falar, dizendo 
"que as medidas comprehendam todas as 
Provlnclas" direi mais que era ficar a lel 
manca com a parte do artigo que exclue as ou· 
tras Provlnclas; ao menos, assim devemos cn· 
tender que o Corpo Leglslatl~ o comprehende 
unicamente a COrte. Emquanto á mudança do 
paragrapho, tenho a dizer que a ordem ener· 
glea. em Que se acha. collocado, não dá prefe
rencla. ou obrigação, para. segurança do Go· 
verno, a seguir o que fõr menos urgente que o 
deficit; por conseguinte, assento Que os artigos 
devem ficar como estão. 

O Sr. 1\larqucz de Santo Amaro pe· 
dlndo a palavra, disse, que estando 
prevenido pelo lllustr~ Senador, que 
acabava de falar, accrescentarla só a 
respeito da. suppressão da lei; porém, 
o Tachygrapho 1\Iorelra não poude ou· 
vir o discurso do lllustre orador. 

O Sn. llrARQUEZ DE B.IErESDY: - Jámals 
serei de opinião que se prometta o que se não 
póde cumprir; esta tem sido,- sem duvida, a 

zer "que para não desgostar os credores das 
Provlnclas, sejam estes contemplados com ai· 
guma quantia, se não fOr posslvcl o pagamento 
Integral"; jtlmals seguire! este parecer, 
fonte de Injustiças e prevaricações. 'Dir-se-á 
que com os doze mil contos tambem se não 
paga Integralmente a d!l·lda do Thesouro Pu· 
bllco, por Isso que se destina s6mente a me
tade para pagamento do Banco do Brazll, a 
quem multo mais se ficará devendo; mas 6 
claro que são contemplados todos os outros 
credores em totalidade, e que a divida do 
Banco se póde considerar como fundada, nilo 
havendo pressa do seu pagamento, se niio fOra 
o motivo de retirar da clrculaçiio o excesso 
de notas, que tem causado o seu descredlto; 
portanto, sustento a emenda. 

O Sn. MARQ'C'EZ DE C.AMVELr.As: - Não 
acho que haja grande embara~o nas outras 
Provlnclas, porque ahl niio se manda amortl· 
zar toda a divida, amortiza-se a que 6 posslvel; 
portanto, voto pelo artigo. 

Havendo-se a materla por discutida. 
propoz·se á votação o artigo, salva a 
emenda, approvou-se; propoz-se de· 
pois a emenda, e não passou. 

Segulo-se a discussão do artigo 22: 

"Art. 22. As apollces appllcadas ao fim 
de que trata o n. 1 do artigo precedente, ven· 
ccrão até cinco por cento de juro annual; e 
as ·notas que assim forem compradas, serão, 
depois de marcadas no Thesouro Publlco, da
das ao Banco em pagamento á conta do que 
lhe deve o Governo. Ta.es notas não tornarão 
a entrar em circulação, nem o Banco de ora 
P.m diante poderá emlttlr mais algumas de 

causa do nosso descredlto; não é posslvel que v ovo." 
doze mil contos, ainda que se podessem reall· 
zar, possam bastar para tantas appllcações. 
A divida passiva das Pro\·lnclas monta segu
ramente a tres mil contos, segundo as contas 
apresentadas em 1826, é prm·a\·el que de então 
para cá tenha crescido; quando soubermos com 
cxacção a quanto sóbe, trataremos do seu pa· 
gamento. Não nos compromettamos a pagar 
as dividas activas das Provlnclas, sem termos 
meios seguros de o fazer; é melhor ser franco 
c dizer que o Corpo Legislativo dará provldcn· 
elas, logo que tivermos exacto conhecimento 
do estado das rendas, despezas das Provlnclas 
e de sua divida passh·a. Poder-se·á talvez di· 

El!EXDA DA CO:U:lUSS.i.O 

"Art. 22. Substitua-se o seguinte: - As 
apollces appllcadas no flm de que trata o n. 1 
do artigo precedente, serão vendidas pelo 
maior preço, que em notas do Banco por ellas 
cs offerecer, e por lntermedlo do corretor da 
Caixa da Amortlzaciio; estas notas assim com· 
pradns serão, depois de golpeadas e marcadas 
no Thesouro Publico, dadas ao Banco em pa· 
gamento lí. conta do que lhe de\'C o Governo. 
Taes notas não tornarão a entrar em circula· 
cão, nem o Banco, a contar do 1" de Janeiro 
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de 1828 em di!Ulte, poderâ emlttlr mais algu· 
mas de novo." 

0 SR. MAUQUCZ DE BAEI'E:SDY: - Se QUI· 
zermos obter o fim a que ·nos propomos, de 
restabelecer o credito das notas do Banco, ti· 
rando da circulação seis mil contos de rõls, 
convem adoptar-se a emenda da Commlssão; e 
quando pareça provarei que as apollces de fun
dos se poderão negociar ao par, e a. juro, quan· 
do ·multo de cinco por cento, (o que me não pa· 
rece provavel) fique embora o artigo como 
está no projecto, comtanto que se não cortem 
ao Go\•erno os recursos até o !!m do corrente 
anuo de 1827. 

Adiou-se a d!scussl\o por haYer dado 
a hora. 

O Sr. 1 • Secretario leu os seguintes 
offlelos, que havia recebido do Sr. 
Visconde de S. Leopoldo, :l!lnlstro e 
Secretario de Estado dos ~egoclos do 
Imperlo: 

1.• - "Illm. e Exm. Sr. - Por ordem de 
Sua Magestade o Imperador, remetto a V. Ex. 
a Inclusa copia do decreto da data de hontem, 
asslgnado por Theodoro José Blancardl, Of· 
flclal :lfalor desta Secretaria de Estado, pelo 
qual ha por bem o :liesmo Augusto Senhor pro· 
rogar a Assembléa Geral Leglslath·a o que 
V. Ex. levarâ ao conhecimento da Camara dos 
Srs. Senadores. - Deus Guarde a V. Ex. -
Paço, em 11 de Outubro de 1827. - Visconde 
de S. Leopoldo.- Sr. Visconde de Congonhas 
do Campo." 

Df.CRETO 

2.• - "Illm. e Exm. Sr. - Não havendD 
nesta Secretaria de Estai!D do:~ Nego elos do 
ImperiD documentos alguns relativos aos es· 
tabeleclmentos de salinas, afim de satisfazer 
ao que exige a Camara dos Senadores, como 
V. Ex. me participa no seu offlelo de G do 
corrente: De ordem de Sua Magestade o Im· 
perador assim communlco a V. Ex., para que 
haja de o fazer constar na referida Camara. 
- Deus Guarde a V. Ex. - Paço, em 10 de 
Outubro de 1827. - Visconde de S. Leopolrlo. 
- Sr. Visconde de Congonhas do Campo." 

3.• - •·mm. e Exm. Sr. - Foi presente 
a Sua Magestade o Imperador o offlclo de 
V. Ex. da data de hontem: E ordena o Jlfcs· 
mo Augusto Senhor que eu participe a V. Ex., 
para o levar ao conhecimento da Camara dos 
Senadores, que receberA a Dcputaçilll, a que se 
refere o citado officio, amanhã, a mela hora 
depois do melo dia, no Paço da Cidade. 
- Deus Guarde a V. Ex. - Paço, cm 11 de 
Outubrll de 1827. - l'iscondc de S. Leopoldo. 
- Sr. Lulz José de Oliveira." 

4.• - "Illm. e Exm. Sr. - Sua l\fagestade 
o Imperador houve por bem Sancclonar as re· 
soluções da Assembléa Geral Legislativa, de 
27 e 28 de Setembro e 1• do corrente, que tem 
por objecto crear-sc um Observator!o Astro· 
nomlco, fazer-se extensiva a todas as Provln· 
elas do Jmpcrlo a Resolução de 16 de Agosto 
de 1823, sobre o contracto das carnes verdes, 
e Incorporar-se provisoriamente na Provlncla 
da Bahla a comarca do Rio de S. Francisco. 
O que V. Ex. fará presente na Camara dos Se· 

"Hei por bem, 

nadores. - Deus Guarde a V. Ex. - Paço, 
tendo ouviJo 0 meu Conse· em 10 de Outubro de 1827. - Visconde de Srio 

Leopoldo. - Sr. Lulz José de Oliveira." lho dP. Estado, prorogar novamente a Assem· 
bléa Geral Legislativa até quinze de ~ovem· 
bro proxlmo futuro. O Visconde de S. Leo· 
poldo, do meu Conselho d!. Estado, Ministro 
c Secretario de Estado dos :s"egoelos do Im· 
perlo, o tenha assim entendido, e expeça os 
despachos necessarlos. 

Palaclo do Rio de Janeiro, em dez de Ou· 
tubrll de mil oitocentos e vinte c sete, sexto 
da Indcpcndencla c do Impcrio. Com a ru· 
brica de Sua 1\Iagestadc o Imperador. - Vis· 
conde de S. T,conoldo. - Tltcodoro José 11ian· 
r-arrli." 

Rccchldo com multo especial 
a;rr.do. 

O Senado ficou Inteirado. 
Passou-se então á nomeação ãe um 

membro para a Deputação do dia 12 
do corr~nte, em lugar do Sr. Patricia 
José de Almeida c Sih·a, que se acha· 
va doente, e sahlo eleito por sorte o 
Sr. D. Nuno Eugenio de Losslo. 

O Sr. Presidente deu para Ordem do 
Dia 13: primeiro, continuação da se· 
gunda discussão do projecto sobre o 
reconhecimento, legalização, funda· 
cão c amortl~açüo da divida publica, 
e um parecer e emendas da Commls· 
missão de Fazenda ücRtc Senado: 
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segundo, o projecto sobre o or~~1urn:o 
para o annu de 1828, e um par~.::er e 
en1elld11a !la mesma Commlssiío. 

IJISCU!l~O 

Levantou·se a sessão fui duas horas 
c vinte minutos da tarde. 

"Senhor. - A Camara. dos Senadores por 
se achar alnd:L reunida em consequencla da 
prorogacllo da sessão, que Vossa Magestade 
Iinperla.I multo sabiamente ordenou, devendo 

Bispo Ca;"JI!iio ,1fôr, Presidente. - l'is· 
conde cb! Colloonhas do Campo, 1" Secretario. 
- José Jcuquim de Carvalho, 2• Secretario, ostentar com a Nação de que ê t.a.mbem Repre

sentante, o jubilo de que ella toda exulta sem 
duvida no di:L de hoie pelos dous grandes mo
tivos, por que !o! decretado de Festa Naclo· 
na!: annoversarlo do feliz nata!lclo de Vossa. 
Magcstade Imperial, e de sua Solemne e Glo
riosa Acclamação de Imperador Constltuclo· 
na! e Detensor Perpetuo do Brazll; nos di· 
rlge em Deputação :t Augusta presença de 
Vossa :l!agestade In1perla para termos a su· 
blda honra de expressarmos nosso devido con
tentamento, e nossa devida gratidão aos ex
traordlnarlos bene!lclos que o povo brazl!elro 
tem recebido de Vossa :\!agestndc Imperial. 
Foi, Senhor, o grande dia 12 de Outubro de 
1798, cm que o Eterno havendo dado com o 
feliz nascimento de Vossa 1\!agestade Impe
rial ao sempre saudoso e Bom Rei o Senhor 
D. João VI, Augusto Pai de Vossa Magestade 
Imperial, a seg'Urança de seu Throno, fe!lcl· 
tado a :l!onarchla, a\'ançando·lhe venturas, e 
alllanças ( consequenclas certas do nascimento 
dos Prlnclpes); deu ao Brazll a mais pode
rosa garantia de sua felicidade e elevação ca· 
thegorlca, da qual apezar do direito para ella 
pelo seu engrandecimento, poslçfLo, vastidão, 
riqueza, preciosos productos, c abundantes re· 
cursos foi privado por quasl tres seculos. 
Designando logo o mesmo Eterno pela sua 
profunda sabedoria a Vossa :\Iagestade Impe
rial para ser aquelle que, antecedido por vinte 
c quatro :\!onarchas, na Idade de !?4 annos, do· 
tado das prestantlsslmas quallcladcs, que con· 
vinham ao seu mui alto destino, c lla\•endo jil. 
praticado mui herolcos feitos, e sacrlflcios il. 
prol da Terra da Santa Cruz, nella fundasse 
nm novo Impcrlo, c do mesmo por unanlme 
Acclamação dos Povos fosse o primeiro Impc· 
rador, e Defensor Perpetuo, obra lnellta. que 
Vossa Ma.gestade Imperial começara no me
morn.vel dia 9 de Janeiro de 1822, justificara 
mogr:stosa c eathegorlcamentc aos 6 de Agosto 
do mesmo anno, confirmara no aureo dia 7 do 
Setembro, c nos 18 do dito, tambem do mesmo 
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E:rpedicnte. - Prosegui1ilento da segunda dis
cussão do projecto sobre a fundação da 
divida publica 

l'nESIDE;:o;ciA DO sr.. DISPO C•\I'ELL.\0 :11ún 

Achando-se presentes vinte e oito 
Srs. Senadores, declarou-se aberta a 
sess;io; e, !!da a acta da antecedente, 
foi approvadn. 

O Sr. 1• Secretario deu conta de um 
officlo do Sr. J()sé Joaquim !1/abuco 
de Araujo, no qual participava que 
não podia comparecer nn Camarn em 
consequencln de se ter ag;;ra,·arJo r. 
sua molestla, c rogava que o Sr. Prc· 
sldente convidasse, attcnt() o seu lm· 
pedlmento, algum dos Srs. Senadores 
que com elle foram membros da Depu· 
tação do dia 12 do corrente, para par· 
tlclpnr ao Senado a resposta que Sua 
Magcstade o Imperador se dlgnarn 
dar. 

O Senado ficou Inteirado; e então 
o Sr. lllarquez de Inhambupe pedindo 
a palavra annunclou que logo que Sua 
1\Iagestade o Imperador fôra Inteirado 
que a Deputaçã() se achava no Paço, a 
mandara Introduzir na sala com as 
formalldades do estylo, e então o Sr. 
Nabuco, como orador dclla, lhe dlrl· 
gira o dlscuso abalx() transcrlpto, no 
qual o mesmo Augusto Senhor se di· 
gnou responder -"Que agradecia esta 
lembrança do Senado". 

Foi recebida a resposta com multo 
especial ngrado. 

A. 21 T. III 
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Foi apoiado, e entrou em discussão, 
c não havendo quem contrariasse a 
sua doutrina, foi proposto ã Yotacllo 
e approvado, otr!ciando-se para esse 
flm ao llrinistro e Secretario de Es· 
tado dos Negocios do Imperio. 

Entrando-se na primeirn. parte da 
Ordem do Dia, prosegulo a segunda 
dlscuss;lo do artigo 22 do projecto de 
lei sobre o reconhecimento, legaliza· 
cão, fnndacão e amortlzatão da di· 
vida publica, que ficara adiado na 
sessão !Ulterior juntamente com uma 
emenda da Comm!ssll.o de Fazenda 
deste Senado; e no decurso do debate 
o Sr. Marquez de Santo Amaro offe· 
receu esta· outra emenda, que to! 
apoiada: 

"Na ultima parte do artigo 22, depois da 
palavra - circulacão - diga-se - nem o 
Banco do 1• de Janeiro de 1828 em diante po· 
derá emltt!r outras de novo, que augmentem o 
capital existente actualmente nas mesmas no
tas. - Marque:: de Santo Anwro." 

Depois de longo debate, 
discutida a materia, c o 

julgou-se 
Sr. Presl-

dente passou a propor ao Senado: 
1.• Se passava o artigo, salvas as 

emendas. - Assim se venceu. 
2.• Se appro\·ava a cme~da da Com· 

missão. - Não passou. 
3.• Se approvava a emenda do Sr. 

ll!arqucz de Santo Amaro. - Resol
'"eu-se que sim. 

Velo ti. dlscussii.o o artigo 23: -

anno, Autorizando e Prescrevendo o Grito já 
nccorde - Independencla ou Morte - e Sellou 
com a sabia e liberal Constltulcllo Politica, 
que se Dignou Dar, jurada effectlvamente por 
Vossa Magestade Imperial, e Mandada jurar 
no dia 25 de lllarco de 1824; época só por si 
capaz de honrar os Fastos da !'\acão Brazl!elra: 
enriquecidos desde 26 de Fevereiro de 1821, já 
do precioso Monumento do Liberal Systema, 
Convencedor do Desinteresse da Equidade 
Summa de Vossa Magestade Imperial, a favor 
da mesma Nacão, que agradecida para sempre 
louva. e bem diz o Libertador de seus foros, 
e direitos, o Pai .Uagnanimo, Edll!gentlsslmo, 
o Extrnordinarlo Genio Tutelar do Imperlo, o 
Monarcha .Constitucional, em uma palavra. 
Vossa l\Iagestade Imperial, Que seus sacratls· 
simos deveres T~m desempenhado rellgioslt;si· 
mamente, ostentando desvelndo amor aos seus 
subd!tos, promo\·endo a prosperidade de toda 
a Região Braz!llcla, praticando a recta adml· 
nlstracão da just!ca, zelando a appl!cacão das 
rendas da Nacão, sendo o Prototypo do mais 
acrisolado patriotismo. Eis, Senhor, o que 
tazendo hoje em todo o Imperio o pleno re· 

gosUo da Nação, será por ella sempre fes· 
tejado eom o mais nobre enthusiasmo pa· 
trlot!co; e estes, Senhor, são os puros 
sentimentos da Camara dos Senadores, de 
que tenho a mui dlst.incta honra de ser, pe· 
rante Vossa !\iagestade Imperial, orgão ainda 
que mui fraco e debilitado, os quaes em nome 
dn mesma Camara supplicamos a Vossa :Ma· I 
gestade Imperial se Digne Acolher com a Be· 
nlgnidade proprla de seu Grande Caracter, as· 
sim como os ardentes votos para a longa du· 
racão da Preci~sisslma VIda de Vossa ).Ia;cs· 
tadc Imperial, para a Gloria e Prosperidade 
de Vossa ~lagestade Imperial, e da. :\'açüo." 

"Art. ~2. As apol!ces applicadas ao fim 
do n. 2•, vcnccrito - as que forem dadas cm 
pagamento de dh•idns. que po~ contracto de· 
vessem cobrar juro - o mesmo juro anterior· 
mente estipulado; e as que forem dadas cm 
pagamento de ilividns sem contracto algum 
de juro - o de cinco por cento." 

O Sr. Rodrigues de Carvalho depois 
de fazer algumas obsen·acões, man· 
dou â ~l:esa o seguinte 

"Proponho que se mande pedir ao Go,·cr· 
no todos os papeis relativos aos exames a que 
procedeu o Physlco :\iór nos generos que se 
vendem nesta r.Jdade nas lojas publica~. -
Carvalho." 

E~IENDA DA cmnnss.i.o 

"Artigos. 23 e 24, subst!tuldos pelos se· 
guintes - As apol!ccs appl!cndas aos fins dos 
numeras 2• c 3", serão do mesmo modo vendi· 
das pelo maior prc~o qu~ por dias se poder 
obter." 
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Havendo-se a IU!lterlu por dlscutld.!, 
c julgando-se pl't!iud!cadu u emeuuo1, 
propoz-se ll votação o artigo, e foi I.LP· 
provado tal como estava redigido. 

Passou-se a discutir o artigo 24: 

"Art. 2·1. As a!Mllices appl!cadas ao fim 
do numero 3", Yencerão o juro que ajustado 
ror com os capitalistas, que as comprarem." 

Depois de opinarem alguns Srs. Se
nadores, adiou-se a discussão por hn· 
ver dado a hora. 

O Sr. Presidente declarou para Or· 
dem do Dia 15: primeiro, continua
cão da SCí;Unda discussão do projecto 
sobre o reconhecimento, Jegal!zação, 
fundação e amortização da diYlda pu· 
bllca, e um parecer c emendas da 
Commiasão de Fazenda deste Senado; 

0 Sa. MAIIQU~!Z tll~ B.\l:l':~:a,y: - Por e~:" 
artigo se !aclllta ao Govc:rno poder ajustar 
cout os capltallstus o juro do eJnprest!mo des· 
tlnudo ao suppr!mento do deficit sendo t!xo o 
capital representado pelas apol!ces. J~ disse, 
e torno a dizer, que se deviam adoptar as 
emendas propostas pela Commissão de Fa
zenda desta Camara aos artigos 22, 23 e 24; 
como porGm, o Senado as reprovou, passe o 
artigo; e na terceira discussão Yeremos se o 
trabalho da Commissão tem melhor sorte, 
afim de que desta. lei tão gabada se possam 
tirar as Yanta.sens que se auguram; do que 
multo duvido, se fOr adoptada, como se acha 
minutada. Estimare! enganar-me. 

O Sn. DonGr::s: - Não entendo isto!' Em 
toda parte o GoYerno fixa juros, quando ha 
a fixar dh·!da; não sei para que ha de ir a 
lei com !ncoherencla: o numero fixo em uma segundo, o projecto sobre o or~amento 

para 0 anno de 18:!8, e um parecer e parte, e não em outra; para que serYe o cap!· 
emendas da mesma Comm!ssão. tal variado? 

Leyantou-se a sessão :is duas horas 
da tarde. 

3ispo Capellüo ,lfór, Presidente. - l'is· 
conde de Conuonilas r:o Campo, 1" Secretario. 
- José Joaqui'llt de Carvalho, !l" Secretario. 

125" SESS.':.O, E:VI 15 DE OUTUBRO DE 1827 

O Sn. !\IAI:Qt'EZ m: BAEPEXnY: - O Senado 
j~ despresou a opinião da Com:n!ssão de Fa· 
zenda; guardemo-nos, portanto, para a terceira 
d!scussao; por agora. de\·e passar o systema. 
de ser fixo o capital. 

Em seguimento \'leram li discussão 
os artigos segu!n tcs, que sem oppo· 
slt;lto foram approvados taes como se 
acharam redigidos. 

Expediente. - Continuação da 
cussão do projecto sobre a 

divida publica 

"Art. 2::;. Os juros que as apollces Yen
scuunda dis- c~rem, serão pagos nos termos dos artigos 58 
fundação da e 59. 

l'RESIDEXCI.\ DO SR. nJSl'O CAl'ELL,\0 ~IÓR 

Achando-se presentes Yir,tc e noYc 
Srs. Senadores, declarou-se aberta a 
sessão; e, !!da a acta da antecedente, 
foi approvada. 

o Sr. 1" Secretario deu conta de 
uma partlcipaçilo de moi estia do Sr. 
Antonio Vieira da Soledn.de. 

O Senado ficou inteirado. 
Passou-se fL primeira parte da Or· 

dem do Dia, que foi a segunda dis· 
cussflO do artigo 24 do projecto de lei 
:;obre o reconhecimento, legislação, 
ft:nr!nr.i:o c amort:1.açfio da diYida pu
b:i•c.. ::::co:-ton a discussão 

"Art.. !!G. Todas as apollces serão amor· 
tlzadas annualmentc nn rnziio de um por cento 
do capital. que representam; e a amortização 
será feita nos termos dos artigos GO, 61 c G2. 

"Art. 27. As apol!ces poderao ser trans· 
feridas, sendo a transfcrencia feita nos ter· 
mos dos artigos 63 e 64." 

Entrou em discussão o artigo 28: 
"Art. 28. Fica desde já applicada exclu· 

siYamentc á despczn. dos juros, c amortização 
deste capital creado, uma prestação mensal 
de sessenta co.ntos d~ r~is, feita pelos rendi· 
mentos da Alfandega do Rio de Janeiro, ces· 
sando a de cincocnta contos mcnsaes, que pela 
mesma repartição se fazia ao Banco, esta pres· 
tação scril entregue directamente ti Caixa de 
Amortização pelo respcct!Yo Thesourciro, Q\19 

haYer~ conhecimento cm forma, á Yista dG 
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qual lhe será a entrega abonada no Thesouro 
Publico. !\o fim de cada semestre, além da 
quantia declarada se prestará pelos mesmos 
rendimentos o mais que fOr necessario para 
saldar as despezas da Caixa." 

''4.• Que no corpo de cada uma apollce 
se declare o tempo e lugar do pagamento do 
juro. 

"5.• Que todas as apollces sejam a~signa· 
das de cbancella pelo Presidente do Tbc~ouro, 
e pelo proprlo punho do Thesourelro !\~6~. e do 
Inspector Geral da Caixa de Amortiza~ão," 

El!E;\'D,\ D.l. COlD!ISS.:;,o 

O Sn. !\!AIIQm:z nE BAt:~•EsnY: - O estabe· 
leclmento de Caixa de Amortização com ren· 
das proprias e seguras, é o mais essencial em 
opera~ões desta natureza, mas a dotação es· 
tabelecida neste artigo tem o maximo defeito 

'' Art. 30 § 1.• de ser tirada da renda ordinaria, que não 
basta para a despeza ordinaria; comtudo, não juro." 
me oppouho a que passe, para não demorar 

Supprima·se e do seu 

esta lei. 
Julgou-se discutido o artigo, c foi 

allPrOVadO. 

Passou-se a discutir o artigo 29: 

·· Art. ~9. As apollces de capital crea!lo 
serilo cmitt!das pelo Thesouro Publico nesta 
Côrte, e, mediante as casas de Fazenda, nas 
Provincias, onde deva haver emissões dellas 
para o fim de que trata o n. 2 do artigo 21." 

E~!E:I"DA D,\ COl!~riRS.\0 

·• Art. ~9. Supprima·sc o que se segue â 
pa!a1·ra - Côrte." 

Immediatamente disse 
O Sn. Bonm:s: - Acho melhor que as apo· 

!Ices sejam assignadas por aquelles mesmos 
que assisnaram os t!tulos antes da emissão. 
que são o Thesoureiro Mór, o escrivão do The· 
souro, etc. Para que se !la de esperar que ve
nha um empregado doutra administração? 

O Sn. 1\IAIIQL'l~z nr' B,u:Pil:->DY; - Este ar· 
tigo 6 ocioso; tudo devia ser do Governo; po· 
rém passe para não baver demora. 

Julgando-se discutida a materia, pro
paz-se o artigo á votação e foi appro· 
''ado tal como esta,·a redigido, julgan· 
do-se prejudicada a emenda. 

Entrou cm discussão o artigo 31: 

"Art. 31. Sempre que o Thesouro, ou qual·· 
J-I:l\'endo·se a materia por discutida, quer Casa de Faze:Jda., cmlttir uma apo!lcc, 

e julgando-se prejudicada a emenda, fará assentar 0 nome da pessoa, a quem dev'l. 
foi proposto á ''otação o artigo, e ap· pertencer, em um livro que contenha o cata· 
prm·ou·se tal qual esta\'a no projecto. logo numerario das apollces, por classes do 

Seguio·se a discussão do artigo 30: valor capital e do juro. F:sta pessoa será con· 
'' ,\rt. 30. O mesmo Tbesouro decidirá so· siderada como o primeiro possuidor. 

bre o melhor formato das apollccs creadas, "Na Ca!xa de An:ortizaçiio, c em cada uma 
guard::nC:J todavia as bases seguintes: das SU:lll fill~es, !~nYcr.1 um Uno de igual na· 

"1." Que todas as a.pollces sejam nume· 
ra.das por classes do Yalor do seu capital c do 
seu juro, h;wenào cm todos os seus lados uma 
vinl11.•ta ou tarja.. 

~.· Que o numero, o anno cm que fõr 
cmitt!da, o seu l'alor capital, e a quantia do 
seu juro, sejam escriptos no corpo da apoUce, 
c tambem na vinbetn, ou tarja do alto e lado 
Esquerdo. 

3." Que as apollces sejam encadernadas 
em Unos, donde irão sendo cortadas; devcnd•1 
o corte dl\·idlr a .arj~ ou vinbeta do lado ea· 
qucrdo, de modo que ílque no livro parte do 
numero, do anno, do capital, e do juro, escri· 
.Ptos nella. 

tureza, onde 110r communicaç:io do Thesouro, 
e das Casas de Fn.zencla, se tomará o mesmo as· 
sento. E~t~s l!vros ~crvirfto para se verificar. 
no acto dn1 trnnsf~rcncia~. n identidade dos 
primeiros possuidores das apJ!lccs cmittldas." 

"Art. 31, redigido pelo modo seguinte 
sempre que o Tbesouro emittir uma apol!ce, 
farã assentar o nome da pessoa a quem deva 
pertencer em um Uno, que contenha o cata· 
lo:;o numcrico das a.pollccs por classe do valor 
capital. Esta pessoa scrâ con:;iücrada. como o 
primeiro possuidor. 
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•Na Caixa de Amortlza!:lto havertl um Uno 
de Igual natureza, ondo por communlcacão do 
Thesouro se tomará o n1esmo assento, Estes 
livros servirão para se verificar no acto das 
transferenclas a Identidade dos primeiros po~· 
sul dores das apollces emlttldas." 

Julgando-se prejudlcad:L a emenda, 
tol proposto 11 votação o artigo, e ap· 
provou-se tal como estava no projecto. 

Segulo·se o artigo 32: 

"Art. 32. Logo que forem cortadas todas 
as apollces de algum dos livros, de que trata 
o n. 3 do artigo 30, será o mesmo livro· lm· 
mediatamente entregue pelo Thcsouro, ou 
pelas Casas de Fazenda, á Caixa de Amortiza· 
cão ou ás suas flllacs. Estes livros servirão 
para se verificar a authenticldade das apoll· 
CES." 

F.:UEXD.\ D,\ COlUIISS.\o 

"Art. 32. Supprima-se - ou pelas Cas:l.S 
de Fazenda - sup;>rima.·s~ - ou 11s suas fi· 
llaes." 

Julgando-se Igualmente prejudicada 
a emenda., foi approvaclo o artigo tal 
como se achava redigido. 

Entrou em dlscussüo o artigo 33: 

"Art. 33. Os falsificadores das apo!ices 
crendas pela presente lei lncorrerilo na pena 
dos que fabricam moeda falsa." 

O Sn. OuvEmA: - Parece que este artigo 
deve soffer alguma lndlcacüo, porque é pre· 
ciso estabelecer pena para os que fizerem apo· 
11 ces falsas. 

O Sn. BonG}:s: - A pena. h a de ser a que as 
leis existentes mandam. 

O Sn. !.1.utc.n:Ez D" BAI':l'r:xur: - Este livro 
depois de cortadas as apollces, vai para a Caixa 
da Amortização, para se conhecer Jlor elle se 
são falsas ou não as que forem apresentadas, 
não havendo porém na Caixa da Amortização 
apollces novas, para se darem pelas que estl\'e· 
rem Inutilizadas, não sei como se possa exe
cutar o artigo; mas o Senado já reprovou a~ 
emendas da Commlssão •.• A lei vai cheia d~ 
embaraços, e repetidas ,·ezes se tem dito qua 
se nilo de\·e demorar; passe, portanto, o artigo. 

O Sn. 2\f.\JtQt:EZ DI~ SAXTO AlrAno: - Ainda 
não está dissolvida a dU\'ida. Quando estiver 
fechado o emprestlmo ~ que os 11\•ros hão de 
Ir para a Caixa da Amortlzacão. Deixe-se Ir 
o artigo como vai. 

O S1:. )f.\JtQUEZ nr. P.t.I:.\X.IGt:.t: - Sr. Pre
sidente. Acho ainda dlf!lculdade; eu consulte! 
a um dos autores desta Jel, e disse-me elle que 
este artigo õ para quando uma apollee est:l. prc· 
judicada, ha um livro donde se cortam as apo· 
!ices, e outro livro donde se cortam outras apo· 
llces, qu:mdo aQuell:!s estejam nas clrcun1stan· 
elas de se cortarem. 

O SI:. l\L\:tQt:J:z I•J' B.IEPJ~XDY: - Eu não 
sei como se ha de remediar esta dlf!lculdade, 
de que, completado o emprest!mo, n:lo se ha 
de cortar mais apollccs no Thesouro; e que :1. 

divida nilo del'e p:l.Ssar de doze mil contos ef· 
rectivos, como disse o l!lustre -Senador! 

O Sn. Or.II'r.nu: - Eu ainda acho outros 
lneovenlentes; mas deve passar o artigo tal 
qual, all:l.s vem a ter multas emendas. Cada 
apollee cscrcl'e·se no livro, escre\·c-sc o numero 
e o nome do possuidor, \'. gr. n. 72 pertence a 
~!anoel Francisco; isto está explicado no ar· 
tlgo, portanto acho que de\'e pa.ssar. 

Julgou-se c!lscutldo o artigo, e foi 
approvado tal qual. 

"Art. 34. Fica prchlbido aos possu!dor~s 

de apolices, marr.aJ.::.s com signacs, ou escre
verem palavras nlgumn.s que:r na face, quer n3 
reverso da.s mcsmns npollccs; debaixo da pena 
de pagarem um qun~to por cento do \'alar da 
apo!lce, que :ISslm fôr lcYa ia :l. Caixa de Amor· 
tlznçilo, onde rcce!:~r.i outra de Igual pre~o c 
numero. 

O Sn. ::II.u:qn:z nr. ~L11ud.: - Senhores. 
::\esta parte eu nfto acho dirficuldade, porque 
se vai dar outra da mesma quantia com uma 
declaração; a dlfficulclcde n:aior f! quando ella 
se perder. 

0 Sn. :\fAitQt:!:i. m; SAXTO A~I.\RO: - Pa· 
rece·me que nito é preciso emenda., porque no 
artigo 32 já rica dito. (Leu.) 

0 Sn. :\L\ItQt:J:z n;; PJ,J:.I:".IGt:,\: - Sr. Pre· 
sldente. Acho que nisto n:io ha dlfffculdaclc. 
Põe-se no mesmo Uno o numero e o compra· 
dor; corta-se; e vai o livro pa.ra a Cai,.-a da 
Amortiz::ção; p~rdc-sc, por~m. r..quella: vai·S2 
ao livro, ajusta.·sc, e 1'.?-sc se e lia ll do numero 
e nome elo meemo; dá·se, então, outra; por· 
tanto, não acho raz:io PF!ra estarmos demo
rando. 
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Julgou-se debatida u materla e, posto 
â I'Otacilo o artigo, foi approvado tal 
qual se achava redigido no projecto. 

Foi Jogo !Ido o artigo 35, e appro· 
1·ado sem debate: 

"Art. ~5. As apollces possui das por cs· 
tr::u;;elros, ficam Isentas de sequestro ó'! repre
sa!la no caso dê guerra entre o Imperlo, e ·' 
Na~ão a C!Ue pertencem." 

Veio á dlscussil.o o artigo 26: 
"Art. 36. !'<ão se admlttlrá oppo· 

slcão, nem ao pagamento dos juros e capital, 
nem :' t!·an3!erencla destas apollces, senlio no 
caso ele ser fi'! ta pelo proprlo possuidor." 

O S::. ;·Isco;;oi~ vf: CoXGOXIIAR: - Eu creio 
que eJte ar:l:;o vai causar seu embaraço aos 
julgadores; porque, supponhamos: o dono da 
apollce é executado, c porque não tem outros 
bens faz-se a execução nas apol!ccs; o Juiz da 
execução diz: - cu não posso admlttlr em· 
bargos, porque diz a lei (leu). Ora, se a c! r· 
culacão é mister, faça-se aqui a declaração ex· 
pressa. 

O Sn. ::0!.\J:Qm:z DE C.\IIAI'Er.us: - Sr. Pre· 
sldente. A oppos!ção está clara aqui no Art!· 
go: a opposlcão é que não se embn.rgue a elle 
Ir comp~ar (leu). Supponhamos que o possui· 
dor esteYc esperando •:m outras colsa.s, que es· 
teve occupado: n!nguem se p6dc oppOr a que 
elle em qualquer tempo receba o juro, n·~m o 
capital, nem tambcm a que elle posRa trn.nsfe· 
rir esta apollce a outro; pois que de outro mo· 
do seria anti-consti-tucional, qu•:r-se a util!da· 
de publica, mas quer-se igualmente guardar a 
propriedade a cada um; ao contrario o os frau· 
cezes na sua primeira Constituição, que não lhes 
dava pr!vlleg!o algum, senão na utilidade pu· 
bllca, e por Isso era nccessarlo nomear um deve· 
dor particular, e um devedor publico. Parece-me 
portanto que o Artigo deve passar. 

o Sn. ~!AnQu-Ez m~ BAErEXDY! - Eu sou 
·de opinião que este artigo se suppr!ma, por· 
que :>.cllo ser s6mcnte favoravel aos velhacos, 
para se lh·rarem doa seus credores, cmprcgan· 
do o dinheiro alheio cm compra de apollces. 

Fez, e mandou a seguinte 

E~!EXDA 

"Suppr!ma-se o Artigo 36. - Marqltcz de 
Rr.rpc:U1]1." 

l~o! apoiada, e •mtrou em discussão 
con1 O Artigo. 

O Sn. l\Lili'!UI:!Z lll~ C.\RAI'ELLAij: - Sr. Prc
slilente. Levanto-me para combater a Emenda. 
Não se segue o que apontou o nobre Senador: 
a apollce está sujeita, e o seu valor, no caso 
do:! I e transferir a outrem; o que s!mplesmen· 
te se embarga 6 poder transferir e receber o 
juro. E' !l'ecessarlo distinguir lJem qual é o oo
jecto do Artigo, é unicamente o embargo de 
pod•:r transferir. 

O Su. lL\nQu-Ez DE llr.uuc,t: - Senhor. 
Apolo a suppressão; este artigo é terrlvel. Que· 
rer favorecer a venda uns apollees é pelar, 
n!nguen1 tem direito de fazer Isto, .pagando 
com os capitiii~S alheios, como aconteceu nu 
Banco. 

O Sn. 1\IAUQU'EZ DE BAI!l'EXDY: - Eu sõ 
tenho a dizer o que já disse o :1obre Senador 
que a.cabou de falar. Pelo Artigo o que eu en
tendo é que não se põde fazer oppos!ção, nem 
ao pagamento do juro, nem ao .do capital; por 
consequencla, o dono da apollce ha de receber 
o juro e a quota determinada para amortlsa.
ção do capital: portanto, sustento a suppres· 
são. 

O Sr.. 111AnQt.1~Z DE C.ULWELL.\S: - Quan
do se trata. de um p~!vilcg!o, a Interpretação 
não pod•3 sab!r da letra, restringe-se. O Ar· 
tlgo diz que nfio se embarace o poder trans
ferir a apol!ce, ou o seu juro; e não diz que 
estas apollces são privilegiadas. !'<o Banco 
suecedeu Isso, porque os seus accionistas não 
estavam susdtos á penhora, mas aqui não se 
diz Isto. Portanto, o Artigo pode passar multo 
bem, porque é distlncto o cobrar, transferir e 
receber o valor dcllas, do não estarem ellas 
sujeitas á penhora. 

O -Sn. MAitQUl".Z DF. SA:->To A~uno: - Sr. 
Presidente. Eu mltendo que este Artigo foi 
posto aqui para chamar capitalistas á compra 
das apol!ccs; é para não fazer ila Caixa da 
Amortização um tribunal ile execuções, não 
qulz a lei que a Caixa tiYcsse esta distracção, 
que se apontou, que se possa faz,,r embargos, 
ou pcn.horas nas apol!ces) quando se fizer a 
penhora, deposite-se a apo!lce em uma mão; 
h a este melo: porque, então, não h a de passar 
o Artigo? :Não passando o Artigo, o que se 
~eguc é que val-se fazer a penhora na Caixa. 
Voto, portanto, ·pelo Artigo. 

O Sn. OLT\'ETRA: - Sr. Presidente. Aüopto-
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n ldéa do !Ilustre Senador quo~ acabou de falar, 
porque Isto aqui não se entende senão com 
o Provedor da Alfandega. !'ião se póde fazer 
penhora dentro da Alfandega; porém, logo que 
sala para fóra, a toda hora se póde fazer. O 
nobre Senador acabou de espllcar Isto multo 
bem, e a Camara dos Deputados conhece multo 
bem as palavras - penhora e execução -
para não fazer esta opposlcâo. 

O Sn, MAilQUF.z DE CAILI.I'ELI.As: - Sr. Pre
sld•.mte. O negocio está. com toda a clareza 
porque, tirada a confusão que parecia haver 
nesta palavra - embargo - e entendido que a 
apollce pode ser o assento de qualquer execu
ção judicial, já &3 concebe o contrario do que 
acontecia no Banco. Voto, portanto, pelo Artigo, 

O Sn. VJsco:;nr~ DE Coxcoxn.\s: - Não me 
con1·enço ainda, porque lembro-me que a pa
lavra - execucão - é que faz todo o emba
raço; ainda Insisto, principalmente pelo que 
se entende do Artigo: que não se põde faze~ 

execução ou penhora, á vista deste artigo. 
Voto, portanto, pela. suppressão. 

0 Sn. liL\llQt:F.Z DE CJ.IlAI'Er.us: -Sr. Pre· 
sldente. Eu já disse que, quando se trata. de 
um prevllegio, a sua lnterpro~tn~ão é sempre 
multo restrlcta; ê sõmente a letra da lei o 
que se deve entender. Ora, cn não vejo aqui 
a palavra - penhora. P,;nhora ~ segurança 
c não se de1·c entender este direito real por 
um racloclnlo. Portanto, assento que o Artigo 
é bom, e que deve passar. 

Julgou·&~ a materia, sufflclentcmen· 
te discutida, c propoz se a suppres· 
são do Artigo; mas, não passando, 
passou o Artigo tal qual estava no 
Projecto. 

Passou-se ao Arilgo 37: 

"Art. 37. As n.polices serão Isentas do lm· 
posto sobre as ho~rancas e legados." 

O Sn. EI'A:'I'GEr.rsTA: Sr. Presldnte. 

o Sa. !1!4llQUEZ DE CAR.\I'EI.us: - Se a lei 
Isenta de pagar o sello da herança, é porque 
qulz exceptuar as apollo;s de toda a lmpo· 
slçlio, Tambem eu não sei Que esteja sujeita a 
mais Imposição alguma. A' declma poderia cs· 
tar sugelta; mas a lei o que tez foi exceptuar 
o unlco caso em que ella estava sugelta, e era 
do seno da herança, quando recahlsse em !ter· 
delros, nlio nccessa.rlos; Jogo, toda a questão é 
se convem ou não esta excepcão; mas o Ar· 
tlgo está bom e perfdto, bem que eu não seja 
daquelles que repugnam que as Imposições se 
façam sobre heranças; ainda que grandes eco· 
nomlstns o digam assim, os seus prlnclplos 
não me conveno,.m.. . mas Isto não é para 
aqui, porque de que se trata ê se ha Inconve
niente cm Isentar as apollces dos Impostos ftO· 

bre heranças e legados. Eu nssento qt:•~ em 
transaccões de outros bens se de1·e pagar a 
declma, mas das apollces não. 

O Sn. EI'AXGEUSTA: - Nii;o sei porquo 
ha de a Fazenda Publica perd•;r por uma par· 
te o que ganhou por outra. O berdelro não 
rol quem comprou a apollce; portanto, nüo 
é este o melo de conciliar o verdadeiro lnte· 
ro:sse da Fazenda. O herdeiro não é senhor 
das apollces antes de ser herdeiro: qu~m as 
comprou é que foi convidado a comprai-as; este 
sim, devia nfto encontrar onus, afim de se lhe 
faclllt:tr a compra, mas passando j:l. com;n·'l· 
das para a ruão do herueiro, porque não ha 
de este pagar o sello da. herança? Era rudhor 
que se fizesse o pagamento do sello me5:l'!iJ 
na Caixa, porque asslm ficava salvo o Artlg:> 
c a Fazenda não tinha esse p112ju!zo. 

Julgada a mnterla bastantemen•.) 
discutida, poz·se á votação o Artl!:o, 
e foi approvado tal qual. 

Leu-se o Artigo ~8: 

"Art. 38. Os credores da dh'lda Interna 
liquidada c lega!lsada, que qulzo:rcm ser pagos 
pelo Thesouro com as apollces creadas, resti
tuirão o respectivo conlJcclmcnto, de que tra
ta o Art. 13." 

Foi approvado sem opposlç:lo. 
I~eu·se o Artigo 39: 

Acho multo Injusto, c multo lesll'o â Fazen· 
da Publica, que o legado que se fizer das apo
llces, ou a herança dellas, não esteja sugclto a 
pagar os Impostos. Quando meus bens passa· 
ro:m a meus herdeiros pela lei, devem pagar 
esses tàntos por cento da herança; por canse· 
quencla, passando as apollces, dcllas devem 
pagar tambem. Eu entendo que o Artigo fica 
seguro, dizendo - que poderá pa~;-ar das h•:
ranças e legados alll na Caixa r. lmportancla 
:rcspectll'a das apollccs. 

• Art. 39. Os mesmos credores que tive
rem conhecimento de menor l'alor Qne o nll
nlmo das apollces, ou entrarão com os saldos 
em f:n-or do Thcsouro• para na\'crcm apollccs 
em pn.~;-n.mento, ou o Tl1esouro, Ycnd•cndo apo. 
llces no mercado, lhes pagará com o producto 
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d~lJus, o valor dos seus cuulwclwo:mo~. Do mlnlslruciio lutle!ieuu~:ule; em Franca el!e 6 
mes:uo mouo o 1'!Jesouro pag::r•\ o;; saldos cm encarregado elo pagamento ti•) toda a aummls· 
favor dos cr~dore:s quando os conhecimentos tra~:!lo dos Impostos; e não achei que dentro 
tor•:m de malcr valor que o de qualquer apo- do mesmo .Banco haja alll junta encarrega
llce," da disso, fóra dos seus accionistas e dlrect·J· 

o S11. M.\I:t!UEZ nE BAEPE:'I'DY! - Eu não rcs; nilo tem que fazer com Isto o Thesouro 
tenho que ulzer do Artigo; plenamente certo Publico. Portanto, acho lncoherencla crear·se 
de que a mente delle ê que as apollces se ven- uma admlnlst·rncuo independente do ThEsuu· 
ct:rão IWio preço do mercado, le\·nntel-mc para ro, sendo o Ministro da Fazenda o seu Prcsl· 
sustentar a Emenda; mas presentemente acho dente. Se se quer dizer i]Ue é para dar lnflucn
que neste Artigo nada ha a dizer pelo modo ela ao estab:Ieclniento, pelo contrario coacor· 
com que elle ;!Stá enunciado , pareo:.ndo-me rerfL para o descredlto, porque (já aqui o dll' 
que por elle se autorlsa a varlaçúo do capital. se, e todo mundo sabe) se nós tlvessemos 

Poz-se á votação e foi approvado credito estabe-lecido, não estarlamos fa~endo 
tal qual; assim como tnmbcm o Ar· uma lei d•J clrcumstnnclas. Nós devemos ga
tlgo ·10, que lido foi a·pprovado sem nhar credito, e para Isso façamos uma lei d:l 
debate: administração separada. Se a Nação deve, 

"Art. 40. Fica lnstltulda c crcnd:l uma esses fundos que se destinarem para pagnmen· 
Caixa de Amortização, exclusivamente destl· to não devem ter diversão. 
nada a 1m:;ar os capltaes c juros de qualquer A Lei ha de durar 3G annos, no caso de 
divida ·j):.bllc::L, fundada por lei." se fazer este emprcstlmo; portanto, para 

Passou·se a discutir o Artigo 41: evitar que o presidente do Thesouro distraia 
•· Art. 41. Esta Caixa ser:\ Independente esse fundo, não se consinta que elle obrrJ neH· 

do Thesot:~o Publico, e administrada por uma I ta administração; pois que nenhum Deuutod'l 
Junta, compo~t:J. do :llinlstro c Secretario de da Junta lhe tomarã contas, elle fará o qu~ 
Estado dos X-"goclos da Faz,:nca, como presl- qufzer, '" com qualquer descul:pa que der, so 
dente - ele cinco capitalistas naclonaes c I calarão todos. Que utilidade vem á Caixa ile 
do Inspl c to r Geral da Caixa." ser all! presidente o presidente do Thesouro? 

I ~enhuma. Os Deputados da Junta, quando lhe.; 
Emenda da Commissüo faltar a entrada mensal, passarfLo a pedir ao 

"Art .. a, em lugar de - cinco capltalls· 
ta.s nncionne;; - dlgn.·s.:: - ele un: :,~c::.Jl.;ro da 
Camara dos Deputados, nomeado annualmente 
pela mesma Camara, c de quatro capitalistas 
naclonaes." 

O Sn. BonGES: - Acho eontradlcão neste 
Artl;o (leu.) Que quer dizer - o Thesouro 
Publico nrio terá Influencia, mas o :\rlnlstro da 
Fazenda s•~r:\ o Presidente desta Junta .Afl· 
minlslrativa? - XiLo sei conclllar Isto. Se for· 
mos buscar exemplos cm nacões ch·!Jisadas. 
vemos que na França a Caixa. de Amortização 
crcada cm 1801, 6 composta do Uovernador do 
Banco, do Presidente da Camara do Commcr· 
elo c de dois Deputados; não tem ~IInlstro 

da Fazenda; am Inglaterra o mesmo Banco 
6 encarregado de toda a administração dasta 
Caixa, pelo que o GoYcrno paga um est!pendlo 
annual C:c maneira que nesta. partt~ o Dnnr.? 
faz o offlc!o de Thesourclro. E', portanto, no· 

presidente do Tribunal; este dâ·lhes den ~ui· 
pas, dizendo-lhes - amanhã, depois, dPpo!s, 
etc. - e todos se calarão, porque em fim na 
p!'l:sença de um :Ministro de Bstado tudo se 
cala. Esta administração, Sr. Presidente, de· 
ver:\ ser lnspe~clonada pelo Corpo Leglslat:
vo; acho razão para Isso, mas para que ha· ela 
pOr um homem só á testa disto? Para Influir? 
Não: cm uma Junta de seis membros um só 
Deputado da Camara nada Influe; o Mln18tro de 
Estado ha de ter todo o ascendente, e o Depu
tado da Camara ha de tornar-se n ullo, o que não 
aconteceria certamente se fossem doi~. :>ti 

mais; elles, ~mtão, ajudando-se reciprocamente 
fariam valer as auas opiniões, não seriam ~UP· 
plantados, e o Corpo J..eglslatlt"o por melo da 
seus representantes r~unfdos all! em maior 
numero, havia de conSt"gu!r uma Influencia ln· 
telra na Caixa da Amortização. Voto, portanto, 
contra o Artigo pela parte lle pôr o prcsldcnt~ 
do Thcsouro como presidente da adm!nfsl.r::L· 

vo que d~ntro do mesmo Banco haJa uma ad· ção, e pelo modo de fa7.er entrar os m·~ml.lrus 
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do Corpo Legislativo por tllo diminuto nu· pa1·a que a Caixa esteja convenlente!UJ~nt~ do· 
mero. tuda. 

O Sn. l\fAilO.UEZ nt: B.Hl'J::.SDl':-Sr. Pro· Diz mais o Art. 42, (leu) Isto são provi· 
sldente. Não vejo Inconveniente em ser o denclas proprlas do lllnlstro da Fazenda q11e 
lflnlstro do Thesouro Presidente da Junta: deve fazer arreeadn.r todas estas rendas, e re· 
nem v.•J.:- po1· Isso que poJ·•~m hav·:r extru\'1 Ji Ir..;ttel·as lmmedlatamente para a Caixa. !'\i\o 
quundo naquo' 11 Junta ba ou!l'')J membro i ln· 1·ejo nenhum Inconveniente, ou ·abuso, que 

• teressados, que podem obstar a elles. Tendo a possa haver; voto, portanto, pelo Artigo feito 
Junta um repn:sentante da Nação, membro pela Commlssiio de Fazenda do Senado. 
da C amara dos Deputados, ha de ser respeitado o Sn. liiAUQUEZ 01~ CAUAI'&LLAs: - Sr. Pre· 
para evitar quaesquer abusos. Portanto, voto sidente. Como muitas vezes nesta Camara, 
pela Emenda. quando se trata de um ProJecto já approvado 

O Su • .l:lonaEs: - Sr. Presidente. Eu nil.o na outra Camara, s6 se põe as emendas que 
posso conciliar a contradlcção que apparecc se Julgam necessarlas e indlspensavels, para 
nest.~ Artigo, e esta é a minha questão. Diz não estarmos a amontoar emendas s6mente 
que é uma administração Independente do porque- eu penso que ê mais bem feito, assim, 
Thesouro .. , para que então vem o r.nnlstro do desta que da.quella maneira, - por estes prln· 
Thesouro como Presidente dest:L administra· clplos digo que seria necessarlo que o lllus· 
cão? Não se diga então que é lnd•:pendente do tre Senador, que não admltte que seja Presl· 
T.hesouro. Quem não sabe que o membro de dente da Caixa o Ministro da Fazenda, mos· 
maior Influencia em todos os corpos é sempre trasse um Inconveniente real, que haja nisto; 
o Presidente? Elle ha de dar as desculpas que porque esse, que apres."ntou, de que o Ml·nls· 
qulzer, e os mais se hão de calar; por isso não tro pode dizer - agora não se paga, amanhã 
acho utll que a admlnlstraciio seja presidida sim - Isto não 6 assl·m. A lei não olha para 
pelo Ministro do Thesouro. Agora, falando so· particularidades, considera cm abstracto; além 
bre o numero dos membros da Camara, emp!'l~· de que, para remediar esses abusos qUJ~ pos· 
gados na Junta, digo que se faz necessn.rlo snm haver no Presidente, ha uma lei, e lei 
maior numero, porque assim não ha de acon· austera, qual é a da responsabilidade. Ora, 
tecer o mal que jll. ponderei; elles hão d·~ sus· que lnconvcnl•~nte ha em que o .Ministro da 
tentar juntos os Interesses da ~ação; ha de a Fazenda seja tambem Presidente desta Junta? 
Nação ter mais confiança; se um fOr mais con· Nenhum. O Ministro supponho p~rlto em 
descendente, não ha de ser o outro; de maneira operações de Fazenda, elle d•"ve saber o estado 
que se manterá melhor o credito que se quer em que ella se acha; este emprestlmo, que aqui 
dar a este estabelecimento. Portanto, estou flr· se cstab~lece, segundo essa divida desgraçada· 
n:·~ na minha opinião de que o Presidente do que circula entre n6s, não é tambem para fazer 
Thesouro não deve ser o Presidente desta Jun· face a esse deficit que ba de encontrar? E 
ta, e que deve ser maior o numero de membros não é do Interesse do Ministro executar oesta 
do Corpo Legislativo. Lei? 

O Sn. liARQtmz DE BAEPE!'I'nY: - O nobre Ora. agora, não é assim a respeito da 
S>:mador não acha convenlencla em que o Pre- outra emenda, porque com ella p6de passar 
sldentc do Thesouro seja o Presidente da multo bem o Artigo. Não ha Inconveniente c:n 
Junta. c eu acho. O Presidente do The- que &~ apresente um membro do Corpo Les'c· 
souro é quem ha de dar as provlden· latlvo, principalmente daquella Camara, que 
elas que forem necessarlas; e Isto não o tem a privativa na accusação dos Ministros, 
p6de fazer outro que não seja elle mesmo. N6s este terá de certo Influencia; e, se acaso hou· 
vemos por esta mesma lei que não s6 ficam ''cr alguma malversaciio, ou mesmo falta de 
designados sessenta contos de réls por mez •:X(!Cllção desta lei, apresenta á Gamara para 
das rendas da Alfandega para a Caixa da proceder á accusação do Ministro, Isto é bc.m, 
Amortlzacão, mas que se ha de lançar mão pois afiança ao publico a boa execução da lei, 
além da quantia declarada. (I•)U), Ora, SJ o e tudo qqe pode afiançar ao publico cm mate· 
Ministro da Fazenda fôr o Presidente desta ria de credito é bom, e multo mais nas clr· 
administração, ellc saberá o que é neecq ldr!o> cumstanclas em que nos achamos. Quanto aG 

A 21! TIII 



i72 Sessao de i5 de Outubro 

numero não faz maior segurança ser um, duls 
ou troa, ê lndUferente serem sete, oito, ou no· 
ve, o que se quer é que seja uma pessoa capaz, 
e não ê crivei que a eleição da Camara recaia 
em um lnexperto; a Camara ha de apre· 
azntar aquelle de sua maior con!lnnca. At,ho 
pois nisto convenlencla; mas agora Inconve
niente nenhum acho em ser o Ministro da 
Fazenda o Presidente da Caixa. 

O Sn. BoucES: - O lllustre Senador qn'l 
acaba de falar já justificou o meu prlmelr:l 

ê mais conforme que de ambas as Camnrll.B 
respectivos membros tomem conta dlsdo. 

0 Sn. M.AIIQUEZ DE MABlcÁ: - Não acho 
Inconveniente em que o Presidente do Thesou· 
ro seja presidente da Caixa; pelo contrario, 
n.cho utilidade. Elle é quem conhece melhor 
o estado das finanças, e está mais ao alcance 
do todas as operações necessarlas para o bom 
andamento da administração; ell•3 tem co· 
nheclmento e .pratica dos negoclos IU!mlnistra· 
tlvos. Emqunnto ao medo de qu~ elle abuse, 
está providenciado por uma lei, ~ <JU:ll estl\ 
sujeito; tem de mais esta atalaia, que é a 
AssembMn, para vigiar que os particulm·cs 
sejam embolsados dos seus pagamentos no 
i.empo marcado. 

argumento, que é multo justo ganhar c;·edl~o 

e confiança; e, como confessou Isto, justifica· 
da está a minha opinião em não querer fl;l~ 

seja Presidente desta adml·nlstraçllo o Pre$1· 
dente do Thesouro. Obrigou-me tam~m que 
mostrasse o Inconveniente deste Artigo. F.ll 
disse que não bastava ser elle obrigado p~la 
lei, que .era tambem neeessarlo que se mos· 
trasse utilidade para poder salvar a lncohe
rencla do Artigo que diz - a Co.mara se
rá Independente do Thesouro - e logo ac
crescenta - o Presldrmte do Thesouro será o 
Presidente. - Disse mais o lllustre SeniU!or 
que o Presidente do Thesouro ha de mesmo 
ter lnteJ'l;sse na exeeuçao da Jel. Porque? :\'!!.o 
reconheço que tenha tal Interesse; e, quando te· 
nha, quem me assegura que esse Presld•;nte 
para o futuro não se fará outro, se 36 annos 
dura. a. lei? Porque se ha de sempre conscr· 
var nesse P!'l;sldente esse Interesse, c interes· 
se tão positivo? Disse mais - elle está ao 
facto das faltas da Caixa, sendo elle o Pre· 
sldente, para remediar e dar as providencias. 
- Pois já se suppõ3 que hão de haver essas 
faltas? Isto já não é bem! .. . Eu supponho 
que, quando houverem essas faltas, elle as de
verá remel)ia.r; mas a obrigação do Thesouro 

0 Sn. :MARQUF'.Z DE S. A:M.ARO: - E I n!io 
contava talar sobre esta materla por q1-1e ella 
está multo clara, e só falo parl reso•md~r fL 
emenda que fez a Commlssão. O que é esta 
Caixa? E' uma caixa de execução. E quem 
toca a execucllo desta lei·? Ao Poder Executl· 
vo. Mas diZ·St3 que não póde aqui entrar este 
Ministro, porque o artigo diz que esta Caixa 
é Independente do Thesouro, o que quer di· 
zer que o Tbesouro não póde metter aqui a 
mão. E porque se poz a palavra lnc•:']lendente'! 
E' pela experlencla de outras nações, mesmo 
da Inglaterra, que, tão exacta no seu Governo, 
fez esta Caixa lndependo;ntc do Ministro. Se 
6 pela experlencla. do praticado por outras 
nações mala antigas que nós marchamos, que 
receio pod•:!IIlos ter cm seguir seus passos? 
Vemos que a Caixa da nação lngleza. ficou de· 
baixo da admlnlstracllo de dois lorde, um por 
partii do Poder Executivo, e outro pelo Le· 
glslatl,·o. Aqui o Presidente por si só não pó· 
de fazer nada, o;sta ê a grande chave da opc
racão. O :Ministro da Fazenda entra aqui por 
parte do Poder Executivo para. a execução da 
lei, e o Deputado por parte do Legislativo co· 
mo em Inglaterra, flcandQ a administração d~ 
baixo de dois poderes: do Ministro do Thesou· 
ro, emquanto executa., do Deputado, emquanto 
dá malt>r confiança ás operações; e eis aqui 

é nunca deixai-as haver, é mandar essa quota 
todos os· mezes, •J para Isto não é preciso que 
elle esteja lã. Quanto ao numero dos membros 
do Corpo Legislativo, que devem ser emprega.. 
dos nesta Junta, parec':l que se fOr um, serâ 
preciso que a cxperlencla mostre se é des· 
cuidado ou lntelllgente; c se forem trcs, não 
ê assim, porqu•J é menos posslvel serem tres 
descuidados e negligentes; o maior numero ha 
de ter maior Influencia. E porque não ha "" 
tambem o Senado ter alll um dos seus mcm· 
bros? Isto nllo é um negocio privativo da Ca· 
mara dos Deputados: ê da Assemblêa; por Isso 

o que tem em vista a emenda da Commlssão, 
que está fundada nos prlnclpios da. razão, ~ 

da pratica de outras nações. 

O SR. Bonr.&R: - O nobre Senador no melo 
do seu discurso disse que esta Caixa não tem 
nada com o Poder Executivo; mas, diz que 
quer se administre por parte do Poder EXl~cutl· 
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vo; logo, está satisfeita a Influencia do Poder 
Executivo, e não é preciso que venha o Mlnls· 
tro da Fazenda. Elle assenta que uma das ga
rantias é ser sustentada pelo Poder Legisla· 
tlvo para poder encarar a.s usurpuções que po· 
der fazer o Executivo, e traz o exemplo de ln· 
glatcrra. Mas a quem nom•:ou a Camara? I!' o I 
ao orador da camara dos Communs, o homem 
de maior contlan~ que ella tem; por Isso es· 
tava no caso de um homem s6; mae nós, que 
somos uma Nação nova, que niio temos, nem 
sabemos ainda os a.ctoo parlamentares, have
mos ele •mcarregar Isto a um hOIIIem s6? 

Agora. tratarei do .facto praticado em 81, 
quando a França apresentou o seu systema 
pratico. Jâ não ha Isto hoje; os juros sempre 
se pagaram; o que o Governo tez foi lançar 
mão da.s rendas da Caixa para comprar apo
llces. Velo mais o cx.~mplo de Inglaterra, e 
dos Estados Unidos, dizendo-se que devemos Ir 
coherentes com Isto. Ora, trazendo-se estes 
exemplos, porque o:aqueceu, o que se pratica 
na Caixa de Amortização de Franca? Porque 
não havemos de adoptar este exemplo que ê 
multo mais moderno? Nllo sigamos um exem· 
pio que não tol senão uma providencia para 
remediar uma Infracção que tez o Governo, 
em tirar dinheiro da Caixa. 

0 Sn. 1\fABQt!F.Z DE MABICÃ: - A proposta 
de um Membro da Camara dos Deputados ê 
ai·nda mais independenb~· do que aquella; por· 
que esse lá é nomeado, e depois approvado pe
lo Rei: o orador propõe tres, e o Rei approva 
um. 

O SR. BoRGEs: - Approvação do Rei não 
ê nomeação; a nomeacão é de tres de maior 
conflanca da Camara, e a approvação recahe 
sobre um. 

"Art. 43. A Junta de Admlnlstragli.o re
unlr-ee-á duas vezes cada mez em Sessão or
dlnarla, e ·~traordlnarla sempre que o Inspe
ctor Geral requeira ao Presidente. 

".Art. 44. Os membros desta Junta, â ex· 
cepcão do Inspector Geral, servirão gratuita· 
mente, devendo v~r o Governo multo em con· 
templacão os serviços que prestarem, como re· 
levantes." 

Veio A discussão o Art. 45: 
"Art. 45. A mesma Junta apresentara. na 

Sessão seguinb~ da Assembléa Geral Legisla· 
Uva um plano de Reg~mento, que methodlze 
suas tuncções Interiores, que determine a.s 
obrlgacões de cada um dos seus 13IIlpregados, 
e que fixe o systema mais conveniente para. 
sua eserlptura.çil.o e das caixas !lllaes; tendo 
por. base a presente lei" 

EmC1J.da, da Commissão 

"Art. 45. Supprlma-se - e das caixas 
tlllaes." 

Julgando-se prejudicada. a Emenda, 
e havendo·se a materla por discutida, 
foi proposto á votação o Artigo, e ap· 
provou-se tal qual estava no Projo~to. 

Segui o-se o Art. 46: 

"Art, 46. O Inspector Geral da Caixa te· 
rã a seu eargo a execucil.o da.s medidas que 
Corem adoptada.s em Junta, o despacho dlarlo 
:ios assumptos do cxpedlentl3, e o governo eco· 
nomlco -da Caixa, dando conta ll. Junta, em 
Sessão." 

Não havendo quem fala.sse contra, 
julgou-se discutido, e foi approvado 
como estava redigido. 

Entrou em discussão o Art. 47: 
Depois de debatida a materla poz· 

se â votação o Artigo, salva a Emen· 
da, c pa.ssou; propoz-ee depois a 
Emenda, e foi approvada. 

Em &~guf.mcnto puzeram-se em dls· 
cussão os artigos seguintes, cuja ma· 
teria julgando-se debatida, foram pro· 
postos A votação e approvados taes 
como estavam no Projecto. 

• Art. 4 7. Além do Inspector Geral da 
Caixa, haverá para o servlco do estab3lecl· 
:ncnto um contador, um thesourelro, um cor· 
retor, dois escrlpturarios, e um porteiro. O 
Inspector Geral, o contador c o thesourclro, 
3Crão nomeados pelo Go\,3rno, e o cotrctor, os 
escrlpturarlos e porteiro serão chamados pela 
Junta, com approvação do Governo." 

"Art. 42. Os capitalistas serão escolhidos 
pelo Governo dentre aquellcs que mais Ido· 
111:os forem, c mais fundos tiverem cm apollces. 

O Sr. Borges apresentou a seguinte 

EMP:NDA 

Servirão por dous nnno8, e poderão ser rec·j "Art. 47. Supprlmldo o corretor c um 
leitos pelo Gov>!rno. dos cscrlpturarlos. - José Ignacio Bor[lts." 
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Foi apoiada, e Pri.neipiou a. falar o t do sorteio; mas a compra será. em toda· o 
seu autor. 

O S:a. Bo:ooES: - Acho muito apparatosa a 
cr-eaeão desta ca.ixa.; acho muita gente, e 
nio sei em que ella se ha de occupar, porque 
os pa.ga.m.entos que slo os trabalhos desta re.
partiç§.o, sã.o de seis em seis _mezes. Este con
tador. este porteiro, este eorretor, n~ sei 
para que sfi.o; porque nft.o hão de ser :feitas estas 
transa.cclSes pelo corretor da praça.? Ficam 
mais barato. Dois escripturarios para que! 
Mui pouca escrlpturacão ha a fazer. Não obs
tante passe, mas acho que se devem supprimir 
os eseriptura.rios. 

O Sn. MARQUEZ Dl!: BAltl"ENDT: - Sustento 
o Artigo tal qual estA, não vejo aqui• ninguem 
superfino. Esta Caixa tem de tazer operaç ... es 
diariamente. OU n6s esperamos que haja com
pradores na pra,ea, ou não, neste caso irá mal 
a operacão; mas, se houwr. devem haver tran
ferenclas, e é necessario quem faca. esta .escrl
pturaçllo. Uma. das operat5es da Caixa ~ a 
amo-rtizaci!o, que convém ·se :faca diariamente 
ou quanto se julgar mais vantajoso; assim, não 
se pôde a.dmitUr menor numero de emprega
dos. O corretor ê muito necessario, dois es~ri
pturarlos hão de ter muito que fazer. Portanto, 
sustento o ArtigO tal qual está.. 

O Sn. BOltGES: - O nobre Sena:dor suppõe 
uma operaç!.o da Caixa que a lei lhe n!.o per
mUte; a lei prohibe que se !atam estas oPP· 
racOes antes. Eu quero que estas Ol)e~ões ~ 
ta.cam diariamente; mas a lei> manda de seis 
em seis mezes. Supp6e o nobre Senador que dt.? 
toàas as transac15es que se fizerem na praça 
com apolices, hão de fazer uma nova escriptu
raç!.o; não é assim. Se cm Inglaterra se es· 
escrlpturassem todas as transa.ções que se ra
zem nos banqueiros, seria isso uma repetição 
immensa.; ·porque ha tal por cuja mão pas
sam quinze vezes os mesmos fundos que 
C()mpra e vende. Quando vai á Caixa ê 
que liquida; não ê quando :faz as transacçõep. 
no commercio. Para. que ê, ent.a.o, este corretor? 
Não sei porque nlo ha de fazer isto o corretor 
da praca. e vir elle .receber a:qulllo que está. 
em costumt~. isto é, um quarto, ou meio por 
.cento. Para que pagar a um homem que no :fim 
<lo emprestimo custa GO:C00$000? 

O SR. MA11QUEZ DE MAltlCÁ: - Não sei 
que seja muito um corretor e dois escripturo
:rios. O que se disse creio que ê s6 a !Y'...speito 

anno, porque assim convém, e logo que o corw 
retor ê incumbido disto, deve ser por sua in
tervenção. 

0 SE. MARQUEZ DE BAEPENDT: - 0 illustre 
Senador argumentou com a disposleã.o da lei .. 
parecendo-lhe que não haverâ que fazer dia
riamente, mas eu acho que a lei marea tra.ba· 
lho e trabalho diarlo. No Art. 60 (leu) aqui 
não diz que ha de ser no fim do anno. Noutro 
artigo é que diz que, quando as apo1tces esti
verem ao par, o sorteio será :feito no fim do 
a.nno; m~ quando no mercado estiverem ruba.i
xo do par, por exemplo. a 20 ou 30 por cento, 
estará a Caixa a dormir para não comprar? 
Antes a lei. dá esta intellige.ncla. Quanto a di
zer que as tra.nsferencias na praça se fazem 
em grande num.ero. e que. se tosse noo~ssaTio 
ir ã Caixa de Amortizacão, ficará. tudo sem ef
feito, não tem lugar esta objecção porque se 
acha. provid-e-nciado Dt~te Artigo 40. Diz o Ar
tigo 74 (leu). aqui está. o giro facilitado na. 
pra.ca; ,logo, 'D.ão estA embaraeado, sendo as 
apolices abaixo de 1:000$000. Sustento, portan
to, o Artigo que está. bem expressivo. 

O SB. BoRGES: - Responderei prlmeiro 
ao nobro Senador que diz que é preciso que 
um corretor faça isto, não o nego. mas ha de 
recorrer-se logo a outro corretor? Pague-se ao 
da praça o que costuma levar, e fi-cará m-enos 
cara a corretagem. Quer outro que estas tran
sa.e~ se hão de fazer á vista da Caixa; não 
senhor, ha de se fazer sobre a fé entre um e 
ou.tro, como se faz em todas as pra,eas da Eu· 
ropa. Mas emfim faca-se e<mJ.o &e quer; vã. vâ 
o Artigo. 

.Julgada a materia sufficientemenre 
discutida.. foi posto o .Artigo â vota
cão, e ficou approvado tal qual. fi· 
cando rejeitada a emenda. 

Vieram á discussão os artigos 48 c 
49, cuja materia julgou-se logo dis· 
cutida; e, postos á votação. foram ap
provados taes quaes: 

"Art. 48. No impedimento do Inspector 
Geral servirá. o Contador, e na. falta deste o oí
ficial mais habil que a Junta designará. No 
h::tpedimento do Thesoureiro e do Corretor, 
servirão as pessoas que !orem propostas ,., 
afiançadas por elles. a contento da Junta. 

"Art. ol9. O Inspector Geral deverá ser 
amestrado em contabilidade e arrumação de 
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livros, giro de cambio~ e reducct\o de di!!eren
tes moedas; tendo além disso conhecimentos 
geraes da sciencla economh:a. E assim elle 
como os demais empregados serão, além de 
lntelligentes, de uma reputa.çã.o illibada . ., 

Veio á discussão o artigo 50: 

"O Inspector Geral vencerá o ordena.do a.n· 
nual de 3:200$. O Contador e o Thesoureiro 
2:400$ cada um. O Corretor 1: 600$. Os dous 
escripturarios 1:200$ cada um. E o Porteiro 
1:000$000." 

O SR. BoRGES: - Estamos aqui todos os 
dias a lamentar pobreza, mas, quando se cria 
qualquer lugar, corta-se largo; agora cria-se 
um estabelecimento, e o que fazemos é acima 
de todas as nacõcs; vejo aqui que ha um Ins--
pecto-r Geral com .oito mil cruzados: nio temos 
nenhum lugar no lmpel'io com este ordenado! 
O Contador e o Thesoureiro com seis! Um ~on-

· O Sr. Presidente adiou a discussão 
por haver dado .a. hora, e deu para 
Ordem do Dia a continuação da se
gunda discussão do proiecto adiado 
pela hora; e havendo tempo~ o proje
cto de lei sobre o areamento para o 
anno de 1828, e um parecer, e emendatl 
o!ferecidas pela Commissão de Fa
zenda deste Senado. 

Levantou-se a sessão ás duas horas 
e dez minu·tos da tarde. 

'Bispo Oapellão Mór, Presidente. - Vis
conde ãe Congonhas ão Campo, 1" Secretario. 
- José Joaquim ele Carvalho, 2" Secretario. 

126• SESSÃO, EM 16 DE OUTUBRO DE 1827 

tadqr no Thesouro Geral qual 6 o fruto que Expediente. - Oontinuar;ão da segund-a dis-
tem no fim de vinte annos! 600$. Deixemos o cussão ão projecto sobre a fundação da 
corretor, escripturarlos e porteiro, não ha ne- divida publica 
nhum que tenha 1: OCO$. Temos ainda o que b.a 
de custar a despeza da casa, papel, pennas, 
obreias, etc., etc., etc.; no .fim do emprestimo 
custa a despeza do -emprestimo 503: 000$; tica. 
mais caro do .que fica â naçã.o ingleza dando 
tantas mil libras esterlinas. 

O SR. PRESIDENTE: - Quer fazer a sua 
emenda a este respeito! 

O SR. BORGES: - Não, senhor; só quiz fa· 
zer esta observa~Ao. · 

0 SB:. MA.BQUEZ DE BAEPENDY: - Senhor. 
Não ·lamento .a. despeza .que se taz com ~mpre
pdos publicos. ê necessario que elles tenham 
eom que possam viver, para que não se desviem 

·dos seus deveres; o Q.ue lamento é nlo IJOder
moa fazer o mesmo a todos os outros, IJOTqUP 
todos têm igual direito; ainda que nos achamos 
com pouca renda,. devemos crer que ella cresça. 
Estes ordenados s§.o grandes comparados com 
os dos escripturarios das outras repartic;:ões; 
mas os empregados nesta s!.o obrigados a pres
iar fianc;:a. o que na v~rdade é um onus, que 

PREBIDENCIA DO SB, BISPO CAI'ELLÃ.O J:IÓB 

Achando-se reunidos vinte e oito 
Srs. Senadores. abria-se a sessão, e 
lida a acta da antecedente. foi appro
vada. 

O Sr. 1" Secretario deu conta dos 
seguintes officios, que havia recebido 
do 1" ·Secretario da Camara dos Srs. 
Deputa-dos: 

L"- "111m. e Exm. Sr. -Por officio do 
Ministro e Secretario de E_stado dos N egoclos 
do Imperto, datado em 10 do corrente, e que 
acom-panhavá os respectivos autographos as:fi~ 
gnados por Sua Magestade o· Imperador, ficou 
a Camara dos Deputados inteirada de haver o 
mesmo Augusto Senhor sanccionado tres de
cretos da Assembléa Geral; o primeiro sobre 
a responsabilidade dos Ministros e Conselhei
ros de Estado; o segundo sobre a creação dos 
Juizes de Paz; e o terceiro sobre as escolas de 

talvez obstará. a entrada de muitas pessoas primeiras letras. O que participo a V. Ex. 
instruida.s e habeis, ~ois que, de ordinario, não para ser presente na Camara dos Srs. Senado
anda. a riqueza unida á. sciencia. Portanto, a res. - Deus Guarde a V. Ex. - Pac;o da Ca~ 
exigir-se a fiança aos empregados ~esta Caixa, mara dos Deputados, em 15 de Outubro de 1827. 
como se affirma ser conveniente, sustento a - José CarZo8 Pereira de A.lmei<fa. Torre&. 
disposic§.o do artigo. Sr. Vtscon<~;e de Con.gonhas do Campo." 



i76 Sessllo de i6 ·de Outubro 

2.• - "lllm. e Exm.. Sr. - Havendo a Ca
roara dos Deputados adoptado inteiramente as 
emep.das da Camara 11os Srs. Senadores â reso
lução sobre a sessão 24, Capitulo 1• do Concill.> 
Tridentino, tem deliberado enviar a dita Re· 
solução em fórma de decreto â Sa:nccão Impe
rial; e me ordenou que eu assim o participasse 
a V. Ex. para que seja presente ao Senado. 
- Deus Guarde a V. Ex. - Paço da Camara 
dos Deputados, em 15 de Outubro de 1827. 
José Carlos Pereira àe Almeida Torres. -
Sr. Visconde de Congonhas do Campo." 

3.0 - "111m. -e Exm. Sr. - Participo a 
V. Ex. para que seja presente na Cama.ra dos 
Srs. Senadores, que por officio do Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, 
datado em lO do corrente mez, e que veio acom
panhado do respectivo autographo assignado 
por Sua MaJestade o Imperador, ficou a Camara 
dos Deputados inteirada de haver o mesmo 
Augusto Senhor sanccionado o decreto da As· 
sembléa Geral, relativo ao modo de prover os 
Officiaes de Justiça e Fazenda. - Deus Guard ~ 
a V. Ex. - Paço da Camara dos Deputados, 
em 15 de Outubro de 1827. - José Oarlos Pe-
reira de Almeida Torres. - Sr. Visconde de 
Congonhas do Campo." 

O Senado ficou inteirado. 
4.•- "111m. e Exm. Sr.- Passo âs mãos 

de V. Ex. inclusa. a resolução da Camara dos 
Deputados explicando os artigos 1° c 2° do 
projecto de l~i que fixou as forcas de mar; 
afim de que seja por V. Ex~ apresentada na. 
Camara dos Srs. Senadores .com o orjginal que 
a acompanhava. - Deus Guarde a V. Ex. -
Paç.o da Camara dos Deputados, em 9 de Ou~ 
tubro de 1827. - José Carlos Pereira de .âl-
-mcida To1·rcs. - Sr. Visconde de Congonhas 
do Cam.po." 

Foi lida pelo ·Sr. 2° Secretario a Re
solução cujo theor é o seguinte: 

RESOLUÇÃO 

â despeza marcada na lei, que fixou a da Re
partlçl.o da Marinha para o anno de 1828; fi 
cando assim declarados os artigos lo e 2° da. 
ontra que fixou as forcas de mar para o mesmo 
anno. 

".Paço da Camara dos Deputados, em 9 de 
Outubro de 1827 .-Dr. Pedro de Araujo Lima, 
Presidente. - José Carlos Pereira de Almeida 
Torres, 1·· Secretario. - Joaquim Marcellino 
ãe l{lritto, 3° Secretario." 

Foi a imprimir, para entrar em dis· 
cussâo na ordem dos trabalhos. 

O Sr. Marquez de Jacarêpaguâ. re· 
quereu que se nomeasse uma Depu
ta.(l!o para ir render graças a Sua. 
Magestade o Imperador por haver pro
rogado novamente a Assembléa Geral 
Legislativa; e, sendo approvada esta 
moção, iprocedeu.-se ã. nomeação da. 
dita !Deputação, sahindo eleitos por 
sorte os Srs. Marquez de Santo Amaro, 
Marcos Antonio Monteiro de Barros, 
José Ignacio Bo-rges, Visconde de AI
cantara, Affon~:~o de Albuquerque Ma
ranhão, Francisco dos Santos Pinto, 
João Antonio Rodrigues de Carvalho, 
José Caetano Ferreira de Aguiar, Don 
Nuno Eugenio de Lossio, Patricia Josâ 
ode Almei-da. e Silva.. Lourenço Rodri· 
gues de Aondrad:e, Estevão José Car
neiro da Cunha. J.acintho Furtado de 
Mendonça e Marquez de Maricá. 

Em oonsequen'Cia desta Jlomeacão, 
dooidio-se que se officiasse ao Minh· 
tro e Secretario de Estado dos Neg'>
eios do lm!)erio, !pedindo o dia, hora 
e l·ugar em que Sua Magestade o Im
perador se Dignar de Receber a Dep.u
ta~lo. 

<Entrando-se na primeira pal'lte da. 
.Ordem do Dia,. eontinuou a segunüa 
discusslo do artigo 50 do projecto de 
lei sobre o reconhO'clmen.to, legisla
cão, fundação e amortização da divida 

"A Assembléa Geral Legislativa do Impe- publica, que fieaxa adiado na se.c;sãe> 
Mo resolve: antecedente; e não havendo quem fa-

" Artigo unico. Das embarcações existen- ~asse contra. roi approvado como es· 
tes -poderá o Governo desarm.ar as que tava redigido. 
julgar !Ilenos convenientes nas drcumstancias Veio á discussão o artigo 51: 
actuaes, e construir, ou comprar, e armar as "Art. 51. O Inspector Gerai não entrarA 
que mais convierem, comtanto que n!io exceda no exercicio do seu emprego sem que preste .. 
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'll.O Thesouro Publico, uma fiança i-donea, 0.1 zenda Publica; se é, de .que serve uma fiança 
hypot.hecas pela quantia de sessenta e quatr:l de quarenta. por exemplo, por um fundo de 
contos de réis; e bem assim o Contador e o duzentos e mais -contos? Não vale argumen
Thesoureiro pela de quarenta e oito contos tar com .o que tem acontecido; n6s sabemoa 
cada um; o Corretor pela de trinta e dons con- que uma grande defesa, Que nós Unhamos, era 
tos; os escripturarios ;pela de vinte e quatro sempre desculpar tudo, e não -castigar aquelles 
contos cada um; e o Porteiro pela de vinte 
eont'Os." 

EMENDA DA COMMISSÃO 

~ Art. 51. Supprimido. 11 

0 SR. MAXQUEZ DE SANTO AMARO: - Sr. 
Presidente. Um dos membros da Commissão 
jã .tocou nesta matel'ia, e <leu as razões porqo~ 
este artigo deve ser supprimido, que slo as dif· 
rfculdades de achar ho-mens que dêem fiança, 
e hçmens de instrucção; eu entendo que o ar
tigo tem em vistas que todo o empregado pll· 

blico deve responder, e não ha melhor respou· 
sabilidade do que a seguranca da hypotheca. 
Pol'ltanto, sendo este o principio da lei, voto 
pelo artigo. 

O SR. MARQ.UEZ DE CAR.n>ELL.AB: - Parece 
que .quan•do um artigo de legislação não ha. de 
ser executado, ou tem embarar;os na sua exe
cuçlo, é melhor omittlr. E' -muito diffieultoso 
eneontrar-ae um homem com -as qualidade'::' 
que aqui se exigem; por consequencla, Sr. 
Presidente, semelhante artigo não de':"e pas· 
sar. 

O SR. BoRGEs: - Aqaí se trata de evita1· 
abusos, com seguranca df Fazenda; a expedien
cia tem mostrado 'QUI? se exigissemos estas 
fiancas o Thesoureiro da Intendencia 'da M'l· 
rinha não havia de ficaT c:om tantos contos d<! 

q.ue mereciam castigo rigoroso; ponha..ge a lei 
segundo todo o seu vigor em executão, po· 
nha-se as penas ·que ella determina. e eseo
lham-se bem os homens; deixemo-nos destas 
fiancas. que hão de ser fi'ancas nullas. 

.Julgou ..se discutida a materia, e 
:posto o artigo á. votação, foi appro
vado tal qual. 

Passou--se ao artigo 52: 

~ .A.rt. 52. Na Provinda do Imperio, em 
que houver emissão das apolic8S creadas, ('S· 

tabelecer--se-â uma Caixa Filial de Amortiza
ção, por onde sejam pagos os juros e capitaets 
s6mente das apolices alU emittidas; e onde s.a· 
jam feitas as transterencias das mesmas apo
lices." 

EMENDA DA CO:MMISSÁO 

"Supprimi-do ... 

Ú SR. MARQUEZ DE PARANAGUÁ: - Est"J 
artigo não póde passar; diz que se ha de dar 
fundos a estes eo:l'res, e eu não sei se estes 
fundos serão pertencentes á Caixa matriz, ti· 
rados della, ou se serão particulares a estes 
cofres; não sei se esta quantia é da Caixa a .que 
se a.ssignou, ou se para os fundos da Caixa. 
Esta é a reflexão que tenhp a fazer. 

0 ·SR. MARQUEZ DE SANTO AMARO: - Sr. 
réis perdidos, apezar de ser o Thesoureiro ho· Presidente. O Sena1io já admittio que devh 
mem de 'Probidade -conhecida. Aqui, o que a sahir dos cofres; por consequencia deve sub
legislaçft.o olha, é o interesse commum e pu- sistir o artigo (leu), e como parece que nã) 
blico; o interesse- publico é -o sello dos cofres deve ser, e que desta somma de doze mU con
publicos; d(!-se o lugar a um homem capaz, tos 'Se ha de tirar ainda o que fôr necessario 
que não faltará quem 'O afiance. para os cof·res, então devem designar'..se fun-

0 8&. MAitQUEZ DE PABANAGUÃ: - Apo1o dos. Quando eu votei contra os \COfres filiaes 
o que acaba de <dizer o illustre Senador, ~ pre· foi porque -entendi que nas nossas circumstan 
dso que se dê esta fianca, não basta só :t <:ias não se póde desde jâ <'l:esignar esse fundo; 
honTa; .talvez esta fosse a causa de acontecer mas hão de haver estas Caixas de Amortiza· 
esse roubo na Intendencia da Marinha, er.1 eão, ~ a lei ha de designar- este fundo, quando 
um homem conheci'lio por eapaz, e entretanto> se souber a divida. Nós não sabootos qual é 
elle S~Chou-se rouba:do, e as :portas estavam fe· a divida. como havemos designar já. o fundo? 
cha.d:as. A lei jâ declara como hão de ser as Caixas 

O SR. MARQUEZ DE CARAVELLAB: - Desejo (leu) ; aqui regula como se ha de fa2;er ~ 

·ea.ber se esta fianca é só para segurar a Fa- 1 amortização~ embora não se tenham df'~'Sig:nado 
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os iundoa. Quando se souber essa divida., en· quando propoz que por ora se estabelecesss 
tão se hão de dar pois não &e póde fundar di· sómente e dotasse a Caixa central, reservando· 
vida sem se designarem tundas para o seu se o estabelecimento das caixas tlllaes daa 
pagamento. Admlt.to que hajam Caixas ti· Provlnclas, parn quando viesse a conta do seu 
llaes nas Provlnclas, e que se lhes appllquem debito e credito, sem a qual não podemos dar 
fundos, mas se nós não sabemos qual ê a dl· passos seguros, como eonvem em operacõe~ 
vida, como havemos de saber que caixas silo de credito, se é que o desejamos estabelecer; 
convenientes? Nesta lei não está. j!i toda a mas, como o Senado quer que passem jã os ar· 
declaracão; eomo se ha de fazer esta amortl· tlgos relativos ao estabelecimento das calxJs 
zacilo das Provlnclas? flllaes, só me cumpre o sustentar a minha 

o Sn. MARQUJ::Z DI:: P.UIAX.A.GUÃ: - A con· opinião, por não te~ razões que a destruam 
clusão que se tira é que hajam caixas flllaes, Jâmais se!;lllrel o systema de dar boas espe· 
quando se proceder â funda.cão da divida; mas rancas, estando persuadido de que se não po· 
emt!m vá o artigo. derão realizar as promessas. 

O Sn. ~IAIIQUEZ DI' BAEPE:>DY: - Por cst'l. O S11. MA.IIQUEZ DE C.Ut.A.\'J::LLJ.s: - Eu dis· 
lei, Sr. Presidcmte, fica reconhecida como di· tlngo entre fundnr·se uma divida e autorizar 
\'Ida -publica toda a divida contrahlda por ti· -uma lei, para que haja de se a fundar. Eu vejo 
tulos legaes não só no Rio de Janeiro, como por esta lei effectlvamente uma quantia de 
em todo o Imperlo atê o fim de 1826; o seu doze mU contos de rêls; mas agora a respeito 
objecto é verdadeiramente mudar uma dlvld:~o das Provlnclas, como não se sabe qual é a di· 
fluctuante em divida fundada, dando-se aos ''Ida de cada uma, pois que o deficit e o ba· 
credores que apresentarem tltulos legaes, ou· lanço foi sobre o Rio de Janeiro, a lei não 
troa titulas com vencimento de juro, e um por funda já. effectivamente essa divida das Pro· 
cento para ·amortização. A lei diz clarament~ vlnclas; a lei o que faz ê autorizar que se faça 
que nenhuma divida será fundada sem que. essa fundacão, quando se souber qual é a di· 
haja de designar-se logo o capital Que deve vida; então ê que se hão de formar as caixa.-;, 
enfrar na Caixa. para pagamento do juro t' pois formar caixas ainda não é fundar divida; 
para a an_!ortização; vejamos se por esta lei por consequencla não vejo que a lei funde já a. 
ficamos cm estado de fazer a apuração qu~ divida. Agora, que a quantia de doze mll contos 
ella designa, em todo o Imperlo. Doze mll seja dlmlnulda é questão multo diversa. Nós 
contos, capital crendo por est-a lei, e que deve fundamos já a divida. do Rio de Janeiro, por· 
ser lnscrlpto no grande livro como divida na· 

1 

que jâ se sabe a quantia. Isto posto, diz a lei que 
clonai, não podem ehegar para os destinos da· emquanto ás Provlnclas fica. o Governo auto· 
dos na lei; quando multo bastarão para com· rlzado 11ara o mesmo, porque o Governo não 
pra. de seis mil contos de notas do Banco, pan podia fazer sem estar autorizado. Por canse
a divida passiva desta Provlncla, c para c quencla não acho lnconvcnlento~. nem razão para 
suppr!mento do deficit do futuro anno de 1828; tirar-se ás Provlnclas esse beneficio; pelo con· 
logo, faltar-nos·ão os meios para a dotnciio da3 traria, seria uma desl!;llaldade attendcr·se só 
caixas flllaes das Provindas, sem o que não ao Rio de Janeiro, sem attenção ás mais Pro
se poderá mudar a sua. divida. fluctuante em vlnclas; Isto seria contra a rectidão que deve 
divida fundada. Sem duvida exultarão os cre· ter o legislador. 
dores das Provlnclas com a publlcacão desta O .SR. MAIIQL'EZ DE BAEI'EXDY: -O lllustre 
lei Que os contemplou; mas cm pouco tempo, Senador não acha dlfflculdade, nem lnconve
reconhecendo que a Caixa flllal não tem os nlentc em se estabelecerem já as caixas f!. 
-fundos lndlspensavels, Imputarão ao Governo llaes. Se tem desejos de contentar as Pro· 
o que deviam !.mputnr á lei, que destinou um vlnclas, tambm cu os tenho, mas não qulzera. 
tão pequeno capital para tão vastas operações, cnganal·as, promettendo·lhes pagamentos Que 
:persuadidos de que pelo Governo foram dlstra· por ora não se podem realizar. A lei deter· 
hldos os fundos que dc,·lam pertencer tis cal· mina que as caixas fl!laes sejam supprldas 
xas flllaes das Provlnclas. Estas, c outras pela Caixa central ou matriz; mas esta não 
conslderaçõc~ fez n Commlssão de Fazenda, tem meios, nem tnh·cz os terá. para as opcr<1· 
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ções que deve fazer e lhes estão marcadas: as Provincias. e não devia olhar só para o n:o 
Jogo, o estabelecimento de taes caixas fl11aes de Janeiro; Jogo, toda a questão ê se, havendo 
ê lllusorlo. Conyem ser claro e promettcr só· esta quantia consignada, ha de se tirar de!!~ .• 
mente o que se póde cumprir, para não p<:r· e mandar-se tanto para esta ou aquella parte. 
dermos a con!lança publica. Vamos a Yer se os doze mil contos bastam p~ra 

O Sn. :1-IAltQt:J::Z ut: PAn.\:1'.\Gti.\: - Sr. PN· todas as Pro\·lnclas; eu não digo que bastam, 
sldente. A lei fundou doze mil contos, c para antes confesso que não chega, c por Isso po~. 

que !lm? Para pag:~mcnto de tres mil e tanto~ gunto se esta operação abrange todas as clh\· 
contos, e de uma segunda divida (leu); por das da Nação? N:io; abrange só uma parte. 
consequencla: fixa-se nestes dous pontos, seis A Nacão fez só o que poude; achou-se em cir· 
mil contos silo appl!cados pa~a retirar sei~ cumstancias apertadas, c uma cousa multo es· 
mil contos de notas do Banco; tr~s mil c tan· sencial na lei ãc fundacão de divida era cre'lr 
tos para pagamento doR credores publlcos. um fundo _para pagamento dos juros; mas nà:~ 
Ora, deste pagam:mto dos credores é que de\'C o fez, por que? Pelas clrculll.'ltanclus, por que 
ser metade aqui, e metade nas P:·ovlnclas; C) o estado de mlserla a que se a·chava reduzirl~ 
como se estabelecen neste capitulo de doze mil se augn1entarla multo mais se ella puzesse no· 
cor.tos, um por cento para :t vcnd:t, c cinco po~ vos tributos. Estas considerações fize~:t:n que 
cento par:t o Pa:"~tmcnto, segue-se qu~ as caixa~ a Camara dos Deputados se abst!ve~se jâ de 
m1.s Provincl~s denm ter uma quota para o um projecto que ella tinha de alguma lmpo· 
pn,;amento do juro e do capltnl. Co:no se h::L slção; clla vlo que o Estado nfLo tem rendi· 
de fazer Isto'! H:J. de se Ir dancio? NfLo p6d·• 
ser; porque do:1 trcs mil c t:tntos contos é que 
sabe metade para aqui, e metade para :ts Pro· 
vincias. ?.fas a sua quota :póde satisfazer? E!.; 
a grande difficu!dade! Por consequenc!a, cu 
sustentarei :l suppresRão cias caixas f!llacs, c 
é prcc!so falar com franqueza. Finde:Jl·se as 
c::tlxas fll!n.cs quando se reconhecer a dlYid:t c 
estiver esta fundada; então se dêm os fundos 
para cst~.s caixas. 

O Sn. Bonm:s: - O nobre Se;wdor p~r

suadc·.sc {!Ue esta lei n~o se poderá alJpl!car 
para as Provlnclas a seu tempo, e que o Corpo 
Lc;;islati\•o h:t de no\':tmcntc fazer outra para 
cllas. Esta mesma ha de servi•; esta lei não 
pódc j!í fundar tod:t a divida que existe, por· 
que n;1o s:t!Je Qual é a suo. totalidade; (]u:mdo 
:t Assembléa souber, então diz - além dcsteq 
doze mil contos funde-se mais quatro mil, au· 
smcntNe a àot:J.ç~o da Caixa parn mais tan· 
tos contos: Eu creio que nisto não pódc haver' 
embaraço alt:nm para o Ministro d:t Fazcnd:t; 
e, como daqui á reunião \':tl pouco tempo, " 
Cr!rpo Legislativo continuará as m~dldas que 
julg-ar con,·enientes, porque jli. então terli. os 
conhecimentos ncccssarlos. 

O Sn. ~fATJQm:z DE C.m.\\'Er.r.AR: - Eu a.::ho 
que eleve passar o artigo. A lei reconhece a 
diYida publica da :-laçiio; por conscquencla, não 
se dcYc desprezar a dh·ida publica que h:t nas 
Proylnelns. Neste artig-o se olha pura todas 

A. 21 

menta seniio de uma m~t>da falsa, que boje 
corre como Yerdadclra, e qulz melhorar cm 
parte essa moeda, que silo as notas do Banco, 
as quaes hão de melbor::~.r de c~edlto, pnra o 
preço real. Este é o obJecto prlncip:~l desta 
lei - preencher o dr!jicit á Fazenda Publica. 
Ora, por isto, diz-se que das Provlnc!as h:t de 
se escrever no Jl\'l'o; h a de se escrever· qunndo 
se souber qual é a dh•ida; por cr:>., nito. Nó3 
já nqul fazemos emendas para isso, então é 
que se hJ de rc;ular tnnto para a Eahia, tanto 
par:t Pernambuco, etc., etc. Autorizou-se o 
Governo par:t Isto, tlecretou·sc a C:tixa de 
Amortização, e doze mil contos são bastantes. 
Além dl:;to o :trtlgo diz que sejnm ni:io só soe· 
corr1d:J.S as cnixns de certa qunntl:t, como que 
sejam soccorrldas n:ts suas despczas. Póde-se 
dizer que tudo isto é contln;cntG: que h:t pou
cos rendimentos. Digo então que o Legisla· 
dor deve ser lmpnrci:tl, que assim como não 
chega para :tlll, tambem não chega par:~ aqui; 
e nii.o posso convir de outra maneira, porque 
os provincianos têm Igual direito que têm OR 
lJabitantes do Rio de Janeiro; c cu, nind:~ que 
reprcsent~ntc da Nncüo como re;Jrcncl'!tante r!~ 

uma Provlnc!a, não devo falar a favor de umn. 
s6, m:ts dcYo pugnar pelos direitos daquell::L 
que poz-me n.qul para representar por ella. 

.Tulgou-se :1 materla sufflclentcmcn· 
te discutida; c pondo-se á votação o 

T, III 
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artigo, foi approvado tal qual, flcan· 
do a emenda prejudicada. 

Entrou em discussão o artigo 53: 
"Art. 53. As caixas flllaes serão adml· 

nlstradas por uma Junta composta do Presl· 
dente da Provinela, do Thesourelro Geral e do 
Escrivão da Junta da Fazenda. Havert!. um 
escrlpturarlo, se fOr necessario, nomeado pela 
Junta da Administração da Caixa." 

E:.IEXD.\ D.\ COl!MISS,\o 

"Art. 53. Supprimldo." 

O SR. 1\I.utQt:EZ DE P AR.\x A<m.t: - Este ar· 
tigo de\'e passar visto que os outros jil. foram 

por uma Junta composta do Presidente da 
Provincla, etc. Desejo saber se este Presl· 
dente tambem deYe ser clavicularlo do cofre. 
A ser clavlcularlo devert\ faltar aos objectos da 
administração da Provlncla de que é Presl· 
dente, para assistir aos pagamentos do cofre, 
á sahlda e entrada dos livros no seu respe
ctivo cofre, e a todas as operações da Caixa 
filial, o que não ê compativel com as prlncl· 
paes funccões do seu emprego. São multas as 
ditflculdades que encontro nesta lei, que velo 
cheia de imperfeições, e atê de contrn:dlcções; 
mas pela minha parte nü.o farei emendas que 
possam obstar a sua approvacü.o; apontarei s6· 
mente o que se nc!1ar mais dl;;no de considera· 
çü.o, para que o Senado delibere como lhe pa· &.IJprovados; mas parece que, uma vez que os 

empregados da Caixa matriz 11restam fiança, recer. 
os das caixas flllaes devem ter a mesma abri· Julgou-se discutida a materla; e, 

'POSto o artigo tL votação, foi a.ppro· 
''ado, ficando a emenda prejudicada.. 

gação; supponhamos que tenham jil. dado, mas, 
se ê que a deram, foi por motivos .partlcula· 
res; e por Isso devem dal·a, a mesma que os 
outros. 

0 SR. BORGES: - As c:Lixas fl!laes sü.o ad· 
ministradas pelos mesmos empregados da; 
juntas, não sü.o uma creacão nova; por canse· 
quencia esses homens jfí. estão compromcttl· 
dos por fianças; po!s nü.o siLo empregados no· 
\'Os que se nomeiem para Isto. 

O SR. 1\LuQUEZ DE CARA \'ELLAS: - .A flanç:l 
allul neste lugar ê a mesma que na Ordenação 
do Reino havia. Dizia-se a um homem: 
"você ê almoxarlfc, ha qe dar flanca"; o hO· 

Entrou tlm discussão o artigo 54: 

"Art. 54. As despezas de ordenados c ex· 
pedlente da Caixa de Amortização, scrü.o pa· 
gas pelo Thesouro, á vista de folhas processa· 
das pelo Contador c asslgnadas pelo Inspector 
Geral; c as gratl!lcacões e mais despczas das 
caixas flllacs o serão pelas respectivas Casas 
de Fazenda, á vista de folhas asslgnadas pelos 
delegados, e processadas pelos Escrlpturarlos." 

E)!F.:SD.\ DA CO~[~riSS.\0 

roem nü.o queria. .Aqui a lei que faz? In· "Art. 54. Supprlma·se o que se segue ás 
commoda o homem, c, se jt!. tem mais empre· !'lalavras - Insp1ctor, atê o fim do Artigo." 
gos não serve; por consequencia, como Isto ê O Sn. :lfARQt:F.Z DE PAJ\,\X.\Gt:Á: - Eu não 
maior perda, e verdadeiramente contrario ao entendo quem são estes delegados. Sert!. o Pra
fundamento, por lss.o votei que não houvesse sldente da Provlncia o delegado do Poder Exe· 
!lança. cutlvo? Aqui adiante, quando manda guardar 

O Sn. 1\L\nQ"t:Ez DE PARAXAGt:.t: - Nesse as chaves, diz (lo:u). donde se vê que o thc· 
caso nomela·se um lndh·lduo, dá-se-lhe arde· sourelro Jt'l não ê delegado; demais, fala·se 
nado, c ellc tlnba a lembrança de dizer: "não aqui cm gratificações, c não vejo aqui art!· 
quero servir"; porque diz o artigo (leu). En· go algum que fale ncllas, c nem para que fim. 
tendo que deve dar fiança; cu falo nisto porque Acho que Isto d•zve ser tomado cm considera· 
ê neccssarlo scgur.lT a Integridade das caixas; cão: declarar-se quem 6 este delegado, c quacs 
julgo de necessidade que deve ha,·cr, mcsm' são estas gratificações. 
por convenlencla, c cautclla; de\'e haver a O Sn. ll.fAnQt."F.7. llF. SA:sro A~rAno:-Estc ar· 
mesma disposição a respeito das caixas flllac~. tlgo não pódc deixar de soffrer emenda, ao 
como está estabelecido a respeito da Caixa menos nesta parte de gratlflcacões; seja sup· 
matriz. prlmlda a palavra gratificações, c se diga "pa· 

O Sn. :lfARQUEZ nr-: BAEPE:sni: - Diz o ar· gar·sc·ão as despezas á vista dos clocumen· 
tlgo que as caixas flllaes serão administradas tos". Parece que assim fica explicado quem 
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é que ha de fazer este trabalho; a tolha deve bre Senador, llOrque no artigo seguinte tala·se 
ser asslgnada pelo Escrivão ou Contador, atê em um sO delegado, mas Isto sera erro de 
para ir conforme ao que diz no principio do Imprensa. 
artigo (-leu); assim, diga-se •serâ assigna· O Sn. :MAIIQUEz DE PARA:I'.\GUA.: - Cada 
da pelo Escrivão e processada pelo Contador••; vez que olho com mats attencão para esta !e! 
e, como a folha das despezas da Caixa matriz, reconheco que houve prec!p!tacão. Aqui diz 
tem -duas ass!gnaturas, fica o processo encar· que haverá um escr!pturar!o, se fOr preciso; 
regado aos escr!pturarios. mas no Artigo 54 (leu) aqui diz '"será. pro· 

O Sll. VISCOSDE DE CosGO:I'IIAB: - Pare· cessado pelos escr!pturar!os"; logo, são precl· 
ce-me que o Artigo deve passar tal qual. E' sos! Então, ha ou não ha? E' preciso, tam· 
neoossario Informar ao Senado de que nas bem, fixar as grat!ilcacões, fixar o ordenado do 
Prov!nc!as ha uma ordem da Junta da Fa· escr!pturarlo, se e!Ie é de fóra; declarar quem 
zenda para gratificar aos escrlpturar!os, quan· lia de substituir este escr!pturarlo no caso 
do os seus trabalhos excedam aos dos seus de· delle não haver. 
veres; agora o que manda unicamente esta !e!, 
é dar-se o;sta grt!flccão que jâ está. determ!· 
nda; e com efte!to os escrlpturar!os emprega· 
dos nesta Ca.lxa têm necessidade de uma b'Ta· 
t!flcacão, além dos seus pequenos ordenados. 

0 Sn. MAilQU"Z DE PARA:I'AGt',~: - Quando 
cu qu!z quo~ dessem !!anca, disse-se que não, 
porque cl!es não tinham gratificação; Isto pro· 
va qne esta !ntell!genc!a que occorreu ao !llus· 
tre Senador não occorreu aos muls. E' precl· 
so então dizer-se quanto s;rá. essa grat!flcacão 
por este maior trabalho; c a. respeito do Escri· 
pturar!o que ha de ser nomeado pela Junta da 
Adm!nlstracão, corno é de fóra, é preciso dar· 

se·lhe ordenado. Quanto ao delegado, Insisto er.1 
saber se é .p~ssoa da Junta. ou pessoa particu· 
lar, por~ue aqui diz •urna chave será guar· 
dada pelo Dclc!;ado, outra pelo Thesourclro, ·C 

outra pelo Escr!pturarlo""; concebe-se daqui 
que ha esse Individuo, e não declara se é o 
Presidente da Provlnc!a. E' tambem preciso 
declarar quem ha de ass!gnar a folha. 

0 Sn. VrSCOXDI~ DE COXGOXHAS: - ::\a.s 
Juntas de Fa:o;?nda ha um escrivão, um conta· 
dor e tres escrl·pturar!os; os primeiros têm 
400$000, os segundos 300$000 e os terceiros 

200$000, cada um, ne ordenado; é multo pouco; 
portanto, parece·rnc que é melhor que f!qu·~ a.s· 
sim o Artigo, como está.. Esb~ delegado não tem 
nada, al6m do que jii tem, porque a lei pro· 
hlbe quo~ o Presidente tenha mais nada; o thn· 

&ourelro tem tres mil cruzados; o escrivão um 
conto àe r~ls; a cstP-s cscrlpturarlos manda dar 
urna ,;ratificação; a;Rim. é melhor que o Artl· 
go fique como estii, e fica tirado todo o eml':ll· 
raço. Esta fol11a ll asslgnada, como outra. qu'1.:· 
quer, pelo P!'l:sldcnt~ c mala membros da 
Junta. E' verdade que é justa a duvida do no· 

O Sn. MAIIQUEZ DE B.\IU'EXDY: - O lllustre 
Senador nota com multa razão o::~ts.s !ncohe· 
renclas, e eu ainda acho outros d~f~lto;, e Ire! 
sempre apontando o que me parecer digno de 
emendas, embora se não adoptem. Subscrevo 
tudo que disse o nobre Senador, excepto o 
que pertence a grat!f!cacões, pois que, a.u· 
grnentand0'5e o trabalho dos empregados pare· 
ce ser de razão que se augrnentem tambem oa 
seus ordenados, e qulzera que fosse marcada 
na lei a l·mportanc!a desta gratificação, poden· 
do ser, por .;xemplo, a quinta ou quarta par· 
te dos ordenados que jii vencem por seus cm· 
pregos. 

O Sn. BonaEs: - Os artigos estão lrnper· 
feitos. e Isto nasce da falta de Informações. 
N' as Provlncias os ordenados não são iguaes: 
d!fferentcs empregados têm dlfferentes orde· 
nados; e, mesmo, não é geral o dar estas gra· 
tlflcacões cm todas as Pro\·lncias. Em Per· 
nambuco, quando se fez a adrninlstracã:> 
do dizimo do assucar, o Escrh·ão da Junta 
se fez tarnbo:!m escr!pturar!o, porque lhe tez 
conta ter aquellcs 200$. A Camara dos Depu
tados vlo·se crnbaracada com lato; assim, li 
necessar!o deixar isto para a terceira dlscus· 
são, para então cada um de nós meditar mais 
seriamente, e ,·er as emendas que se lhe de· 
\"em íazcr. 

Em conscquencla, mandou á. Mesa 
esta 

l'ROI'OSTA 

"Proponho que se encarregue a Comm!s· 
sfio de Fazenda de organ!sar o systcrna das Cai· 
xas flliaes, c apresentai-o á Camara antes da 
terceira discussão, para ser discutido. -
José Ionacio Borges." 
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Sendo apoiada, entrou em discussão 1 mas ê para pedir â Camara que diga o qUJ3 quer 
a sua materla. que a Commlssão faca, Isto ê, se devem ser em· 

pregados nesta Caixa os empregados da Juntn; 
O Sn. l\LI.nQt:'EZ DE B.t.EPEXDY: - Estas di!· ê necessar!o que haja mater!a decidida par:t a 

f!culdades que se estão achando no presenoo Commlss!lo podJ;r dar o seu Parecer. 
artigo, e multas outras que se irão notando, o Sn. M..ulQUEZ DE B.u::PEXuY: - Apolo o 
nascem de que a Camara dos Deputados deixou que acaba de pedir 0 !Ilustre Senador, e tenho 
o Parecer da Commiss!lo de FD.ZI;nda, e for. mais a notar que estas lncoherenc!as saltam 
mou a presente lei, adoptando alguns artigos multo aos olhos; nas caixas flllaes fica tudo 
" regeltando outros, e mais accrescentantl.:~ dl· nas mãos do Presidente da Prov!ncla, do The· 
versas providencias, que de algum modo são soure!ro Geral e Escrivão da Junta de Fazenda, 
inexequivels, pois que suppõe ex!stencia de ar· quando na Caixa central se quer uma total 
t!gos que foram desprezados; eis o motl'o llor· separação e lndependencla do Thesouro. A 
que vemos na presente lei o Presidente de uma Comm!ssüo necessita snbe.r como ha de fazer 
Provincia, o Deputado escrivão da Junta e 0 

0 seu trabalho de modo que possa agradar ao 
Thl;sourelro Geral sujeitos a serem demlttldos Senado. 

da Caixa filial por dellberacão da Caixa ma· o sn. MARQt:I~z DE PAIIA:I"AGU,\: - Não ê 
triz; eis aqui porque não se póde entender quem pelas razões que 0 nobre Senador acaba de dar 
sejam os delegados, e se deve h1n~:!l" corretor; que eu apoio a moção de Ir á Commlssiio. Disse 
em uma palavra: esta lei pelo modo em que 0 nobre Senador que é preciso que a Caruara 
velo, não devia passar nesta Camara; mas ~obra designe as bases para a Comrulssão poder 
multo pouco tempo para as discussões, e nao ~e· trabalhar; acho Isto desnecessarlo; n Com· 
vemos ficar sem providencias para a fundaçuo mlssiio tem assistido ás discussões, de1•e 
p amortização da dll•lda publica; portanto, passe. estar ao facto do que quer a Caruara. 
A experlencia mostrará os obstaculos que ap· E' verdade que a Commlssii.o no seu re· 
parecerem na sua execução, e â vista delles se latorlo se oppoz ás caixas fll!a(!s, mas agora 
darão as providencias que forem necessarlas. sabe que a Caruara decidia qu•~ as houvesse, 

O Sn. 1\f.\RQ"CEZ DE P,\R.\:I"AGUk - Xão sei c não tem ruais que harmonlsar estes artigos 
como se põdc deixar passar; Isto é um syst•~· Que vüo ele 5!! até 54: cm um caso supp5c·S<! 
ma que deve ser mui pensado antes de sahlr haver um escrlpturarlo, noutro diz-se ser 
A luz; dos gabinetes ~ vezes sabe mais per· preciso; fala-se em gratificação, e nii.o se diz 
feito do qu·~ apparece nas discussões, porque quanto, nem a que lndlvlduos; sobre o Presl· 
faz·sc ·uma emenda que altera o systema nu- dente não se declara que elle fica sujeito a ser 
ma parte, e depois não se combinam as ld6as deposto, ou niio; fala-se em corretor, quando 
restantes. O Projecto vlnlm com um delegado; na creacão da.s calxa.s flllaes não se dá. corre· 
supprlmlo·se este, e não se lembraram tlesta tor; f.ala-se cru delegado, e não se sabe quem 
suppressào; é, portanto, ·necessario agora sup. elle é, etc.; é sobre Isto, que não é preciso estar 
prlmlr tamberu aqui esta palavra "delegado""; dizendo, qt:·~ a Commlssão deve basear os seus 
assim como, quando chegar ao artigo S~· t;-abalhos, conciliando estas lncoherenc!as ap:m· 
guln.te, não sujeitar o Presidente a ser demlttl· tada.q, 

do pela Junta dn Cnlxa matriz; ou, então, del· o Sn. ::O.L\nQtmz DE S. AlrAno: - A Com· 
xar Isto para outra d!scmsfto. E será melho~ missão niio ha de fazer artigos sem que a 
que a Comrulssão to:ne em cons!dcracão P:!r~ Camara vote, para ella saber qual é a sua opl· 
emendar. nlfio; pols n;io ê pela opinião dos que têm fa· 

o Sn. BonGEs: -E' em abono do que disse lado que clla l1a de governar-v:; tome a Ca· 
0 nobre Senador que vou falar. Tudo que foi mara dcliberaçã.o sobre cada uma das explica· 

respectivo a ca!xns flllnes deYe ser entregue fi cõ.~s que fez o nobre Senador, que a Commls· 
Comru!ssão, parn organ!sar o Artigo de no\"O, e silo trabalhará. sobre essas bases. Isto é nc· 
conclllal·o com o ~<rsterua da lei, segundo a ccssarlo em todos os corpos dellbera.t.lvos. 
minha proposta. Quando se manda A Corumlssão um objecto no· 

o Sn. :\f.\IIQt"l:z m: S. A)J,Ino: - Xiio me \"O, ella tem então toda a latltu11e para dar o 
le\·anto para rue oppCr a Que \'á A Commlssãa, &eu parecer; mas aqui nesl!~ objecto já tratado, 

• 
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não ê assim; ê preciso, portanto, uma opinião 
declarada da Camara que sirva de base. 

O Sa. MAIIQUEZ DE BAF:PEXDY: -Sr. Presl· 
dente. A Commlssão de Fazenda do Senado não 
meditou, nem ana!ysou os artigos respectivos 
ás caixas flllaes, porque assentou que não era 
este já o momento de estabelecer cnlxas flllaes; 
agora slm, já que a Commlssilo sabt~ que o Se
ll.ado quer que haja desde j:\ cai):as flllaes; 
por consequencla, passará a meditar sobre to· 
dos os artigos da !e! que d:wa por supprlml· 
dos, afim de os apresentar com emendas ou 
s~m e!las. O que diz o ·lllustre Senador é multo 
de razão, mas falta-nos o tempo; assim, acho 
que vamos adiante com a discussão da lei, re
sermndo só o que é respectl\•o :is c:~.ixas flllaes 
para a terceira discussão; a Commlssão, entre· 
tanto, apresentará a sua redac~:io. 

O Sn. llARQUEZ DE S.\XTO A~r.o~no: - Re
queiro que se !ela a emenda da Commlssão. 

O Sr. Presidente lcu·a. 
O Sn. MAnQt:Ez DE S.\xro A)r,~I:o: -Então, 

a indlca~ão que se dlz é o nrl!amcnto, e não s~ 
devem vexar os memb~os da Commlssão de 

veis pelos seus actos; podendo a Junta, ou· 
vldo o Inspüctor Geral, e os accusados, deml:· 
tlr aquelles que mal se conduzirem." 

Eli'E:SDA DA COMlliSS.iO 

"Art. 55. Supprlma-se - e suas !lllaes." 
O SI:. 111.\.nQt:EZ m: BAF..PEXDY: - Parece· 

me que nfLo devemos pensar sobre este artigo. 
O Sr. Presidente Interrompeu dlzen· 

do que ficou adiado tudo quanto é re
lativo a ~alxas flllaes. 

O Se. MAnQuEz DE C.\nAvl:u • .-.s: - O qu~ 
se mandou 11. Commlssílo respeito a caixas fi· 
llaes é sobre a organlzacii.o. Pergunto cu: 
qualquer que seja a noYa organização, scr:l 
conveniente alJ·pllcar este artigo? Isto nlb 
tem nada; o que devemos Yer ~ se o artigo é 
conveniente. Eu voto por elle; e essa admls· 
~ão, da maneira que elle está não !ntlue nada 
a organização para a :natcrla do artigo, 

O Sr. Pres!dcnte propoz ao Senad:> 
se app~ovava que se discutisse a ma· 
teria do n.rtigo, com salva das pala· 

fazerem o que entenderem. Par~cia·me que o vra~ ~c euns fillacs"; approvou-sc. 
Senado J}rlmelramente devera deliberar sobre O Sn. Bu::c~s: - Pelo artigo di·se jurls· 
este easo, porque assim saberia a Commlssii.o dicção {L Junta de clemlttlr todos os cmprerra· 
a maneira por onde se devia ngular; Isto tl· dos, uma vez' que conhcca a sua lncaJ}addade. 
nha lugar; o QUe não te-m lu:;ar algum é o Tem passado em toda a parte a opinião de que 
adiamento de todos os artigos. o empregado qualquer, nomeado pelo Governo, 

O Sn. MARQUE?. DE PAR.\:1",\Gt:.\: - As dlf· não possa ser dcmlttldo senão por e!lc mesm~. 
ferentcs razões Que aqui se apontaram não e QUe aquc!lc que commetter dellcto possa 
íoram para sujeitar a Commissão a seguir o ser suspenso: parece-me, portanto, que a Junta 
que se ponderou; o seu parecer é Independente. põde ter unicamente esta autoridade de ~:~;.;. 

Julgo que Isto deve ·Ir ti Commls.~ão porque pender. Se, comtudo, se dti mai9 Jmportanc!:L 
com emendas sobre emendas se tornaria a a esta qual!clade de emprego, que mal faz qu~ 
discussão demasiadamente lon:;a. seja. r~1'ra ;;~ral ser dcmlttldo vor senten~:~. 

Dando-se a materla por discutida, para. :!. Camara depois decidir? 
foi posta a votação, c ~Jlp!·cvou-se Que O SI:. ~rARQUEZ m: CAr..w:,r.r.As: - A op!· 
ficasse adiada a matcria dos artigos nlão que !Ia r, que nenhum empregado rmbllco 
que dizem respeito f.s c~i:;as flllacs. possa ser dcmittido, sen~o por sentença; Jlu· 
ficando entendido que :t ~ua matcrla. rlim, estes empregos são de me:-a commlss~!.l, 

de novo redigida pcl:t Commlssão, ha não são empregos publ!cos, \"Crdadelramentc . 
de entrar em segunda discussão. E:" conveniente que seja assim, para serem 

O Sr. P.resldentc consultou ao Se· mais exactos; por~anto, p6dc passar o a.rtlgo. 
nado se approva\'a o.n~ se discutisse O SI:. Bor.r.r.s: - Nilo conll'tnho na rllr.· 
a parte do artigo õ-1 que não diz r~s- tlncçi'w; é nm <:mpregado como outro qualquer; 
peito ás caixas flllaes; c, decldlndo·sc 6 nomeado pelo Governo, vence ordenado, etc, 
que não, ficou adiado torlo o artigo. etc., etc. Um contador, tiicsourelro ficar su· 
Velo â discussão o artigo 5õ: jeito a esta ,Tunta! ... não se deve nunca dar 

"Art. 5õ. Todos os cmpr~~~rl0s da C:tlxa uma jurlsrlicçilo Ui~ alta a uma Junta; até é 
de Amortiza~iio, c suas flll~cs silo responsa· contra a. Comtltulção. 
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Tendo falado, este Sr. Senador man· 
dou á Mesa a seguinte 

E~IE!'\'D.\ 

"Art. 55. Que a Junta possa suspender, 
mas não demlttlr. Salva a redacção. - Jos~ 

Ignacio Borges." 
Foi apoiada c entrou cm discussão; 

e, julgada esta bastante, poz-se o artigo 
á votação, salva a emenda. Foi appro· 
vado. Propoz-se depois a emenda, P. 

não passou. 
Scgu!o-se a discussão do artigo 66: 

"Art. 56. Além desta. clausula geral da 
reS'Jlonsab!lldade, serão os corretores da Caixa 
e suas flllacs particularmente responsavels 
pe!:J. valld:J.d c das transfcrcnc!as que fizerem, 
devendo pagar por seus bens qualquer prejulzo 
de terceiro. Esta responsabll!dade, porém, du· 
rará s6mentc por dez annos, contados do dia 
da transfercncla." 

El!E:s'DA D.\ COl!ll:ISS,\0 

"Art. 56. Supprlmn-se - c suas fll!aes." 

O Sr. ~1arquez de P:l.ranagulí fez 
uma breve reflexão que não foi ou
vida. 

O Sn. 1\!AnQuEz DE BAEl'I,~DY: - Acho que 
Isto vai fazer embaraço. Como o Senado ji 
decidlo que houvesse caixas flllacs, os co~

retorcs hão de abranger as caixas fi!laes. 

A mesma sorte tiveram os artigos 
57, 58, 59 e GO: 

• Art. 57. As operações da Caixa de Amor· 
tlzação, por si e suas flllaes serão: 

"1. • Pagar, por semestre, o juro das apo
Jices de fundos que emlttldas forem. 

"2.• Resgatar annualmente tantas apoll· 
ces do capital fundado, Quantas equivalerem li. 
somma de um por cento do mesmo capital, e 
á do juro das apollces, que forem sendo amor· 
tlzadas. 

"3. • Inspeccionar as transferenclas das 
mesmas apollces de uns para outros possuldo· 
res." 

El!E!'\'D.\ D,\ CO~!~!ISS.\o 

"Art. 57. Suppll!ma-se - por sl e suns 
f!llaes." 

Foi :~.pprovado com sah•a das pala· 
vras - c suas fl!laes. 

"Art. 58. Os juros serão pagos nas The· 
sourarias da Caixa e suas fl!laes nos primei· 
ros quinze dias utels dos mezcs de Julho e Ja
neiro de cada anno, devendo o pagamento ser 
feito á vista das proprlas apollces, aos pos· 
suldores, ou seus bastantes procuradores de· 
pois de se verificar, pelos livros competentes, 
a authentlcldade das apol!c-es e a Identidade 
do possuidor, e a do procurador, se o houver, 
que cxlblrfl a sua procuração bastante." 

El!EXDA DA COlllUS~ÃO 

"Art. 58. Em lugar de - nas Thesoura· 
rias da Caixa c su:J.S flllacs - ponha-se - na 
Thesourarla da Caixa." 

Foi approvaaa, com salva da 
emenda. 

0 Sn. ~IARQt:EZ DE PARA:s'.\GU.I.: - =-ao 
estão estabelecidos corretores nas caixas fi. 
!laes; niio deve passar senão dizendo ser cor
retor da Caixa matriz. X esse caso, t~asse o 
artigo tal qual, sem se resenar para a Com
missão. "Art. 59. Realizado o pagamento, o possui

O Sn. l\IAnQt:Ez DE BAEl'E:mY: - E' ncces- dor, ou seu procurador, ass!gnarâ, em livro 
sarlo esperarmos pelo parecer da Comn11ssão competente, 0 recibo do juro; e estampar-se-A 
para Irmos conformes. no reverso da apo!lce um carimbo que lnd!qun 

O Sn. liiAnQuEz DE CARAYELT..As: -A qucs· o semestre e o anno." 
tão t'i gramrnatkal. Esta discussão ainda não Foi approvado como estava no prl)· 
cstlí acabada; se acabar, diga-se "corretor" ou jecto. 
"corretores" é a mesma cousa. Se a Caixa fi- "Art. 60. A amortlzacão ou resgate das 
lia! não deve ter corretor, diga-se expressa- apol!ces será feito pela Caixa e suas fillaes, 
mente: o mais é quest:io gramrnatlcal que de ou por compta das mesmas apollces, quando 
;nada serve. e toma tempo. se achem no mercado abaixo do par, ou por 

Havendo-se a ma teria por discutida, melo de sorte quando estejam acima do par. 
foi proposto l\ votac;üo o artigo, e pas- Nunca c Estado pagarlí mais do Que o capital 
sou' com salva da emenda. que a apollce representar ... 

.. 

• 



r 
I 

~ 
' ;J 

l 
I 

Ses~ilo de 17 de Outubro i85 

E)IE:\'D.\ D.\ COlll!ISS.\0 

• Art. 60. Em lugar de - Caixa e suas 
tlllaes - ponha-se - Caixa - .?m lugar de 

- compta - deve ser - compra. 
Foi approvado com salva das pala· 

vras - e suas flllaes. 
Foi !Ido o artigo 61 para entrar em 

discussão, mas deu a hora, e por Isso 
foi adiada. 

O Sr. Rodrigues de Car1•alho apr~

sentou, como relator da Commlssão de 
Legislação, o seguinte parecer, que 
passou a ser lido pelo Sr. 2• Secreta
rio. 

P.\RE:CJ:I: 

• A Commlssão de Legislação vendo o r'7 
querlmento do Senador Pedro José da Costa 
Barros, em que pede providencia sobre o de
ferimento que lhe deu o Governo, remcttendo 
aos meios ordlnarlos a prctencão de serem ex
cluldos trcs Desembargadores da Relação do 
Maranhão por motivo de suspeição no processo 
a que mandou proceder o Go1•crno a requer!· 
menta de alguns queixosos, é de parecer que 
não pertence no Senado dar providencia al
guma cmquanto não apparcccr o processo em 
que 'põde ter lugar o excrclclo de sua jurls
dlccão, tendo al!ãs o suppllcante o recurso nos 

127' SESSÃO, E!\1: 17 DE OUTUBRO DE 1827 

Continuaçao da Se!Junda discussão do projecto 
sobre a fundação da divida publica. - Pri· 
meira e &e!Junda discussão do projecto so
bre o orça111ento para o anno de 1828 

PKESIDt::\'Cl,\ DO SR. DISl'O C.\l'ELLÃO :MÓR 

Achando-se presentes vinte e o!to 
Srs. Senadores, declarou-éle aberta a 
sessão, e foi !Ida e approvada a acta da 
antecedente. 

Como não houvesse expediente, o Sr. 
Presidente annunclou que tinha lugar 
a urgencla que se havia pedido sobre o 
pa.reccr da Commlssito de Legislação 
aprescntndo na sessão antecedente; e 
sendo apoiada e approvada, entrou em 
primeira discussão a m:tterla do pare
cer, e não havendo quem falasse con: 
.tra, foi approvado para passar á ul· 
tln.a discussão; o que teria lugar na 
sessão lmmedlata. 

Entrou-se na primeira parte da 
Ordem do Dia, que er:t o prosegul· 
meato da segunda dlse.ussão do artigo 
61 do projecto de lei sobre o reconheci
mento, legalização, fund:tç:lo c amortl· 
zacão dn divida publica, que flcá.ra 

termos legaes. adiado na sessão antecedente, junta-
"Paço do Senado, 16 de Outubro de 1827 · mente com a emenda da Com missão. 

- Marquez de Inhamõupe. - .lfa.rqucz de Ca· • Art. 61. o sorteio para a amortização 
ravellas. - João Rodri!JUCS de Carvalho." ter/i lugar nas caixas matriz c f!llacs, no ui· 

Pedlo·se urgencla; porém, como ha· timo dia do pagamento semestral dos juros; ex-
via dado a f1ora, o Sr. Presidente de- trahlndo-se da urna, onde se acharão todos os 
clarou que ficava sobre a :\lesa para numeras das apollccs cm circulação, aquellas 
entrar em discussão na sessão 
gulnte. 

se- que devam ser amortizadas; c publlcando·sc 
pela imprensa a lista dos numeras que a sorte 
tiver designado para que os seus possuidores, 
ou procuradores destes compareçam nas The
sourarlas da Caixa e suas flllaes, e sejam pagos 
dos respectivos capltaes. Esta lista será. logo 
rcmettlda fts differcntes caixas flliacs, cessan
do desde o dia da sorte o \"enclmento dos ju-

o Sr. Presidente assignou para Or
dem do Dia: primeiro, continuação do 
projecto adiado pela hora; segundo, o 
projecto sobre o orçamento para o anno 
de 1828, c um parecer e emendas da 
Commlssito de Fazenda deste Senado. 

Levantou-se a sessão ás duas horas e 
dez minutos da tarde. 

1Jispo Capcllrio Mór, Presidente. - Vis
conde de Congon11as do Campo, 1• Secretario. 
- José Joaquim de Carvalho, 2• Secretario. 

ros." 
E)IE:"\'D.\ D.\ CQ)!)USSÃO 

"Art. 61. Em lugar de "nas Caixas ma
triz c flllaes ·• ponha·sc "na Caixa"; cm lugar 
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da pula\'l'a "semesti'UI" ponlm·se ·do segundo 
semestre"; em I uzar de "nas Thenou!·arlas da 
Ca!xn e suas flllaes" nn "Thesourarla da Cal
xu."; supprlma-sc "esta llstn ser:1 !o,t;o rcmet
tlda ás d!ffercntes caixa~ flllaes." 

X.. O Su. Boum~s: - Parece-me que deve dcs· 
prezar-se a emenda, até por um prcjuizo Que 
della resulta; porque, de seis cm seis mezes 
ficam :l. Caixa sessenta contos de réls, e as apo· 
!lces que os deviam representar; vem ella a lu
crar um conto de réls, que deveria pagar de 
juro; por isso deve passar o artigo desprezan
do-se a emenda. 

•· Art. G2. .\.s apo!lces, amortizadas ou por 
compra, ou por sorte, nas caixas flllaes, serão 
lmmedlatamente golpeadas e remettldas pura 
a Caixa de Amortlzacfto, onde, juntamente com 
as que o forem ncl!u, serão cuidadosamente 
guardadas em lugar seguro." 

E~lE:\'D.\ D.\ COlUIJSS.\0 

o; Art. 02. Substltuldo Pelo seguinte - As 
npollccs amortizadas, ou por compra, ou por 
sorte, serão lmmedlatamcnte golpeadas c cui
dadosamente guardadas na Cai:;a de Amortl-

O .su. :\1.\RQt'EZ DE S.\XTo A~rAno: - se- zação, cm lugar seguro." 
gundo a lei, só no fim do mm o o que deve a . O S11. :lbnQuJ:z DJ·: D.u:J•J;:>:DY: - Este ar
Caixa fazer essa opera~iio, entrando as apol!- tlgo pôde passar, mas creio que o artigo 01, 
~e~ pelo valor de um por cento, gcgundo a regra que já foi approvado, encontra·se com este a 
que para c!las deve haver. Ora, não sendo respeito da sorte que de\'em ter as apo!lces. 
feita e2ta opcraç[Lo de seis em seis mezcs, mas Seria, pois, conveniente accrescentar algnma 
sim no fim do anno, fica não sendo propria para cousa (leu). Eu acho que falta z;o llrtlgo ante
este c:lso a objecção do !!lustre Senador. cedente, ou neste, a dcclaraçii.o do que deve fa-

0 Sn. DonGJ;s: - A providencia do ::rt!go zer-se ás npol!ces que forem compradas na 
nfLo é respectiva :1. Caixa, mas sim para que as Caixa matriz. Este artigo diz (leu) parece, 

pois, que se dc\'c accrescentar - as compradas 
nJ. Cnlx:l matriz serão hnn~ct!l::ü!lmenta gu::tr· 
dadas cm lugar seguro. 

apollces corram acima elo par. Ora, correndo 
el!as neste sentido, :r:arece que seria melhor 
fazer-se o sorteio de seis em seis mezcs, e n~o 
no flm do anno, para obviar a que ficassem 
fóra os sessenta contos vencendo juros. 

O SH. !I!AnQr:Ez Jll~ P.\11.1:\'Aor:,\: - Neste 
sorteio de seis em seis mezes nüo vejo vanta· 
gem alguma, porque podem no lntervallo delles 
descerem nn praça as apolices abaixo do par, 
c r>er-clcr·sc então; :tcho, portn:nto, que tcra 
h.:.r;-ar a emenda, por ser o sorteio proprlo n 
f.:~zcl-as suhir acima do pn.r. 

F:1lou o Sr. Borges, mas não se en· 
tende o Tachygrapho; usou depois da 
p~l:J.·:ra o Sr. :IIarqu~z de Maricá, mas 
niio se ouvio o que disse o llluslre Se· 
nadar. 

Julgando-se a materia suff!c!ente· 
n1entc discutida o Sr. Presidente pro· 
poz á votaçilo do Senado:· 

1.• Se ap;Jro•·aya o artigo, salva a 
emenda; assim se venceu. 

2.• Se cm lugar da palavra - se· 
mllStral - se devia dizer - do se· 
gundo semestre; - não passou. 

Ficou portanto approvado o artigo, 
salvas ns pala\'ras - c suas flliaes. 

Passou·se ao artigo 62: 

O Sn. 7\!.lnQr:l'Z m: SAx'l'o A)!,\J:o: - Eu 
creio que aqui neste artigo está isto dito c 
providenciado (leu). 

O Sn. BonGJ~s: - Dando·sc esta providen
cia para a Caixa matriz, nilo Ye.io que se dêtu 
lg-u:~.es para as caixas flll:tes; por eonsequcn
ci'l assento que se deve acerescentar unlca· 
mente uma cousa (leu). para pôr todas em unl
formldade. 

Falou o Sr. Marquez de Paranaguá, 
mas não se ouvlo. 

O Sn. :IIARQt:r:z m; BAm•J:xnY: - Não acho 
necessarla a observação; é \'Crdade que esta 
parte do artigo refere-se a u:nn. ou outra cousa, 
mas DfLo admlttc enganos. 

Julgando-se a materia sufficiente
mcntc discutida, foi o artigo posto á 
,-~tação, e foi appro•·ad o com sah·a das 
pn.!aYi.rtz - cnixa~ filiaes. 

Scgulo·se a leitura do artigo 03: 

"Art. 03. A transfercncla das apolices terá 
lugar cm qualquer dia não feriado, na Caixa 
de Amortização c suas flliaes, á \'lsta das pro· 
prias apol!ces, e mediante os corretores rcspe· 
ctlvos, por assento. em um IIYro, depois de ve-
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rlflcada a apollce, e reconhecido o possuidor. 
Este assento sert\ ass!gnado pelo corretor, pelo 
transferente, e pelo transferido, podendo ser 
estes dons ultlmos representados por bastantes 
procuradores, que apresentarão neste acto as 
suas procurações." 

razão alguma para se exigirem tantas cautelas. 
As notas do Banco nunca ti \'eram lguaes tro· 
pecos, e persuadamo-nos que quanto mais fac!· 
!Idade dermos ás transferenc!as, tanta mais ha· 
l'erâ nas transacções. 

O Sn. PnESIDE:'\l'E: - E' preciso que se fata 
a emenda. 

E:UE:SilA DA colDuss.i.o O Su. BouUJ~s: - O nobre Senador que prl· 
melro se lembrou, põde fazer a emenda. 

"Art. 63. Suppr!ma-se -e suas flllaes- O Su. l\L~nQm:z DI~ B.\J"'I~:soY: -· Eu a o!-
e em lugar de -os corretores respectivos- di- !ereço. 
ga-se -o corretor." J::ltE:'\Jl.\ 

~ão havendo quem tomasse a pala· 
vra, propoz o Sr. Presidente o arti:;o A "Art. 64. Supprimam-se as palavras -
votação e foi. appro1•ado como estava seja asignado por duas testemunhas reconheci
no projecto, com salva das palavras - das- substituindo-se -seja apresentada, etc-
e suas flllaes. .'lfarqltc:: de Bacpcndy." 

Passou-se no artigo 64: Foi Ilda e apoiada, c entrou em dia· 
"Art. 64. Todavia as apo!ices de menor cussilo com o Projecto. 

valor que o de 1:000$ poderão ser tr:msferidas O Sn. )LutQm:z m~ SA:sro All.\Hu: - A 
por escrlpto particular do primeiro ao segundo emenda foi tilo geralmente apoiada, que parece 
possuidor; e deste ao terceiro, e assim por deverá ser taxado de grande temerario quem 
diante; comtanto que este escripto seja assi· a ella quizer opp~r-se; ha, com effeito, uma 
gnado por duas testemunhas reconhecidas, c grande 1·antagem no expediente, que se apre
seja apresentado juntamente com a :lJlOlice, no senta, c trouxe-se a exemplo as not::.s do Banco; 
acto do pagamento do juro, pelo pcssuido::-, ou m:>.s esta lei suppiie q;Je se deve justa:ncnte pa· 
seu procurador; e então o corretor farti lavrar gar a quem fõr dono da apol!cc, e admittida a 
no livro proprio :1 vista do mesmo escripto, o emenda, destroc-se este principio. Não me cp
assento da transfercncia feita, que será assl· ponho a que o artigo soffra a!g;Jma modifica· 
gnado pelo no1·o possuidor, ou seu bastante pro· çilo, ficando em seu vigor aquelle principio. A 
curador, ficando desde logo o referido esc•:- lei -o que quer ~ que haja nas transfercncias ai· 
pto no arcbivo da Caixa, ou de suas flliaes." guma legalidade na verificação do dono da apo-

0 Sn. ~LinQUEZ llE BAEPI~:suY: -Este artigo !ice; porque ella manda que as transfcrencias 
''em tirar as di!ficuldades que havia estabcl~- de apollces de um conto de réis, sejam feitas 
eldo o artigo antecedente, c facilita muito :ts nas caixas, não exigindo esse q•lt:sito para as 
operações; mas cu ainda quizcra mais: que se de menor valor. Xão me parece que esta !c! 
não exiJam assi;naturas reconhecidas, mas uni- consiga dar ;rande facllldade ás transferen· 
camentc a assignatura do dono da apolice. elas, antes, pelo contrario, julgo que. devemos 

O Sn. Bor.cEs: - Apoio a opinião do nobre modificai-a para se obter a maior facilidade 
Senador, e até sou de parecer que em todas as passivei. Consistirá a modificação em fazer 
transfcrencias das apollccs não houvessem as extensiva ás apoliccs de conto de réis as me· 
cautelas pedidas. O verdadeiro modo de faclli· didas que para as transfercncias se tomam com 
tarmos as transfcrencias, dando mais latitu~e as de menor mlor. Ou então, seja feita a pri· 
â compra destes fundos, será o reputar-se dono mcira transferencia da apol!cc de um conto de 
da apolicc quem com ella se apresentar; c como réis na conformidade da lei, sem que as seguiu· 
o cofre da amortização lhe põe a marca quando tes a isso fiquem sujeitas, àe1·cndo o possuidor 
lhe é apresentada, não ha receio que haje cn- que se apresentar a receber o juro della, levar 
gano. Do outro modo scr(L pôr estorvos âs e~sa declaraç:io, c quando a apollcc chegar ao 
transferencias. ultimo possuidor, devcrâ este fazer um acto 

O Sn. ~LmQt:F:Z m~ P.m.\X.\Gu,\: - Apolo igual ao que fez o primeiro. Parece-me q•le 
a moção do !Ilustre Senador. Eu não vejo por este ultimo modo multo se facilitarão as 
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trans!erencla.s, sem Ir contr11. o principio de s6 
se pagar ao verdadeiro dono da apollce. 

e 34 (leu) põem ás transferenclas. Acho, por· 
tanto, que o verdadeiro ê a Caixa reconheoo~ 
dono da apollce quem lh'a. apresentar, sen<io 
ella verdadeira; se alguem fica lesado, use dos 
meios da lei; e se a apo!loe to! roubada a a!· 
guem, vi1 elle contra o ladrão, assim como 
aquelle" que ao ladrão a compra.sse, apparecen
do·lhe depois dono. Assim, deste modo, faclli· 
tamos as transacções, e de outra maneira dif· 
!icultamos muito o ag!o das apollces. Eu nl!.o 
tenho idéa de que nos mercados estrangeiros 
haja taes transfereuclas: não sei disto, por isso 
que não tenho viajado. 

0 SR. MAnQCEZ DE PARA:I"AGUÁ: - E' Ver· 

dade que as apo!lces comparada.s com as notas 
do Banco devem ter a mesma circulação, po· 
rém ha uma coisa que convém notar: 6 que 
a Nacilo me deu em pagamento uma apollce 
que guardo, deixando lá escripto o meu no
me, e se um homem falsificar outra igual, e a 
Caixa a pagar, quando cu me apreSI.:!ntar com 
a minha, dlrli a Caixa: - já paguei· esta no· 
ta. Parece, pois, que para obviar a ·isto, e vis· 
to ser a apollce um titulo de divida cm que a 
Nação se constltuio para com aquelle que dei· 
xa o &:lu nome assignado, não deverA a Caixa 
pagar sem saber se o seu credor cedeu a ou· 
tro. As apollces não estão no caso das notas 
r!o Banco; dc'l'c ncllas hav.er, sim, uma espc-
cle de giro, mas acho que sempr~ deverA ha· 
ver alguma cautela que mostre a tr:lll.!lferen· 
ela, para que a Caixa conheça que o seu cre· 
dor cedeu a outro: parece-me, pois, que o cs
cripto da transferencla deve sempre existir, 
para não dar lugar a falsificações, e tendo a 
vantagem de serem logo conhecidas as falsas. 

O SR. BoRaEs: - Nilo posso comprehender 
a ut!Udade de -exigir as cautelas do primeiro e 
ultimo possuidores, e nilo nos lntermedlarlos. 
Vamos, porén1, agora, ao principio de que a lei 
s6 quer que seja pago o legitimo credor, Ist-o é 
principio geral; ma.s que é que acontece nas 
letra.s de cambio, quando se tra.spassani? serA 
por ilólcrlptura publica? Não: o accoltante paga 
a quem lh'a ~.presenta; e que faz o dono quan· 
do a perde ou lh'a furtam? Previne o acceltante 
para a 11ão pagar; e que deverA fazer quem 
perde a apolice? Dar parte á Caixa para não a 
pagar. Se vemos tantos contos de réls gi· 
rando em letras que se pagam ao portador sem 
mais formalidades, parece que l!evemos conten· 
tar-nos com o mesmo modo. Os bilhetes do 
Banco a quem são pagos? Ao portador, pois 
que se fossem necessar!as formalidades para 
transferencias seria lmpossivel a sua circula· 
cão. U.t_t!mamente em Inglaterra, para reme
diar o grande mal da.s notas falsas, o que se fez 
foi cassar todas as Bank-Notas de cinco mil 
libras, e insinuar que quando passassem de 
Pedro u Puulo levassem a .rubricu do prlm{;!ro; 
e, Indo-se da ultima até a primeira rubrica, vem 
facilmente a conhecer-se de onde sah.io a nota 
falsa; isto que a Inglaterra fez para conhecer 
a falsificação das Bank-Notas, c para não estar 
continuamente enforcando gente, parece-me que 
serve para este caso, bastando nas transferen· 
cia.s, que o transferentc e o transferido assi· 
gnem nas costa.s. Como, porém, não podemos 
agora emendar os art.igos jâ approvados, deixe· 
se passar este, e emend-aremos na tcTceirn dis
cussão. O SR. Bonm~s: - P•Zd! a palavra para 

responder ao lllustre Senador que diz que é 
para evitar .alslf!cações, que oe podem fazer, 
que se exigem estas solemnidades. Dada a 
possibllldad·~ de poder• fazer-se uma apol!ce 
perfeitamente igual em seu formato, tarja, etc. 
com quanta mais facilidade se não poderá. •fal· 
slflcar o escripto de transferenc!a? Dada essa 
possl·bilidade, tudo se póde falsificar. Ora, co
mo não hn lei QUI~ possa evitar o. mal!cia dos 
homens, vlrã a culpa a recahlr naquelle que 
devia fazer a averiguação, por ter sido tão 
pouco perito, que não conheceu oJ. falsidade de 
onde proveio o prejuizo da Caixa. S·~ ·houver 
quem falsifique uma letra por mim passada, 
como PDB!IO dei:xar de a pagar? Quem pOdo 

0 SR. MARQUF.Z DF. BAEPESDY: - Estoil 
persuadido que se d~ve tacilita1' a transferen· 
ela das apollces, ~ ao m~~m.! tempo provlden· 
teclar a que ellas não vão para a mão de la· 
drões. Para não acontecer este ultimo caso, 
tenha o dono grnnde cuidado cm as guardar; e 
quando, apezar da sua cautela, lh'as furt11m. 
use dos meios da lei. O querermos acautelar 
isto, não nos convém, porque dlfflcultariamos 
estas trnnsacções, quando s6 devemos facf.ll· 
tal-as. Supponha-se que comprei de manhã d~z 
ou vinte apollces, c que de tarde qu.cro ver.· 
del~s. por isso que no lntervallo sublo o seu 
preço, scrã lmpossivel fazm eu esta transa· 
ção, pelos tropeces que este Artigo e os 32 
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falsificar uma apollce, como não poder!l. falai· 
!lcar um escrlpto particular? Bem se conhece 
quanto Isto será mais tacll do que aqulllo. 

O Sn. !lfAnQuEz PE !\l.Anxc..í.: - Eu com 
!.!ttelto não acho multo conveniente que cor· 
ram como notas do Banco; nem tanta faclll· 
dade. Eu não sei como se pratica em Inglater· 
ra; o que sei é que a Caixa ua fundação da 
grande divida da Russia tem transferenclas, 
e nilo se paga senão por melo do corretor. As 
liltras têm sempre o pague-se li ordem de F ... 
e têm o endosso. Ora, nilo sendo as apolices 
papel moeda, mas tltulos que devem estar 
gu:?.rdados cm casa, c acontecendo morrer o 
dono, c por qualquer modo deSo:ncamlnhar·se 
aqucllc titulo, como se poder.1 \'criticar qual 
foi o dono ou pessoa que o transforlo? Ha· 
jam embora cautelas nas transferencias, mas 
ao mc::os tirem-se as duas testemunhas; e o 
mais a expcriencla nos irá mostrando os ob
staculos a que Iremos dando providencias por 
pequenas leis. 

O Sn. Boilcts: - Fui eu quem trouxil o 
exemplo dns notas do Banco, mas como lncl· 
dcute, sendo a mlnlia primeira questão o que 
se pratica com as letras de cambio. Acaso 
são necessarlos escrf.ptos para as pagar? Não; 
basta só asslgnar o nome; Isto é o que eu dl· 
zia que tambem bastava para as apollces, que 
era fazer-se a transferencla d•:llas com a assl· 

tos, e em supprlr o deficit. Pergunto mais: 
Quando se mandarem agtncl:tr fundos a troco 
de apolices ba de dizer-fie ao comprador-assl· 
gne aqui? Responderá elle, nilo quero, porque 
vou por esse modo declarar que sou homem 
rico, ou cap!tal!sta, que compro apol!ces . 
Quasl sempre, Sr. Presidente, aq!l<llles que 
Querem empregar o seu dinheiro procuram 
empn~gal-o bem, mas sem que nlnguem o sal· 
ba; por isso sou de parecer que para venda 
das apollces só se dever!l. empregar o corre

tor, convidando assim os capitalistas a com· 
prarem na quasi certeza de que um negocio 
tratado entre os dois unicamente niio se di· 
vu!gará; mas, se pelo contrario, exigirmos 
multas formalidades que causem publicidade, 
esses apertos afugentarão do mercado os ho· 
mens ricos. Xós ainda estames multo novos 
nestas operntões de credito, ·~ na de ser dlt· 
t!cll poder realizar-se Isto no anno de 1828. 
Ora, que prejulzo resulta â Fazenda Publica 
da remocü.o desso:s tropecos, que o Artigo põe 
ás transferencias? Nenhum. O Estado paga a 
sua divida a. quem apresenta o titulo dclla; 
quem não o quizer perder, tenha-o bem guar· 
dado. Julgo, pois, que se devem, como já dls· 
se, l'acllltar o mais possivel as transferencins 
de um para outro, c que mesmo a .,sslgnatura 
nas costas naquella occaslão, as d!ttlcultarla. 
fazendo escusarem-se á compra muitos cap!· 

gnaturo. nas costas. Agora. o modo corno Isso Sl' tnllstas, rece!osos de serem apontados como 
faz nas praças da Europa, digo que até se fa· homens ricos. 
zem por palavra, porque digo a um corretor: O Sr.. :MARQL"Ez DI~ MAnrcÃ: - Xns actões 
co:npre·me tantos fundos de Napoles, e no do Banco se cscreVl)m os traspasses nns cos· 
outro dia digo-lhe: torne a \'endr.;I-os. tas; vemos tambcm que no emprestimo contra· 

O Sn. MARQUEZ DE BAE!'Eli"DY: - Não du· bido na Russla são as apolices delle negocia· 
v! do que haJam os inconvenientes que ha, e das pelo corrector, passadas por {lSCr!pto. O 
que tem sid., ponderados pelo lllustre Senad<rT queTcr-se entre nós se ponha no reverso da 
o Sr. l\larquez de Maricá; mas ainda os encon· apollce "partence a Fulano", como se faz em 
tro maiores no mod·o porque restá redigido o uma letra de cambio, é lmpratleavel, porque 
Artigo, c á proporção que se vai tratando da se uma letra, que deve durar só por po)queno 
lei, maiores dlfficulcladea se vão encontrando. espaço de tempo, consente Isso, não o poderá 
Diz o lllustre Senador que se estas apolloes consentir uma apo!lce que deve durar multo 
cor.ressem como pa.pel moeda, e com ellas se tempo, e que pt)las repetidas transferenc!as, 
pagassem dividas, podia-se talslrlcar uma, c que pódil ter, necessitaria de um caderno de 
com ella !r receber á Caixa, que diria ao ver· papel para poder conter as assignaturas. De· 
dade!ro credor quando aJl'Parecesse: "já es~ mos, Sr. Presidente, toda a franqueza ás tran· 
pago o que de\·la o Estado, por isso que já saccõ:s. mas conservem-se as cautelas do Ar· 
aqui tenho o titulo da divida··; ma..q, perg~mto tlgo, c a exper!enc!a nos mostrará se dellas 
eu: qual é o maior emprego que temos a fazer resulta algum Inconveniente, a que a Assem· 
destas apol!ces? E' em resgatar notas do Ban· bléa darli prompto remedlo com uma pequena 
co, :pelo menos até a somma de seis mil con· lei. Quando digo, que se conSt;rvcm as caute-
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las do Artigo exceptuo sempre as duas teste
munhas; um capitalista que vende, e outro 
que compra, não terão dlfflculdsde em escre· 
VIerem as poucas palavras de transferencla, 
mas não haverâ a mesma facilidade em achnr 
testemunhas. E', pois, o Ju.eu par.:oer que de· 
vem conservar-se as cautelas do Artigo, sup
prl·mlndo as duns testemunhas. 

Senador quer Qtlld a Caixa não fique regpon:~u
vel, então, são ociosas todas as cautelas. Nós 
nilo estamos no caso de contrahlr emprest1mos 
com uma sociedade, mas sim no de vender apo

llces a quem as qulzer comprar. Ora, como, no 
nosso caso, a Xação ê que ha de responder, 
será necessarlo tomar cautelas para que ella 
não seja enganada. Jâ se deram bastantes 
franquezas ás transferenclas das apollces me· 
nores de um conto de ré!s; mas reduzir estas 
a correrem como letras de cambio, ou notas 
do Banco, nunca votarei por Isso. 

O Sn. :M:.UIQUEZ DE B.\EPE:SDY: - Lembre· 
mo-nos do qUI~ se praticou com o nosso em
presUmo em Londres, e do que se praticaria 
aqui se acaso .t!vessemos a fortuna de achar 
tres ou quatro csp!te.llstas que nos compras· 
sem esses doze mil contos, fazendo cons!gna
~ões de mil contos de rê!s cada anno; se os 
achassemos, digo, exigiriam elles algumas cau· 
telas nas transferenc!as? Não. O que fariam 
era mandar as apollces aos seus agentes, e fa· 
c!l!tar a venda dellas para terem a quota 
com que deviam suppr!r o Thesouro, e tirar 
lucro, se .pudessem. Pnrece-mc, portanto, que 
devemos dar toda a franqueza âs transferen
c!as, livrando-as d•3 todos os lmpec!lhos. 

O Sr. Presidente propoz se estava 
discutida a materla; venceu-se que 
sim. 

Se approvavam o Artigo salva a 
Emenda; venceu-se que sim. 

Agora resta a Emenda que ê sup
presslva. 

O Sn. Vrsco:sDr:: DE Co:soo:suAs: - Sr. Pre
sidente. Requeiro a V. Ex•., que proponha o 
Artigo dividido, fazendo distlncção de tres 
objectos; sendo o primeiro (leu), o segundo 
0•2u), que ê sobre que recahe a Emenda, e 

O .Sn. Bonc;Es: - O que acaba de dizer o 
nobre Senador a respeito do nosso emprert!· 
mo em Londres não padece du\"lda al;uma. 
Apparecer:un d1lls compr~dores apres~nt:mdo 

as suas condições, qUI~ eram quererem apo!l
ces de tal quantia, a tantos por cento; o que 
comprou fez o mesmo que pratica aquelle que 
compra uma peça de panno para vender a 
cavados, Isto é: comprou tantos milhões, que 
lhe vieram repartidos r.m apo!lces de tal va
lor, cujas apollces elle começa a vender a re
talho; sendo nesta operacão a sua ;anta;cm 
o ter, por exemplo, comprado a 82, c vender a 
83. Estas apo!lces, sabidas da mão do primeiro 
comprador, correm um sem numero de ou· 
troa possuidores, sem lhes ser necessar!o as· 
sento algum cm lh·ros, ou asslgnatu.ras D() re· 
verso. 

O Sn. ~!ARQt:F:Z DE SA:sro AltAno: - Sr. 
Presidente. Eu não pretendia falar mais nes· 
te objecto, mas o que acaba de dizer o nobre 

Senador fez-me mudar de Intenção. A lei não 
considera vender as apollces a uma socleda 
d~; q:mndo clla sup!)õc a ,·enda d:J.q :tilo!lce~ é 
a. todos os qnc as qulzcrcm comprar; c a C~d· 
xa não ha de respondr.r pelas malversncõcs 

que possam haver? Deve responder; mns para 
a livrar dessa responsabilidade é que devem 
tomar-se todas estas cautelas. Se o llluslre 

o terceiro (leu) parece-me que não deve ser 
supprlmldo, apezar da Emenda dizer: - sup
prlma·se todo o resto. 

O Sn. :MAIIQUEz DE BAEPE:SDY: - Eu, na. 
minha cmmJda, não tive em mente mais que 
supprlmir as duas testemunhas, e não o resto ' 
do Artigo; foi falta de advertencla da minha 
parte. A minha tencão era unicamente aliviar 
as transfercnclas da necessidad·e das du:ts teS'· 

temunhas, e do tabelllão, e nada mais; po
rém não me expliquei ·bem, porque disse: -
supprlma-se o resto. Não era Isso, comtudo, o 
que eu queria; fique esse resto, supprlmlndo 
as testemunhas. 

O Sn. ·:\!ARQUEZ DE S. Ali!ARO: - Pedi a 
palavra, Sr. Presidente, só para que V. Ex•. 
convide o mustre Senador a roforzrar a Emen
da, e tornai-a mais clara. 

O Sn. llrAnQuF.z nE PARA:SAGt:.\: - Eu tam
bf'!ll sou do voto que só dcYcm ser suppriml· 
das as palavras - por duas testemunhas ré· 
conhecidas - devendo o m.n.!s pa5!:ar como 
estlí no Artigo. 

0 Sn. MARQ'GF.Z nr:: BAr>l'F.:SDY: - Estã e 
Artigo redigido com a suppressão. (leu). 

O Sn. PnEsrnExrr::: - Agora reduz-se a 
Em~da lí supprcssii.o das palav~as (leu), fi. 
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cando o mais tal qual estava. Proponho, IJI~r· 

tanto, se assim a approvam? 

Voenceu-se que sim, ficando assim o 
Artigo approvado na conformidade da 
Emenda. 

Fez-se a leitura do Artigo 65: 

"Art. 65 .. No fim de cada semestre as 
caixas tillaes rem·ettcrão á Caixa matriz uma 
conta corrente dos juros que pagaram, do 

valor, e numero das apollces que amortiza· =· das transferenclas c:ue tiveram lu;ar, e 
das despezas que flzcmm. Esta cDnta doep~ls 

de examinada e approvada em Junta, entra· 
rã nos IIYros da Caixa de Amortização." 

u Art. 65. Supprlmldo." 

Em conS~equencla de uma pequena 
observação do Sr. :Marquez de Baepen· 
dy, tlcou J!.dlado este Artigo. 

Velo á discussão o Art. 66: 

u .ut. GG. Se o poasuidor da uma apollce 
perdei-a, poderá haver da Calx:t de Amortiza· 
çií.o e suas flllaes outra apollce dr~ igual nu· 
mero e valor, justificando p:-imelrament{! a 
perda, e p:~gando, para as despezas da Caixa 
o mesmo que se acha disposto no Artigo 34." 

El[ll:s'llA DA COlDURs,\o 

proprlo possuidor; muLto ma!s agora que se 
approvou que as transferenclas 93 fizessem 
sem testemunhas, e sem tabelllilo. 

O SR. llbiiQUEZ DE S.\:s-To AMARo: - E' 
procurar justificar que com effelto era sua, e 
ter grande cuidado em não a perder. O Arti

go trata de quando fOr uma perda real, que 
possa provar. 

O .SR. BoRGES: -Cada vez vão apparecen
do maiores dlfflculdades. Não apresentando eu 
a apollce, porque a perdi, mas apresentando 
o titulo, porque era possuidor, dizem-me Isso 
não basta, dê uma justificação. Como ê que hel 
d•3 justificar que a perdi da minha algibeira? 
Como se ha de justificar semelhante perda? 
S6 se as testemunhas jurarem que quando eu 
estava em pé ella ·me cahlo da algibeira; mas 
que fé men~cerão essas testemunhas que na 
occasiiio me não :wisaram da queda da apo· 
llce? Não sei como se deve proceder a dar se
melhante justificação. 

O Sn. li!.\RQUEZ DE .SA.:s-To A:IIARo: - E' 
mostrar que elo . primeiro possuidor passou a 
segundo, deste a outro até ch•egar ao que a 
perdeu. 

O SR. DonGES: -E se o ultimo que a tran· 
sferlu ao que a perde não existir jã? Como jus· 
tlflcarfl ellc que lhe fôra transferida pelo de
funto? Passe embo!"a o Artigo como qulzerem, 
e a experlencla nos mostrar:\ as dlff!culdades 
que encontra, a que, a meu ver, sõ outra lei 
poderá dar remedlo. 

Julgando-se a mater!a discutida, 
propoz o ·Sr. Presid•:nte o Artigo â 
Yotação, e foi approvado com salva das 
:palavras - e suas flllaes. 

Proccdeu·se ã leltum do Artigo Gi: 

"Art. GG. Supprlma·sc - e suas flllacs." 

0 .Sr:. l\IARQ'CEZ DE SAXTO .AlUilO:-Acho 
que este artigo contem uma mui boa provi· 
dencla, pela qual as apollces tomam um cara· 
cter superior á moeda, por Isso que quem per· 
de dinheiro, ainda que justifique que o perdeu, 
não o torna a haver á mão, c se lhe furtar2m, 
nunca põde conllcccl·o; o contrario, por<m, 
acontece com as apollces; porque se perco a 
minha, justifico a perda, e dão-me outra, e se 
m'a furtam, dou as providencias para não ser 
paga. Estas vantagens dão âs apollo~s uma. ga· 
ra.ntla de superior credito. 

"All't. 67. A Caixa de Amortização e suas 
flllaes reccbe!"ão pontualmente os capltaes ne· 
oessarlos para as despezas que forem postas 
a seu cargo. Não deverá. rundar·se capital ae 
divida alguma, sem que na proprla lei da sua 

fundação seja:n con.si,;:Jados rendimentos ccr· 
tos, que bastem â despcza do seu juro a amor· 
tlzaciio." 

O Sn. BonGE:: - Será. com tudo necessar!o, 
p-ara obviar malversações. que a segunda a.:Jo· 
!Ice, que se passa, leve declarações da perda 
da prlmrel·ra. 

O Sn. BAnnoso: - Não entendo, quando 
perder a apollce e a. gula ao meE:mo tempo, 
como se ha de conhecer que eu sou ainda o 1 

ElrENDA DA CO:\[:\USS,i.o 

"Art. 67. Supprlma-se - e suas flllw;s." 

Não havendo quem falasse contra, 
propoz o Sr. Presidente o Artigo a. 
Yotação, e foi approvado com salva 
das palaYras - e suas flllaes. 
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Passou-fie a discutir o Art. 68: 

"Art. 68, Além dos l'~ndlmcntos obnga 
dos jA pela presente lei á despeza do capital 
creado, appl!car-se-á, quando opportuno seja, 
alguns outros, que como desobrigados, pos· 
sam supprir qualquer falta que haja de occor
rer na Caixa de Amortização; como taes fi· 
cam-lhe d•~de jA appllcados: 

"1.• O producto das prestações annuaes, 
que as corpora~ões de mão-mor~a deviam -te1· 
pago pela dispensa que lhes concedeu o Alv&
rã de 16 de Setembro di~ 1817. 

"2,• O producto da allenacil.o d:lS capei
las que houverem caducado, ou caducarem, 
nos termos do Alvará de 14 de Janeiro de 
1807. 

''Estes remllmentos serão arrecadados pe
lo Thescmro e casas de Fazenda, e lmme
di:~.tamente entre:;ues .'1. caixa de Arno·l'tlza
çã.o, ou á ordem desta, fts caixas fillaes das 
Provi nelas, onde a arrocadaçiio se fizer." 

que tudo o que lhes pertenca, venha ter A 
Caixa matriz. Eu atê deixara este cuidado A 
Junta desta Caixa. Acho, pois, o Artigo excel
lente, e que deve passar tal qual está redl· 
gldo. 

!Havendo-se a materla por discutida, 
!o! proposto A vota~ão o Artigo, ti· 
cando appro,•ado com salva das pala
vras - caixas fli!aes. 

Entrou em discussão o Art. 69: 

"Art. 69. Os capltaes ou r-endimentos, 
assim obrigados como desobrlgadcs, que forem 
applludos por lei A Caixa de Amortlza~ão. 

não IP~ão dlstrahldos pelo Governo, qualquer 
que seja a causa, ou pretexto que allegue, sob 
a pena Imposta na lei da Responsabilidade dos 
Ministros e Secretarlos de Estado aos que dis
sipam os bens publicas." 

Não havendo quem o contrarias&!, 
foi proposto á \"Otação, c npprondo 
como estava no Projecto. 

Velo ã discussão o Artigo 70: 

1:~-mxn.\ DA cmDIJS~<.\,, "Art. 70. A Junta da Caixa porá á dis-
posição das suas fll!aes, por lntermedlo das 

• Art. 68-paragrapho 2.•-Em lugar d~ - Casas de Fazenda das respectivas Provlnclas, 
Estes rendimentos - ponha-se - Estes ren- os capltaes necessarios para a despeza qu·~ lhes 
dimentos serão arrecadados pelo Thesouro e for encanregada. '' 
Casas d·~ Fazenda, e por estas enviados ao o cofre." 
Thesouro para serem lmmedlatamente entre- I:::IIEXDA DA colln.nss.\o 
g-ues [L Caixa de Amortiz:u;:ão." 

O Sn. MARQUF.Z DE BAI::t'EXDY: - Eu não "Art. 70. Supprlmldo." 
ncho embaraço a!:;um para que este Artigo Depois de se fazerem algumas ob-
passl' tal qual está, porque a sua lntelllgencla servações, ficou adiado o Artigo. 
está conhecida .• i;J!go, portanto, que pódc pas- Passou-se a discutir o Artigo 71: 

sar. "Art. 71. O cofre da Caixa de Amortiza-
O S1~. 1\rAnQn:z 111·: h'!I.DIHt'l'F.: - Sr. Pre- ção terá tres chavt!s, uma .. das qua.es será 

s!dente. Não sei qual seja o moth·o de querer- guardada pelo Inspector Geral, e as outras 
!'.!OS dar ('Ste incommodo da >lnda dos capltaes pelo Contador e Thesourelro. Igual numero de 
das caixas flllaes pa.ra este Thesouro. Se nõs chaves terã 0 cofre de cada uma caixa filial, 
'\".emos que se manda que nas P.ro\'lnclas sE sendo as chaves tambem :;u:~.rdadas, separa
pague a venda das apollccs, como niio hão de damente, J>Cio Deleg':Ldo, Escrlpturarlo c The
flcar lá 'lquellas quantias pertencentes ao mes- sourelro. Nunca se abtirã cofre algum, sem 
no fim? Dc,·em flca.r naquclles thesouros que estejam presentes os tres clavlcularlo~; o 
parcla.~s. (assim se podem chamar) para sa- mesmo será observado ao fechar-st>." 
tlsfazerem as apollces. Parece-me, pois, Que o 
Artigo deve ter esta dcclara~ão, assim como a 
de que os ministros fiquem Tcsponsabillsados 

EMr.:SDA DA COMMTSSÃO 

por alguma falta. "Art. 71. Supprima-se desde - igual 
O .Sn. lliARQm:z DE BAEPE:SPY: - O prln· numero - at.é a - palavra - thesoureiro -

dpio deste paragrapho está adiado. Quanto em lugar de - cofre algum - dl;a-se -
11. remessa das caixas ·flllacs, é multo justo "o cofre. •· 
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Julgando-se, atinai, discutida a ma· 
teria, propoz-se á votação o Artigo, e 
!ol approvado com salva das dispo
sições respectivas á.s caixas flllaes. 

gue dahl? A accusacüo do :Ministro. E onde 
se faz a accusação? Na Camara dos Deputa· 
dos. Eis aqui o sentido em que o Artigo está 
concebido; (apoiados) lá, na Camara, onde 
se faz a accusacão é que são necessarlos esses 
esclarecimentos, que depois ella dará á Ca· 
mara dos Senadores, quando par:t ella vier o 
processo. Acho, pois, que o Artigo 72 está bom, 
e que a providencia pm· elle dada, é convenlen· 
te. A Camara dos ::lenadores nada tem com es
tas pro\'ldenclas preparatorlas. 

Entrou em discussão C' Artigo 72: 

"Art. 72. A Indicação de qualquer Mem
bJ'O da Camara dos JJeputados será sufflclen
te para que se possa exigi-r lmmedlatamente 

da Ca!.xa de Amortização quaesquer lllustra· 
tões sobre as suas operações. A mesma Camara 
poderá Instituir Commlssão de Exame quando 
julsar nccessarlo para conhecer o estado da 
administração da r~!erlda Caixa." 

O Sr. !\Iarquez de Jnhan1bupe man· 
dou á :Ilesa a seguinte 

EME!';JJA 

"Art. 72. Proponho que s~ diga no prln· 
clplo: -A lndleacão de qualquer Membro das 
duas Camaras Legislativas.·- E que na ultl· 
ma parte do Artigo se diga - .as mesmas Ca· 
maras. - lrlarqucz de Inhambupc " 

Foi apoiada, e entrou cm discussão 
com o Artigo. 

O S1c. ?li.\RQtmz m~ P.\li.AXAGc.\: - Sr. Pre· 
sldente. Quando pedi a palavra foi para sus
tentar que o Artigo devia passar tal qual 
está redigido; por~m. o Sr. ::lfarquez de Bac· 
pendy em tudo prevenia as minhas ldéas. O 

argumento deste lllustre .senador foi Igual 
ao que cu tinha a fazer. Por conscqucncin, ap· 
provo Inteiramente as suas ldéas, c voto con· 
tra a Emenda, por isso que julgú que o Artl· 
go está cxcell ente. Se cada uma das camaras 
mandasse uma Commlssão examinar a Caixa 
de Amortlzatão Isso seria uma confusão. 

O Sn. :IIAnQt:J~z m~ bHA~umrJ~: - Ainda 
que seja attrlbulda á Camara dos Deputados 
alguma garantia relativamente á administra.· 
cão de finanças, todavia a Camara dos Senado· 
:r>:s não está ·inhlblda de tomar Igual parte. 
A Constituição dá á Camara dos D_eputados a 
iniciativa a respeito de Impostos, recrutamen· 
tos, etc., mas não é ella só a quE' decide. Qual 
ha de ser, pois, a razão, porque a Camara dos 
Senadores não ha de tambem gozar do direito 
de fiscalizar a Caixa de Amortlzn;;ão? Não 
acho mot!Yo algum para este artigo excluir 
o Senado de um direito, que. a pertencer a 
uma, deve Igualmente pertencer a outra Ca· 
mara. As leis de dividas ou emprcstlmo, como 
esta, tilm, sim, a sua origem nu C:J.mara dos 
Deputados, que dellas tem a lnlcla.tiYa; mas 
não deixa de ser neeessarla. para chegar a ser 
le!-, a discussão c approvação desta Camara. 
Ora, se o concurso de· ambas as Camaras é 
que faz a lei, parece-me que. tambem a am· 
bas deYem ser extensivas as providencias que 
P.lla der; logo, não deve •:sta Camara ficar 
privada de tomar conhecimento do estado da 
Caixa de Amortização. Parece-me, pois, que o 
Artigo deve ser emendado. 

O Sn. MARQUI::Z 1m IXHA)fiiU!'J;: - Ainda 
não ouvi uma razão que me convencesse. Não 
me oppuz ao Artigo por ser neccssaria a con· 
correncla do Senado para fazer effectiva a 
responsabilidade do :lllnlstro. mas sim para 
que se não tirasse um direito ao Senado, o 
que p6de ter pesslmas conbequencias, habl· 
tuando·se uma Camara a fazer alguma cousa 
sem a concorrencla da outra, quando ambas 
formam a Assembléa Geral. Disse um lllustre 

Senador que seria uma confusão Ir-se do Se· 
nado examinar junto com a Commlssão dn 
Camara dos Deputados; mas cu não encontro 
confusão alguma nisso; uma Commlssão d~ 
tres o:~enadores que confusão causaria? Se a 
Cama.ra dos Deputados, tendo iii um dos seus 
membros. nfnda póde mandar comm.lssõcs de 

o Sn. MARQUEZ nE BAErr.xnT: - Acho, 
Sr. Presid'.!nte, que o .Artigo está em ter.mos 
de passar. E' verdade que o lüustre Senador 
sustentou as ldéas geraes. N'lnguem duvida 
que para haYcr lei é n-ecessarlo o concurso de 
ambas a.o; camara.q, c a Sancção Imperial: mru; 
wjamos o !lm do Artigo, e o resultado que 
delle se pode seguir. O que se quer neste artt· 
go é que pela simples Indicação de qualquer 
membro da Camarn dos Deputados se proce· 
da a ·~xame. Supponhamos que deste exame 

se conhece a transgressão da lei: que se se· 
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lei sobre o areamento para o anno 
de 1828, e um Parecer e emendas of· 
·!l~recidas pela Commissão de Fazenda 
deste Senado, principiando-se pelo 

raxame, não dever1 o Senado mandar uma 
Igual Commisslio, visto que nlto tem !â quem 
lhe dê esclarecimentos? Qual ha de ser o mo
tivo i)Orque o Senad·a deverâ ficar alheio nes
te negocio? Nlto ê elle acaso de sua attribui- "Art. 1.• Fica sOmente orc:1da a receita 
ção? Nlnguem t:ll poderrt dizer. Nunca, portan- do Thesouro Publico n:1 COrte e Provlncla do 
to, approvarel um artigo, que d(L um d!relto 
sõ a uma das duas partes da Assemblêa Ge-

Rio de Janeiro, para o anno futuro de 18!!8, 
a contar do primeiro de Janeiro ao ui· 
timo de Dezembro do mesmo anno, na ral. 

Julgada a materia sufficlentemen- somma de seis mil oitocentos e oitenta 
te discutida, propoz o !:ir. Presld•~nte contos de reis • • • . . . • . • . • • . • 6. 880:000$000 
á votação o Artigo. 

Foi approvado como estava redl· 
gldo. 

A Emenda do Sr. :M:arquez de 
Inhambupe foi rejeitada. 

Segui o-se a discussão do Artigo 73: 

"Art. 73. A Junta da Caixa de Amortl
zaçilo apresentará todos os annos á Camara 
dos Dcp::Uldos o seu bal:tnco geral, :lcompa
nhado das reflo~xões que entender convenien
tes para o seu melhoramento e prosperidade". 

Não havendo quem contrariasse a 
sua doutrina, foi approv:l.do como se 
nchnva redigido. 

Passou-se a discutir o Artigo 74: 

"Art. 7 4. De seis em seis me21~s se farão 
publicas pela Imprensa todas as operações da 
Cab.:n de Amortização e suns fiii:J.c-s, oa por 
edit.aes affix·ados nos lu;;ares publicos, onde 
não hou\·er facilidade da Impressão." 

EliEXDA DA CO::.IIDSSÃO 

A sarer: 

1' Receita ordlnarla da Pro-
vlncia do Rio de Janeiro, 
calculada com dez por cen· 
to de augmento: cinco mil 
e quinhentos contos de rêls 5.500:000$000 

!!• Receita extraordlnnia, tnl 
qual .calcul::tdn no orç:tmen
.to do Thesouro, com o 
augmento de oi!J~nta con
tes do rendln!Cnto d:t Fa
brica da Pol\•ora: mil tre
zentos e oitenta contos de 
r61s .. • .. .. • .. .. .. • .. • .. • 1.380:000$000 

Não havendo quem contrariasse a. 
sua dou trlna, foi proposto á votação, 

e approvado como estava redigido. 
Segui o-se o Art. !!•: 

"Art. 2.• Fica sõmentJ~ orçada a despeza 
do Thesouro Publlco Ull CGrte e Provincla do 
Rio de Janeiro, para o dito anno de 1828. 
a contar do primeiro de Janeiro atê o ulttmo 

"Art. 7. .supprima-se o que se segue á de Dezembro, na somma de nove mil qui-
palavra - Amortização." nhcntcs e v!::te e cinco contos 9.525: 000Q000 

Havendo-se a materla por discutida, 
foi approvado o Artigo C:)m salva das 
palavras - e suas f!Uaes. 

Velo â discussão o Art. 75: 

"Art. 75. Ficam revogadas todas as leis, 
Alvarás c mais Resoluções em contrario." 

Julgando-se debatida a materia, foi 
approvado como estava no Projecto. 

.Tulgando-se dtebatlda a materla do 
ProJecto, foi approvado para passar ã 

terceira discussão, ealvo os artigo• 
que dizem respeito ás caixas flllaes. 

Passando-se ao segundo objecto da 
Ordem do Dia, teve começo a primeira 
o segunda discussão do Projecto de 

1• 
2• 

3• 

4• 

6• 

6' 

7• 

A sab~r: 
Casa Imperial ........... l. 031:000$000 
:\llnlsterio do Imperlo, con· 
forme a tabella 1• ······ 670:000$000 
Dito da Marinha, confor-
me a tabella 2• 2.061:000$000 
Dito da Guerra, confor· 
me a tabella s• 2.358:000$000 
Dito da Justlca, confor· 
me a tabella 4' 107:000$000 

Dito dos Negoclos Estran· 
gelros, conforme a tabel· 
la 5' .................... 110:000$000 
Dito da Fazenda, confor-
me a tabella 6• ········ 3.288:000$000 

; 
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Dada a hora, adlou·He a discussão 
deste Artigo, e o Sr. Presidente de· 
clarou para Ordem do Dia: primeiro, 

o ·Projecto adiado; e, havendo tempo, 
o Projecto sobre a creacão do Supre
mo Tribunal de Justlca. 

Levantou-se a l)essão As duas ho· 
ras. da tarde. 

Bispo Capelláo Jfór, Presidente. - Vis· 
conde de Conoonluls do Campo, 1• Secretario. 
- José Joaquim de Carval110, .2• Secretario. 

2.• "Illm. e Exm. Sr. - Procedendo 
hontem a Camara dos .Deputados ti. nomeacllc 
da Mesa, que deve servir atê ultlmarofle a ac
tual Sessllo, toram elel·tos para Presidente o 
Sr. Pedro de Araujo Lima, para vlce-Presi
dente o Sr. José da Costa Carvalho, e para 
Secretarlos, em 1• lugar eu, e em .2•, 3• e 4• 
os .srs. José Antonio da Silva :Mala, Lulz 
Francisco de Paula Cavalcante de Albuquer
que e Joaquim l\Iarcelllllo de Brito, pela or
dem em que vão mencionados. O que partici
po a V. Ex•. para o fazer presente na Cllllla· 
ra. dos Srs. Senadores. - Deus Guarde a. 
V. Ex•. - Paco da Cll.lllara dos Deputados, 
em 17 de Outubro de 1827. - José Carlor 
Pereira de Almeida Torres. - Sr. Visconde 

128' SESSÃO, EM 18 DE OUTUBRO DE 1827 de Congon·has do Clllllpo." 

Expediente. - Continuação da primeira e s~ 
ounda discusaão do Projecto sobre o or
çmnento para o anno de 1828 

PRESIDI!:.'iClA DO SB. BISl'O c.u•t:r.L.'i.O llÚR 

Achando-se presentes vinte e sete 
Srs. Sena.dores, declarou·se aberta a 
:sessão, e Ilda a Acta da antecedentP 
foi approvada. 

O Sr. 1• Secretario deu conta dos 
seguintes · ofiiclos, que havia recebido 
do 1• Secretario da Camara dos Srs. 
Deputados. 

1.• "Illm. c F.:xm. Sr. - Por Of!lcio do 
Ministro e Secretario· d'.Estado dos Negocio& 
da Guerra, datados em 13 e 15 do corrente, ~ 
acompanhados dos respectivos Autographos as· 
slgnados por Sua .Magcstade o Imperador, !I· 
cou a Camara dos Deputados Inteirada. de Ha· 
ver o :Mesmo Augusto Senhor Sancciona.do o 
Decreto da Assemblêa Geral relativa as sen· 
tencas dos Conselhos de Guerra, que se fize. 
rem nas Provlnclas, e igualmente a Rellolucao. 
que diz respeito aos Rêos l\Ulltarcs de tre11 
ou mais deserções. O que participo a V • .Ex• •• 
para que se,l\l. presente na. Camara dos Sra. 
Senadores. - Deus Guarde a V. Ex•. - Pa.
co da. Cama.ra. dos ·Deputados, em 17 de Ou· 
tubro de 182'1. - José Carlos Pereira de A.Z· 
meiàa Torrea. - Sr. Visconde de Con~;onhas 

do Campo." 

A.. 2á 

. ) 

O Senado ficou Inteirado. 
3.• ~mm. e Exm. Sr. - Passo ás 

mãos de V. Ex•. Inclusa a Resolucllo da Ca
mara dos Deputados acerca do Projecto de 
J..el sobre a Proposta do Governo .relativa {L 

construccão do Palaclo da Imperial Quinta da 
Boa VIsta; a.flm de que seja. por V. Ex. apre
sentada na. Camara. dos Srs. Senadores com 
o Projecto, e Proposta Original, que a acom· 
panha.m. - Deus Guarde a V. Ex•. - Paco 
da Camara. dos Deputados, em 15 de Outu· 
bro de 1827. - José Carlos Pereira de A.l· 
meida Torres. - Sr. VIsconde de Congonhas 
do Campo." 

Passou a ser lido o Projecto pelo 
Sr. 2• Secretario, cujo theor é o se
guinte: 

Proposta do Governo convcrti.UZ em Projecto 
ele Lei 

"A Assemblêa Geral Legislativa do Im· 
perlo Decreta: 

"Art. 1.• O Governo fica a.utorlsado pa
ra faZer continuar e acabar a. construccão do 
palacio da. Imperial Quinta da Boa VIsta, ap
pllcsndo a essa despeza a quantia de cento e 
seis contoa quatrocentos e clncóenta mil rêis. 

"Art. 2.• Esta quantia será fornecida. 
pelo Thesourelro Publico em prestacõcs men
sacs que serão designadas pelo Governo, at
tcndendo, em sua discrlcão, ás urgenclas do 
mesmo Thesouro. · 

"Art. 3.• As p~es.tacões que se fizerem no 
nnno de 1828, serão accrescentadas ao seu 

'f. ID 
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àeficlt, e satisfeitas pelo mesmo modo com seu commando; log<J, a razão que allega o nobre 
que a elle se occorrer. Senador nllo foi bem poeta. 

"P~o da Camara doa ·Deputados, em 16 
.de Outubro de 1827. - Doutor Pedro de .4.rau.
jo Lima, Presidente. - Jo&6 Carlos Pereir!l 
de Almeida Torre&, 1• Secretario. - Josó An
tonio da Silva Mala, 2• Secretario." 

·Foi a Imprimir para entrar em dls· 
cussão na ordem dos trabalhos. 

O Sr. Rodrigues de Carvalho apre
sentou c leu a rt-ü:tcção das emendas 
approvadas pelo 'Senado á Resolução 
sobre as armacões da pesca das ba· 
leias, e das emendas ao Projecto SO· 
brc:- a or;an!sação da Imperial Briga· 
gada de Artilharia de Marinha; e a 
redacção do Projecto de Regimento 
Economlco e Policial para as minas. 
Finda a leitura, perguntou o Sr. Pre
sidente se o Senado app~VIilva aquel· 
las redacções, ao que disse 

O SR. MAnQm-.z DE SA;o;ro Al[ARo: - Queria 
Sr. P:resldente, que V. Ex•. mandasse ler 
cada uma das redacções separadas, para se 
Irem approvando cada uma de per si. 

E, sendo lida peio Sr. 2• Secret:a.rlo 
a que trata da Imperial Brigada de 
Artilharia de :lfarlnila, accrescentou o 
orador: 

Peco, Sr. Presidente, que V. Ex•. m&nl<~ 

ver na redacção onde se diz offlclal de or
dens. ('!o! lido) E' ~a emenda de tão pou
ca conslderacão, que nllo valia a pena de fa
zer-se: dizer ajudante de ordens ou offlclal de 
ordens é a mesma coisa; parece Isto desejo 
de emendar. 

O Sa. BARRoso: -Eu approvo a redaccão. 
Como se mudou o comma.ndante, que era brl· 
gadelro, e ~;.ue era quem tinha ajudante ae 
01 dens, li justo que agora se chame offlc!al 
de ordens á.quelle que desempenhar as func
~ões de ajudante de ordens, porque estes "Ó 

pertencem a offlc!al general. 
O Sa. BoRGES: - Ha commandantes mili

tares que nü.o têm patentes de oftlclaes gen-a
raes, c que têm ajudantes de ordens, assim 
como aquelles comma.ndantes das armas que 
não são offlclaes generaes. 

0 Sa. MARQUEZ DE PARA:q"AGUÁ: -Os com· 
mandantes das armas não têm ajudantes em 
consequencla das suas patentes, mas sim do 

O Sr. Presidente propoz, se se ap· 
provava a redacca.o: foi approvada, 
assim como a das emendas â Resolu· 
ca.o sobre as armações da pesca daa 
baleias, e a das emendas ao projecto 
de Regimento para as minas. As duas 
primeiras 11ara se remetterem â Ca
mara dos Srs. Deputados, e a tercelr!L 
ficando reservada para quando se ap
provar o projecto sobre a mineração. 

O Sr. Marquez de Baependy a11re-
sentou as emendas, que a Commlssão 
de Fazenda havia sido encarregada dP. 
organizar sobre as caixas flllaes, de 
que trata o projecto de lei sobre a 
fundacão da divida publica, concebi· 
das nestes termos: 

"Art. 53. Substltuldo pelos artigos 51 e 52 
do projecto que passou para terceira discussão 
na Ca.mara dos Deputados da .maneira se
guinte: - Cada uma Caixa filial que fOr es
tabelecida será administrada por U:m delegado 
da Junta, tendo por empregados um Thesou· 
relro, um Escrlpturarlo e um Corretor. O De
legado senl. nomeado pela Junta, com approva· 
cão do QQverno: e os empregados serão esco· 
lhldos pela mesma Junta, â proposta do Insp.:!· 
ctor Geral. Os delegados e empregados das 
caixas flliaes vencerão gratlflcacões annuaes, 
proporclona.da.q ao trabalho que tiverem, e desl· 
gnadas pela Junta, com approvação do Go
verno: e, outrosim, prestarão fiança ou ilypo. 
thecas pelas quantias que a mesma Junta ar
bitrar. 

"Art. 54. Conservado. 
"Art. 55. Conservado. 
"Art. 56. Conservado. 
"Ar.t. 67. Conservado. 
"Art. iíS. Conservado. 
"Art. 60. Conservado, emendando-se só

mente a palana - Caixas -- que dc\'e Rl'r 
Caixa. 
"Ar(;. 61. Conservado. 
"Art. 62. Conservado. 
"Art. 63. Conservado. 
"Art. 64. Conservado. 
"Art. 65. Conservado. 
"Art. 66. Conservado. 
"Art. 67. Conservado. 
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"Art. 68. Conservado. 
'"Art. 70. Conservado. 
"Art. 71. Conservado. 
•· Art. 74. Conservado. 
"Paço do Senado, em 18 de Outubro de 

1827. - Marque:: de Baepenày. - Marque;: d~ 
Maricá. - Marque:: de Santo Amaro. • 

O .Sa. PRESIDENTE: - Será necessarlo man· 
dar-ee Imprimir com urgencla. 

0 Sa. MAIIQUJ!!Z DE BAEPE:SDY: - Não serâ 
Isso preciso, porque todos os artigos alll apon 
tados estão no projecto Impresso, que todos 
temos, e multo pequenas cousas faltarão; por 
Isso parece-me que podemos servir-nos daquelle 
Impresso. 

Decldlo-se que ficasse sobre a Mesa 
para entrar em discussão, o que teria 
lugar na sessão lmmedlata. 

Entrou em ultiD'I~ discussão o pa· 
Tecer da. Comm!ssão de Legislação, 
apresentado na sessão de 16 do cor· 
rente, sobre um requerimento do Sr. 
Senador Pedro José da Costa Barros; 
e, não havendo quem o contrariasse, 
foi proposto :i votação. e a.pprovado. 

Entrando-se na primeira parte da 
Ordem do Dia, prosegu!o a segunda 
discussão do artigo !!• do projecto 
sobre o Orçamento para o anno de 
1828, que ficara adiado na sessão an· 
tecedente. 

0 SR. MARQUJ!!Z DE BAL'PE:SDY! - POUC'> 
tere! que dizer sobre este artigo 2•. Vá em· 
bora o que nclle está, mas não me posso acom
modar a que hajam de sancclonar-se as tabel· 
las por esta lei, pois que podem causar gra.n· 
des embaraços: voto, :portanto, pela suppressão, 
e mandare! a minha. emenda. para. ser supprl
mida. a referencia ás ta.bellas. 

EHE:SDA 

"Supprima-se no artigo 2• a referencia ás 
tabe!las. -Marque:: de Bacpendy." 

Foi apoiada. 

rios, assim como o da Guerra.; limitar-me-e! 
unicamente a uma repartição, de que tenho 
mais conhecimento. Direi francamente que. 
nas clrcumstanclllll presentes, a quantia que 
se determina é lnsuftlclente, é mui modica ~ 
vista do que se gasta da repartição da Mari
nha. Eu com duzentos contos não fiz essas 
cousas. O Intendente da Marinha rez o orça
mento avaliando o numero de of!lclaes que 
tem empregados no Arsenal, e o numero que 
tem de otflclaes desembarcados; orÇOu tam· 
bem a esquadra que se poz â disposição do MI· 
nlstro, e expõe opUmamente quanto gasta. uma 
náo, uma fragata., etc. Eu não sei como se es
tabelece esta. tão pequena. quantia, nem sei em 
que se fundou a Camara dos Deputados para a 
estabelecer, sendo preciso para a repartição de 
Marinha uma. multo maior quantia para com
pra de embarcações, concertos, etc. Eu estou 
certo que a Ca.mara dos Deputados não leu todo 
o Orçamento, ou que em alguns pontos não lhe 
prestou multa attenção, e não olhou para as 
compras da Inglaterra. Confesso que estou 
embaraçado, e acho que esta. quantia nem em 
tempo de paz é sufficlente, quanto mais em 
tempo de guerra. Eu proporia :i Camara que 
nil.o determinasse cousa alguma aos Ministros 
da Guerra e da Marinha.. Haja. ou não lei 
de Orçamento; mas antes a não haja, do que 
amarrar as mãos ao Go\·erno; porque na guerra 
quer-se dinheiro e mais dinheiro, e uma vez 
que elle se não dá. ao Mlnisterlo, acabou-se a 
guerra, acabou-se a ãefesa, e o lmperlo fica 
exposto á.s irrupções de seus Inimigos. N6; 
temos obrigação de sustentar e acudir ti. segu
ra·nca do Imperlo, e ao decoro da Nação brazl· 
lef.ra; e isto não se l!az sem dinheiro. Ficando 
o Governo com as mãos atadas, nenhuma destas 
cotJSa.~ se podem fazer, nem sustentar; e, então, 
que vergonha! . . . A distribuição compete ao 
Mlnlster!o, e não ao Corpo Legislativo. Nã) 
approvo, portanto, estas ta.bellas, por Isso que 
designam a distribuição do total, que s6 per· 
tence ao Mlnlsterio. 

o SR. MARQUE?. DE PARA:SAGuÃ: - Sr. Prc- O Sn. MARQUEZ DE DAEl'E:SDY: - O lllus-
sldente. Trata-se neste artigo de deixar deter· tre Senador tem multo bem demonstrado, que 
minada a quantia que se põe :i disposição dos a modica quantia que se estabelece, ha de pa· 
ministros para as despezas do Estado. Eu não ralysar o Ministro da Marinha; mas como se 
sei se nesta. .quantia estão comprehendldas, ao deixa livre a contlnuaçlio das despezas da Ma· 
menos com exactidão approxlmada, as despe- rinha nas diversas Provinclas, como atê agora. 
zas de todos os ramos dos diversos ministe· se tem praticado, fica o Ministro com este re-
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curso, se bem que delle podem provir grando2 
males para a repartição da Fa.zendn, niio só· 
mente quanto aos pagamentos das despezll:l 
proprlas das Provlnclas, como a respeito das 
sobras e consignações com que deve contar t' 

Ministro da Fazenda. Sr. Presidente. Deixe· 
mos o artigo como está, supprlmlndo-se sim· 
plesmente a referencia âs tabellas; o Ministro 
do Thesouro Irá dando para as dlffcrentes re
partições as quantias que forem nccessarias 
tendo o reeurso de representar em Ma!J, 
quando se abrir a Assembléa, os embaraços 
em que se achar, para se darem as providen· 
elas. 

boa, sendo a que ê composta de estrangeiros, e 
estes sem dinheiro niio assentam praça. Com o 
orçamento que aqui está, e QUIS o !Ilustre Se
nador quer sustentar, é querer sacritlcar o Im· 
.perlo, ê querer que o Ministro diga: eu Jlil.o te
nho meios de sustentar as despezas. O.Jnt.oan· 
dente da Marinha, calculando pe.a Marinha ln· 
gleza, calculou multo bem; niio digo que se es· 
teja por esse calculo, mas digo que ê multo 
bem feito. Concluo dizendo que nem tanto, nem 
tão pouco, que o -que está estabelecido não cbP· 
ga para nada. 

O Su. BonGEs: -Eu não sustentei oOrca· 
mento, procure! um termo mcdlo. 

Falou o Sr. ~1arqucz de Paranagu(l 
mas o Tacbygrapho não ouvlo. 

O Sn .. Bom:Es: - Quando foi dado o Orca· 
mento do :\ilnistcrlo da Marinha o anno pa.s· 
sado, nessa occaslão não estaTa a Marinha no 
estado cm que está boje, Isto é, tão diminuta. 
Vemos que se perdeu ha pouco tempo a fra· 
gata Paula, c essa perda já fez uma diminuição 
da despeza, por Isso que não é possh•el ser ja, 
aquella perda supprlmlda por outra, não sendo 
coisas estas que se achem em uma loja, e JP. 
repente se comprem. E', pois, uecessario ter em 
consideração que a esquadra que temos é ma· 
nor do que cm 1827. O Orçamento, que se deu, 
copiado pelo que apresentou o Intendente da 
Marinha, é multo grosseiro e multo mlseravel. 
Porque razão não havia de ''Ir a dcspeza que faz 
o marinheiro bra.z!Jelro, e escusado o Ir bus· 
car como typo a despcza que faz o marinheiro 
lng!ez? Porque não procurou o hollandez? Foi 
de proposlto buscar o marinheiro mais caro 
que ba no mundo. Além disso ba uma !mmen· 
sldade de embarcações que desarmaram para 
entrar cm concerto; e, agora, nfto conhece o MI· 
nlstro, mesmo, Que a natureza da guerra deve· 
ser com embarcações pequenas, e que os gran· 
dPS navios deverão desarmar? Não se vi! qu~. 

desarmando as embarcações grandes, póde di
minuir-se esta fragata Paraguoss1i com 27\l 
praças? E' nccessarlo ponderar estas c outras 
razões, para poder-se argum•=ntar com conlle· 
ci-mento de causa. 

0 Sn. :\l:ARQt;F.Z D& PARANAOUA: - A fra· 
gata Paraguas.vd tem duzentas c tantas pra· 
ças, quando a sua lotação é de trezentas; e tal· 
vez alguns receiem entrar em acção, olhando 
para a pouca e mi\ guarnição qu·~ tem, não ha· 
vendo nas nossas embarcações todas alguma 

Falou o Sr. Marquez de Baependy, 
porém o Tacbygrapbo não o ouvlo. 

0 Sn. M..\JIQUJ::Z m; P.\RAl\',\GU.t: - Sr. Pre
sldent.o~ Só farei pequenas reflexões. O Ministro 
pede para as despezas do anno de 1827, tres mil 
e sete contos. Disse-se que elle pedia o que es· 
ta\·a na sua mão, mas Isto não é exacto, como 
acaba di~ mostrar o nobre Senador. Pedlo mais 
este anno quatrocentos contos para pagamento 
de atrazados á tripulação, e nlnguem poderâ 
negar, que Isso seja necessarlo; porque sabe-se, 
de facto, que no Rio .:la Prata ha embarcações 
que não têm recebido pagamento ha sete mezes, 
como o brigue Caboclo, etc. Eu requeiro, S;. 
Presidente, que V~anba o Ministro da Marlnua 
para nos Informar, e para, á ''ista das suas 
Informações, podermos fixar a quantia que deve 
estabelece~·se. Eu qulzera obviar a que hou
ve~se con!l!ctos entre a Camara e o ~ilnlstro, 
e salvar a responsabilidade deste na justifica· 
cão das dcspezas que a necessidade lhe fnç~ 
fazer. 

O Su. BonaEs: - Levanto-me para rcspo11• 

d:r a um dos nobl':s Senadores que diz que 
nao é preciso que se saiba o estado dos arma· 
ze!Ul, e que basta saber-se o que existe de ai· 
guns generos, para se calcular o que se n.:ces· 
slta; e quem é Que não sabe Isto? Vamos ao 
outro argum-ento, com que qulz destruir que o 
Governo tivesse os braços soltos Eu nc I · ao qu zc· 
ra respond·~r a Isto, porque comprehende ma-
teria de razão de necessidade; mas a Asscm
bléa Constituinte, com um pequeno cmprestl· 
mo, oecorrcu ás necessidades da noss.'l guerra 
da Independenc!a; e nós, agora, sobrecarrega. 
dos com um cmprcstlmo multo maior, supprfdo 
pelo Banco, apresenta-se-nos um accrescfmo de 
despezas, e u:n augmento de dh•lda! Drst~ 
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modo nem duplicados os Impostos, além doa 
que temos, chegariam, Respondo agora a outro 
nobre Senador que ü!sse que devemos ouvir o 
Ministro: estou nisso, mas lembro que o lll:l· 
nlstro da Fazenda acaba de dizer, no seu rela
torlo á Camara dos Deputados, que se atten
desse para a repartição da Guerra; e disse 
mais: que todas as coisas estavam ao avesso 
do que deviam estar. Por Isto ê que devemos 
guiar-nos, e não pelo dito de um particular. 

Falou o Sr. Marquez de lnhambupe, 
mas o Tachygrapho nno ouvlo. 

0 Sn. l\1ARQUEZ 1m PAIIAXAGU.\: - Sr. Pre· 
sldente. Eu pedi a palavra para dizer que o 11· 
lustre Senador enganou-se em dizer que ao .!\H
nlstro, dando-se-lhe alguma cousa para com
prar embarcações, faltou dar-lhe o poder para 
Isso. ~o Orçamento pas~ado estabeleceu-se que 
houves&3 o ·numero que temos actualmente de 
embarcações, e que na falta de uma destas se 
comprasse outra: por Isso diz agora o Ministro 
que necessita de mala quatrocentos contos pa
ra aquella compra. 

Falou o Sr. Marquez de Baependy, 
mas não Sl3 ouvlo. 

O Sa. Bonm~s: -Eu não fiz lncrepaçilo al
guma; eu até disse que o Corpo Legislativo não 
devia entrar nisso, que o Ministro teve melas, c 
que ainda multiplicando os Impostos, não che· 
garla para o que acabamos de apontar: não fiz 
mais do que o Mlulstro da .Fazenda fez no &~u 
relatorlo. 

O Sn. :\IAuQm·:z m' P.~R.\X.\GUÁ: - Sr. Pre
sidente. Que o Governo teve meios, é verdade, 
usou delles, satisfez os seus deve~.s. Nós sabe
mos quaes foram os tempos calamitosos em 
que se achou o passado Ministro, e sabemos a 
dlffercnça entre elles ·~ o presente. Levantar a 
marinha ao ponto dP réslstlr ao inimigo, se 
naquelle tempo foi dispendioso, hoje multo 
mais o deve ser, não havendo supprlmentos do 
Banco, ou não d•:scontando este: se naquelle 
. tempo foi necessarlo fazer-se uma despeza de 
tres n11! e sete contos, como se poderá hoje re
duzir esta a dois mil e clncoenta te um? Com· 
parando-se os preços correntes das duas épo· 
cns, deve colllglr-se que a actual despeza de
verA ser maior; e, sem meios necessarlos parn 
lhe fazer frente, não se póde dar um passo. 

O SR. BonGER: -Não contrario nada do que 
ülz o lllustre Senador, pois que acaba de dizer 
que o Governo t•zve meios. 

Falou o Sr. !lfarquez de Baependy, 
porém, não se ouvlo. 

O Sr. Marquez de Parana;::uli man
dou ã !\fesa a segulnb~ · 

I'ROPOST.\ 

"Proponho que se convidem os Ministros 
da Marinha e da Guerra para assistirem á dis· 
cussão do Orçamento para ns clc~pcz3s de !S~S. 
- .lfarqucz de Paranaguá." 

.Sendo apoiada, disse 

O Sn. PnJ~smEXTF.: - Está em discussão 
o requerimento do Sr. Marquez de Paranaguã . 

0 Sn. l\f.\RQUEZ DE SANTO AMARO: - Eu 
não posso convir com a proposta de serem cha· 
mados os :lilnlstros; nós sabemos por experien· 
cla que a sua vinda nos deixará no mesmo es· 
tado em que nos achavamos quando foram 
chamados. Sr. Presidente. ~as presentes clr
cumstanclas creio que seria um tal conylte 
uma lmprudencla do .Senado; jâ se tem dito 
que fique assim o Orçamento, e que para o fu
turo, quando Corpo Legislativo esth•~r outra 
vez congregado, se o taxado não foi bastante 
para as despezas, poderã qualquer dos llflnls· 
tros, a quem está encarregada a manutenção da 
força armada, fazer a este respdto uma mo
ção, na certeza de que a Assembléa provlden· 
clará; portanto, Sr. Presidente, parece-me que 
nada ganhamos com a vinda dos :lrlnfstros 

Falou o Sr. :\Iarquez de Paranaga:í, 
mas não se entende o Tachy;::rapho. 

O Sn. BoncEs: - Eu não enxo'l'alhel nln· 
suem: e, se algucm se acl1a enxovalhado, estou 
prompto a dar-lhe satisfação. O Ministro do 
Thesouro, no seu rclatorlo, diz que havia neces· 
sldadc da lei, eu mostrei que não haviam estas 
necessidades, c dlssr, que nem duplicados rc· 
cursos nesse caso chegariam; Isto não 6 •:mxo· 
vnlhar, eu nunca aqui apontei Individuo al· 
gum como delapldador. 

0 SR. MARQUF..Z D~: SAXTO A~fAno: - A 
\'fnda dos Ministros nada adlantarf1 ás ~cff~· 

xões que aqui se tem feito; demais, nós não de
vemos desfazer o QUe 'I' em da Cama r i doa 
Deputados, quando para o futuro se p6(}! ri'· 
mediar algum mal que nisso se encontre. 
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O Sr. Marquez de Paranaguá. fez 
ulll:l. breve renexão que o Ta.chygrapho 
não ouvio. 

un1 orçamento 6 a fixação de qualquer quantia. 
A palavra -or~a.mento- cm Inglaterra, quer 
dizer fixação ou provisão das quantias neces
sarias para uma despeza; mas, C()mo câ qulze
ram a palavra orçamento, julgaram preciso 
designar quaes eram os artigos que formavam 
o objecto delle; mas deixemos isso. Direi~ por 
fim, que a respeito de tabellas são desneces
sarlas; que o Poder Executivo é quem fa~ 
essas distribuições, e que se em alguma parte 
da administração a Nação se achar lesada, J 

Ministro será. accusado. O Poder Leg!slati\'O 
designa, e nada mais; todo o resto pertence M 
Poder Executivo. 

O Sn. 1\!:AilQtmz u~ SA:sro A~t.Ulo: - ~6s 

tratamos da vinda do Ministro para Instruir a 
Camara, e esta fazer cm consequencla das suas 
instrucções uma dotação conveniente; mas 
como estas lustrucc;ões nada põdem dar de 
novo, por isso estou Inteiramente convencido 
da Inutilidade da sua vinda. 

o su. li!ARQUi·:z 111·: PAu.\xAcuÃ: - Sr. Pre· 
sldente. As despczaij devem marcar-se exacta· 
mente, e eu não o se! fazer por pouco .mais ou 
me.nos. E'; pois, para !ixar minhas idéas a 
este respeito que é preciso que o :Ministro ve· 
nha. para dar os nccessarios esclarecimentos, 
multo mais depois da Camara dos Srs. Depu
tados ter feito uma nova organização. 

Julgada a materla sufflcicntemente 
discutida, foi pelo Sr. Presidente pro
posto â votação o artigo, salva a 
emenda; e foi approvado; foi depola 
proposta a emenda que tambem o foi. O Sr. Presidente propoz â votação 

o requerimento do Sr. l\IarQuez de Pa· 
ranaguá: julgada a materia delle suf· 
flclentemento discutida, não passou. 

Continuou a discussão do artigo e 
emenda. 

Falou o Sr. llarquez de :llaricá, po· 
rêm nf10 foi ouvido pelo Tachygra· 
pho. 

O Sn. :llARQm:z 1m P.\BA:SAGUÁ: - Estas 
tabellas costumam vir no Orçamento para uma 
e outra cousa. Quem quizcr saber o que por tal 
repartição se fez a tal quantia, corre ao Orca· 
mento desse Jllinisterlo, e alll toma conheci
mento da razão por que se despendeu; mas a 
lei s6 deve designar a somma total. 

0 Sn. MAr.Qtmz m: SA::'(TO AMARO: - Eu 
apoio a opiniflo do illustre Senador. A Camara 
não deve entrar no detalhe da dlstTibulção. A 
camara diz - tanto para as despezas das di
versas repartlç<>cs, - sem por Isso ficar prl· 
vado o Corpo Legislativo de poder perguntar 
ao Governo qual foi o destino que deu a algu· 
mas das st>mmas determinadas; mas o detalhe 
da administração dellas pertence ao Governo. 
O que o nobre Senador acabou de ponderar é 
justo; todo mundo sabe que o Orçamento 6 
uma pauta do Que pertence a cada repartição, 
escusando-se por isso as tabellas; nem nesta 
lei, que é a primeira \·ez que app!lrece, ellas 
devem vir, para fazermos as cousas em regra. 
Eu creio que esta cousa de tabellas, por uma 
má analogia, foi chamada Orçamento, quand" 

Segu!o-se a discussão do artigo ~·: 

"Art. 3.• No caso de seguir-se a paz, se 
reduzirão as despezas orçadas: 1." da reparti· 
cão da Marinha na forma da lei que fixou as 
forças maritlmas; 2.• da repartição da Guerra 
na forma da lei que fixar as forcas de terra, 
ou a um terço na falta desta lei. •· 

~:MENDA DA COlllUSSAO 

"Art. 3.• Supprlmam-se as palavras -ou 
a um terço na falta desta lei." 

0 Sn. M.\RQUEZ DE B.U:I'I~SDY: -Ainda SUS· 

tento a suppressão proposta. A lei da flxacão 
da forca do Exercito velo da Camara dos Depu
tados ao Senado; este apresentou as suas emen· 
das, porque assentou que a força, mesmo em 
tempo de paz, fosse de vinte mH homens; Isto 
foi reprovado pela Camara dos Deputados; mas 
agora por um melo Indirecto pretende-se ln· 
traduzir nesta lei a fixação da dita forca cm 
tP.mpo de paz, Seria o Senado contradlctorlo 
comsigo mesmo, se deixasse passar esta as· 
serção, porque nesse caso Iria contra a sua 
emenda. 

O Sn. BORGEs: - A emenda da cõiiimls· 
são deve ser despresada, porque nlnguem du· 
vida de que em tempo de paz a força de terra 
deve ser reduzida; e como ha de o Governo 
fazer essa reduccão logo ap6s a guerra, se não 
houver ainda a lei que fixe a força de terra? 
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S6 o Corpo Legislativo põde fazer esta lei, e 
emquanto ella não existir, como poderâ o Go· 
verno regular a reducção que deve fazer em 
tempo de paz? Parece-me, pois, que deve no 
artigo passar aquella clausula de um terço 
para servir de norma ao Governo na falta da 
lei. 

O Sn. MARQUEZ DE B.\EPEXDY: - Eu não 
s6 voto pela emenda da Comm!ssão, mas ainda 
YOU mais adiante: proponho a suppressão de 
todo o artigo, por ser desnecessarlo, estando 
jâ sancclonada por lei a força marlt!ma, e não 
se devendo fixar nesta lei a força. Eu vou 
mandar A Mesa a minha emenda. 

EMEXD..I. 

"Suppr!ma-se o artigo 3•. - Marquez de 
Baependy." 

O Sn. BonoEs: - Não estou pela Sljpprcs
são do artigo. Esta lei das despezas é no 
estado actual de glierra; mas, feita a paz, quer 
a Nação que se diminuam; e como se ha de 
fazer esta diminuição? E' preciso que a lei 
diga qual ha de ser a regra que deve seguir-se. 
Que é que faz o artigo? Dá essa regra pela 
qual o Governo na paz deverA d!min ulr as 
despezas da força de terra. 

Quanto â repartição da Guerra, não ha.· 
vendo lei que fixe as forças de .terra, e que
rendo este artigo marcar que a reducç!lo dei· 
las em tempo de paz serâ a um terço, não p6de 
saber-se, nem regular-se de quanto será este 
terço, por !aso que não ha lei que marque o 
total; deve por consequeucla suppr!mlr-se o 
artigo Inteiro. (No resto não se entende o Ta· 
chygrapho.) 

Falou o Sr. Borges, mas não se en· 
tende o Tachygrapho. 

Julgando-se a mater!a. discutida, o 
Sr. Presidente propoz ao Senado: 

1.• Se a.pprovava a suppressiio do 
artigo; não passou. 

2.• Se approvava o artigo, salva a 
emenda; aaslm se \·enceu. 

3.• Se as palavras -ou a um terço 
na falta desta lei - deviam ser sup· 
prlm!das; approvou·se. 

Passou-se u. discutir o artigo 4": 

"Art. 4.• As Prov!nc!as concorrerão para 
as despezas geraes do Imper!o com tudo quanto 
sobrar das suas rendas depois de deduzidas as 
despezas prov!nciaes." 

0 Sn. MARQUF..Z DI' BAF.PE!'JDY: - Este ar· 
tigo parece-me Improprio da presente lei, mas 
pôde passar. 

O Sn. l\IABQUEZ DE P.\IIAXAGUÁ: - Creio 
que o fim do artigo é para que o Governo 
chame ás suas obrigações aquellcs que servem 

de mar, e nella se diz a quanto cm tempo de nas Provlnc!as (leu)' Isto é, oohlbir Que JS 
paz devem ser reduzidas. 

0 Sn. l\!ARQUEZ DE BAEPEXDY: - Eu j(L 

disse que era uma rGdundanc!a, porque n6s 
temos uma lei jã promulgada que fixa a força 

O Sn. BonoEs: -Não é redundancla, é uma 
regra, uma referencia, cuja regra diz como se 
deve fazer a diminuição das despezas em tempo 
de paz. Não deixaremos de ter lei Que fixe a 
força de terra, s6 porque ao emendas foram 
despresadas na Camara dos Deputados. 

rendimentos provlnciaes sejam despendidos 
economicamente nas Provlnc!as, e não tcnhan1 
outra alguma appllcação, excepto em casos de 
primeira n1!ceas!dade; neste sentido acho que 
o artigo p6de passar. 

O Sn. llfARQUEZ DE BAEP&SDY: - O fim 
o Sn. MARQUEZ J>E PARAXAGUÁ: - As dcs• deste artigo é evitar que o Governo disponha 

pezas que estão orçadas não são s6 para as das rendas das Prov!nc!as; mas já disse que 
forças navaes, mas tambem para a manuten- não vinha bem nesta lei. 
ção dos arsenaes, porque se assim não fosse, 
viriam então despez.'ts separadas; eu assim o 
entenrlo, c creio que tal é o sentido do artigo; 
porque se as despczas nelle apontadas fossem 
s6 relativas á força naval então pcrguntarl:t 
se os arsenaes em tempo de paz não necess!· 
tam de manutenção, como em tempo de guerra: 
se os trabalhos não continuam nelles em tempo 
de paz? 

0 Sn. MARQUEZ m; SAXTO AMARO: - Esta 
lei ·não é uma lei de fixação; (leu) o que ella 
quer, como disse o lllustre Senador, é acaut~

lar que o Governo não abuse no emprego dos 
rendimentos prov!nclaes; por consequencla, fa· 
lando em rigor, não é uma lei de fixação da 
receita e despeza geral do Imperlo. Este ar
tigo s6 tem em vista Impedir que não aconteça, 
como no antigo Governo, dlstrah!rem-se os 
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rendlllll'llWS uus Pro1·lnclas, gue são obrlgudos 
ás desvezn~ dellas. P:1rece·me, portanto, qu;! 
à,evé pa~sar. 

DIA 19 DE OUTUBRO DE 1827 

Dando a hora, adiou-se a discussão. 
A's onze horas não se achando o numero 

sutt!c!ente de Senadores para fazer casa, fez-se 
a ehamada e acharam-se presentes vinte tl 

cinco, .faltando com causa os Srs. .An tonlo 
VIeira da Soledade, Sebastião Lu!z Tinoco da 
Slh·a, Manoel Ferreira da ·Camara, Ja.!lntho 
Furtado de Mendonça, V!scoode de Cayrú, 
Francisco Carneiro de Campos, Marquez de 
Queluz e Josê Joaquim Xabuco de Araujo; e, 
sem ella, os Srs. Marquez de Paran!ll:'uá, Conda 
~e Valença, Visconde de Caethé, Marquez de 
Caravellas, D. Nuno Eugenio de Losslo, A!· 
fonso de Albuquerque Maranhão, Joiio Antonio 
Rodrigues de Carvalho. 

o S11. 1\l.ARQUEZ u~:: SA~To AM.\JIO: - Sr. 
Presidente. Amanhã é dia de grande gala, 
e pôde multo bem acontecer que nlío possa 
haver Senado, em consequencla de grande parte 
da Cumara ter occupo.ções ·que preencher ness~ 
dia; mas, como é de extrema necessidade dar 
r.ndam~nto aos trabalhos legislativos, poderão 
os membros da Camu.ru que têm obr!gal)ào d~ 
compaTecer na COrte assistir a ~ues, du· 
rando a sessã.o s6 tres horas. Deste modo con· 
clllatu·se os trabalhos legislativos com o d~em· 
penha das particulares obrigações dos membros 
da Camara. Proponho, pois, que a sessão de 
amanhã seja unicamente de tres horas. 

O S11. M.\JIQUEZ DE bi!IAMnt:l•E: -Sr. Pre· 
sidente. Parece-me de maior conveniencia, 
que em lugu.r de nos reunirmos âs dez horas, 
nos reunissemos âs nove, e principiasse a ses· 
siio, porque assim acaba\'a mais cedo, dando 
mais tempo aos nobres membros que têm ;; 
desemp~tnhar suas funcções na COrte. 

O Sr. Presidente propoz á votação, 
e approvou-se gue a sessão principiasse 
its non horas, e acabasse ao melo diJ.. 

O Sr. 1• Secretario leu o seguinte orticlo, 
que havia recebido do Sr. Visconde de S. Leo· 
poldo, Ministro c Secretario de Estado dos Ne· 
goelas do- Imperlo; 

wlllm. e Exm. Sr. - Foi presente a Sua 
Magesto.de o Imperador o off!clo de V. Ex. 
da data de hontem; E participo a V. Ex., 
para levar ao conlieclmento do SCJtado, que o 
Mesmo Augusto Senhor Ha por bem Receber 
a Deputação Indicada no sobredito offlclo, 
amanhã, mela hora depois do meio dia no Paço 
da Cidade. -Deus Guarde a V. Ex. -Paço, 
em 18 de Outubro de 1827. - Visconde de São 
Leopoldo. - Sr. VIsconde de Congonhas do 
Campo.• 

O Sr. Presidente designou pa.ra Or· 
dem do Dia, primeiro, o projecto 
adiado; segundo, as emendas relativas 
ás caixas fll!acs, apresentadas pela 
CommiSiiiio de Fazenda; terceiro, o 
projecto sobre os ordenados dos pro· 
fessores dos estudos preparatorios 
para os cursos jurld icos; Quarto, a 
terceira dlscussii.o da Resolução sobre 
o terreno concedido ao Sem!narlo 
Episcopal do Pará; quinto, a terceira 
discussão de duas resoluções, uma 
sobre a approvação da mercê conce
dida a l\l:arcos Antonio Brlclo, e a 
outra sobre :t approvncão da mercê 
concedida a .Teronymo Xavier de 

O Senado ficou Inteirado; e em conscquen· 
ela, procedeu-se á chamada dos Ulustres mem
bros da Deputação nomeada na sessão de 16 

do corrente, e faltando os Srs. Affonso de AI· 
buquerque 1\l:al'anhií.o, D. NWlo Eugenio de 
Loss!o e Jaclntbo Furtado de :Mendon~:a. o Sr. 
Presidente nomeou em seus lugares os Srs. 
Lulz Joaquim Duque Estrada, Pedro Josê da 
Costa Barros c José Teixeira da J>lotta Ba· 

Barros. cellar. 
Levantou-se a sessão âs duas horas O Sr. Presidente declarou que não podia 

da tarde. haver sessão por não estar a casa completa. 

:Bispo Capcllã.o !lftjr, Presidente. - ViR· :Bispo Capcllão M1jr, Presidente. - Vis· 

conde de Congon'has do Oam,po, 1• Secretario. con.dc de Oonuonhas do Oam.po, 1 • Secretario. 
- José .Toa.quí71t de Carvalho, 2• Secretario. - José Joaquim. de Oarval11o, 2• Secretario. 
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129• SESS.tO, EM 20 DE OUTUBRO DE 1827 

E~pediente. - Oontinuacão da discussao d? 
pl'ojecto sobre o Orçamento para o amto 
de 1828. - Discussão dos artiuos do pro· 
jecto sobre a tundaçüo da divida publica, 
que di:::e1n respeito ds caixas filiacs, redi· 
{}idos pela Oommissão de F'a:::enda, - se
gunda discussão do projecto sobre os or· 
dcnados dos professores dos estudos pr.:· 
paratorios para o Curso Juridico 

Plli:SIDFXCIA DO 811. lliSI'O CAl'ELL<~O ~[Óil 

Achando-se presentes vinte e oito 
Sra. Senadores, declarou-se aberta a 
sessão, c foi Ilda a nota tomada. no dia 
dezenove, c a acta do dia. dezoito; 
tanto uma como outra foram approva· 
do.s. 

O Sr. Marque~ d~ Santo Amaro an· 
nunclou que, como orador da Depu· 
taçilo cn"l"'lada no dia 19 ao Imperial 
Po.co, havia d!r!g!do a Sua :.lagcstadc 
o Imperador o discurso abaixo tran:o· 
crlpto, ao qual o mesmo Augusto Se· 
nhor se dignou de responder - "Qu~ 
se comprazia. sempre que ouvia tão 
bons sentimentos do Senado". 

Foi rcce!J!da a resposta. com muito 
especial agrado. 

D!SCUli!!!O 

"Senhor. -O Senado nos envia â Augusta 
Prescn~a :l~ Vossa liagcstadc Imperial par::. 
cm seu nome termos a honra. de apresentar a 
Vossa 1\fagcstade Imperial os puros e Ienes sen· 
t!mento5 do seu profundo respeito, e reconhe
cimento, pela salutar providencia, que Voss>\ 
Magestade Imperial se Dignou Dar no De· 
creto de 12 do corrente, prorogando atê o dia 
1!> do prox!mo mez de Novembro os tr:J.balhos 
da Asscmblêa Geral na sessão do presente 

anno. 
"Esta pro"l"'idencla, Senhor, 6 mais um tes· 

temunho da constante solicitude de Vossa Ma· 
gesta.de Imperial em promo\·er a prosperldn.d~ 
da Naçüo por todos os meios, Que a lei funda· 
mental do Imperlo tem depositado nas Augus· 

.1. 26 

to.s Mlios de Vossa Magestade Imperial. Sem 
esta providencia ficariam paralysados traba· 
lhos os mais Importantes da Assemblêa Geral 
na presente sessão. Gra~o.s sejam dadas 11 

Vossa Magestadc Imperial por haver assim oc· 
corrido aos graves Inconvenientes, que viriam 
A causa publica, ~eferlndo·se para a sessil.o do 
anno futuro medidas legislativas, que as nos· 
sas actuaes clrcumstnnclas exigem lmperlos:l· 
mente que quanto antes possam ter execução. 

"Senhor. O Senado, convencido desta ver· 
dade, ha de cooperar com o maior zelo para 
que seja.m preenchldo.s as Soberanas Inten· 
~ões de Vossa Magastade Imperial, e espera. 
que no desempenho dos seus deveres se farã 
sempre digno da confiança de Vossa :'>!ages· 
tadc Imperial, e da Nacão." 

Entrando-se na primeira parte da 
Ordem do Dia, prosegulo a segunda 
discussão do artigo 4' do projecto 
sobre o Orcamento par:~. o anno ol:: 
1828, que ficAra :~.d!ado na sessão de 
18 do corrente; e, não havendo quem 
contrariasse :1. sua doutrina, foi pro· 
posto â votação, e approvado como es· 
tava no Projecto. 

Velo â discussão o artigo 5': 

• Art. 5.• O Governo haverá, por melo d~ 
Yenda das apollces do capital creado para a 
fundação da divida. !ntorn:J. a so=a. n~ccssa
r!:J. para fazer frente ao deficit.'' 

l':llEXD.\ DA COlnOSS.iO DE F.!.ZEXD.\ 

"Art. 5.• Accrescente·se- Igualmente po 
derlí. o Go\·erno entltt!r letras, ou bilhetes de 
credito asslgna.dos pelo Thesourelro M6r e Es· 
crlvilo do Thesouro, e de chancella. pelo seu 
Presidente, a prazos, e do valor que convier, 
comtanto que a. sua total !mportancia não ex· 
ceda no futuro anno de 1828 a !mportanc!a do 
Orçamento que dc,·c servir de hypothcsc no seu 
pag:LIDento Integral; estss letras ou bilhetes 
do credito serão dadas em pagamento aos crc· 
dores do Thesou'ro por mutuo accOrdo, e ~.~ dif· 
ferentes repartições publicas, quando por outro 
melo não fOr poss!vel Inteirar as quotas men · 
;acs arbltrado.s no Orçamento; e poderão tam 
bem ser descontadas na praca por lntcrmedl:> 
do Corretor da. Caixa de Amortlzacão, qua.nd..o 
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os chefes do ·Thesouro e das outras reparti· 
gGes do Governo assim o julgarem necessario, 
Fica tambem o Governo autorizado a fazer 
descontar os bllhetes ou escriptos da Alta~<· 

dega, quando fOr indlspensavel. 

que a emenda dâ. A Inglaterra, mesmo, que 
está em outras clrcumstancias, a que com ruu1to 
custo podCil'emos chegar, dâ esta l!bcrdadt!, por
que sabe que põde haver algum caso extraordi· 
narlo, em que se devam admlttlr um, 'dous. 
tres ou quatro milhões de li bras esterlinas. E 
qua.l ê a naçD.o que nD.o prevlnlrâ? Nenhuma, 

"Paco do Senado, 6 de Outubro de 1827, 
- Marque:: de 1Jaependy. - Marquez de Santo 
A.maro. - Marquez de Maricá. - Marquez d~ 
Queluz, como assistente." 

0 Sn. MAIIQUEZ DE PAIIAli'AGUÁ: - Acho 
isto multo bom, porém, o artigo ê multo gra,n. 
de. São objectos dlstinctos entre si que elle 
comprekende, e por isso poderiam 1r separados. 
Entretanto, como a Commlssão ainda vai redi· 
glr de novo, poderâ então formar dous artigos 
ou mais, se vir .que são necessarios, 

O Sn. MAnQti'EZ DE BAEPENDY: - Não acho 
necessarlo fazer-se essa divisão. Nós devemos 
conservar a lei, como ella veio da Camara dos 
Deputados; e o artigo assim velo de lã. D-:~ 

que serve estar a (azer emendas sem necessi· 
dade? Digo Isto emqua.nto â divisão lembrada 
do artigo em dous .ou mais; emqunnto, porém, 

o Sn, BonoEs: -Todas as razões do nobre 
SeDAdor são muito justas, mas não servem pn.r.1 
a questD.o; valeriam muito, se tratassemos da 
fundação da divida pu·bllea. Agora trnta·se de 
fazer trente ao deficit que o Governo sente nas 
rendas da Nação; e pretende·se que por melo 
de venda das apollo~ do capi·tal creado para a 
fundação da divida interna, e por letras de 
credito do Thesouro, se possam inteirar as 
quotas mensaes arbitradas no Orçamento, pa
ra as difterentes repartlgões publicas. Este ê 
o ob,ltl-Cto em discussão. 

0 Sn, :1\L\nQUEZ DE BAEPE:li'DY: - Depois de 
impresso o Parecer da Commissão de Fazenda, 
e repartido pelas mãos dos nobres Senadores, 
julgava eu não ser mais necessario explicar o 
que vota a Commissão. Es!J3 eXl!ediente que a 
Commlssão aponta não ê para supprir o deli· 
cit de dol3 mil e ol tocentos contos, não ê pa
ra se fazer emprest!mo, não ê senão para ha
bilitar o Ministro da Fazenda a poder da'!' 
nos dlfferentes mlnlstcrlos as quantias oue 
mensalmente deve dar, no caso de que as entra
das mensaes no Thcsouro, ou das rendas ordlo 
narlas, ou do producto da venda das apol!ces, 
não possam fazer face á.s despezas mcnsaes; 
porque sem este recurso 6 de esperar que parem 
os pagamentos, do que se segue não s6mente 
descredlto, como a mlseria publlca. 

â emenda em questão, acho de necessidade que 
seja adoptada. porque estou convencido de qu;! 
sem ella a lei não fica clara. Eu desejo que o 
Governo tenha meios de occorrer á.s su:IS desp~ 
zas, e sem isto não póde navegar a não do Es· 
tado. Não se temam descuidos c prejuizos, s~ 
se autorizar o Ministro para emltt!r letras; 
quando, mesmo, houvesse descuido do Mi· 
nlstro, não ê isso bastante para recusar· 
mos fazer uma cousa, da. qulll nos póde 
resultar credito. Aqui se disse jâ que os 
bilhetes da Alfandega. têm um premio. Que 
premio, Sr. Presidente? Seis ou sete por centJ 
que de nada valem. Insto pela. emenda, que de''':! 
ser conservada. 

0 SK. MARQUEZ DE MAll!CÁ: - Não me op 
ponho ao addiciona.mento, elle ê nccessarlo, e 
multo necessarlo. Na. Franca para pagar-sP. 
o juro de 700 milhões de francos, tiraram 150 
milhões que eram para a tropa. fez-se um em· 
presUmo, e o primeiro sa.hlo a 52, o segundo n:~ 
outro mez seguinte a 56, e dahl a tres mezes 
a 61. Comtudo julgou-se multa felicidade, 
porque com cffelto era felicidade sa.hirem tan· 
tos mil homens. No anno de 1821 fez o em· 
presUmo a 85. Por tudo Isto sou de opinião 
que r) artigo passe. Quanto â duvida dos bilhe
tes da Alfandega, estou .mais pela providencia. 

0 Sn. oMAIIQUEZ DE MARICÁ: - Eu estou 
que a Fazenda Nacional deVI:'l ser tão exacta 
na arrecadação dos seus rendimentos, como no 
pagamento das suas dividas passivas, pois r!e 
uma c outra operação resulta o seu rrc:'dlto. 
Deste principio Infiro então que d·~ve lançar 
mão de todos os meios convenientes para não 
faltar aos seus pagamentos; se vê que as suas 
rendas ordlnarlas podem falhar ou, mesmo, não 
chegam, deve buscar um •2xpediente, com que 
satisfaça o seu dever. Este expediente até ag~
ra reconhecido como o mais obvio, e menos 
nocivo, são as letras de credito '1. prazo. Assim, 
ê necessarlo autorlsar o Governo a emlttir <'S 

tas letras, no caso de que o primeiro expedlen· 
te, Isto ê, a venda das npol!ces, não se verlfl· 
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que. Supponhumos agora que chegado :1 these de que 8l emlttem letras, e que estas, não 
tempo do vencimento dessas letras o;nllttldas. se podendo pagar no seu prazo, se reformam " 
nil.o ha. dinheiro para o seu pagamento. Eis se tornam a reformar? Será Isto uma vanta.
a. grande dlftlculdade que parece obstar ~ gem para. a Nação? Não se sabe, n!i.o se tem 
este expediente da emissão das letras. Elia, visto por multas veZ>.:S, qual vem a ser o re
porém, se desviUiece, logo que se atten· sultado necessarlo dessas reformas de letras, 
da mesmo a. razão, porque taes letras se emlt· que gradualmente fazem crescer o seu capital, 
tiram. Emlttlram·se como um remedlo â falta. e o debito do acceltante? Eu estou que este 
de dln~lro; logo, continuando esta falta, de- expediente das letras é uma Invenção fa,·orn"el 
ve continuar a exl~tencla da.s letras; devem·s!! para. um devedor pela demora que elle ga
reformar, guardando-se aquellas formulas que nha nes!'.IJ lntervallo de tempo, desde a reall· 
em casos taes costuma haver, para sal":lr pre· dade da dlvld!i até o seu real pagamento; mas 
juizos de quem as tiver cm seu poder; aaslm tambem sei que, quando não ha dinheiros a reo 
como dever-se-lio pagar, se findo o prazo houver ceber que cheguem para o seu pagamento no 
jâ dinheiro, provindo ou das rendas da Nação. tempo prefixo, tudo são torturas ~ a!Ciccões; 
ou da renda das apolh:es, que entretanto se val e esse remedlo de reformai-as, parecendo curar 
realizando. Este foi o racloclnlo da Commls- nessa conjunctura, é um ensaio de maior mal 
são, que qulz Sl)gurar-se em todos os meios pa- futuro. Disse o nobi'IJ Senador que entretanto 
ra acudir-se aos pagamentos mensaes sem tal· se vai realizando a venda das upollces. :Mas 
lencla; pois que, limitando-se só á venda das quando serâ essa realização? Serâ antes da prl· 
apollces, poderia esta falhar no tempo pre· melra, da segunda, ou da terceira reforma das 
ciso, e por consequencla falhar tambem a pres- letras? Não o sabemos; e só podemos conjtzctu
ta.cão do Thesouro âs outras repartições, c a rar que tanto mais serâ em prejulzo da Na· 
destas aos seus empregados. Portanto, voto cão, quanto mais depressa ella se effcctuar; 
pela emenda da Co=lssão, sem a qual o Ar· porque, para acudir ao pagamento das letras, 
tlgo de certo tornar-se nullo ou, ao menos, du· que jâ foram emlttldas pura acudi!'IJID a. lmpor

vldoso na sua execução. tancla do orçamento, se hão de vender forco· 
O Sn. BoRGEs: -E' sómente para uma pp. samcnte por um preço mui baixo; e eis aqui um 

quena reflexão que mil levanto. Disse o nobre no"o mal occa~lonado pelas letras, Por estas 
Senador que, não se podendo pagar as letra..~ reflexões estou, sim, que se deYe lançar mão 

no seu prazo, reformam-se. Mas até quando? ~ •le uma medida, para .fazer frente ao de~icit; 
que quer dizer pl'lmelra, segunda e terceira mas esta das letras não approYo. 
reforma de letras? Quer dizer o mesmo que 0 Su. l\únQuEZ DE BAEPE:SDY:-Sr. Pre· 
com as letras queremos evitar! Quer dizer po- sldente. Eu já disse que este expediente não 
breza, quer dizer falta de dlnhelr{) para pagar. era parar supprlr o deficit, mas sim para •' 
quer dl21;r dcscredlto, que é o pelor de tudo. :W:Inlstro da Fazenda poder mensalmente fazer 
E havemos de procurar o credito por um melo, os pagamentos que forem urgentes, no caso de 
que desacredita.? Demais, que !! da !!anca par:1 não chegarem as rendas ordlna.rlas do mez an
essas letras? Os rendimentos da Nação? Sabe- tecedente, que entxam no Thcsouro, ou de ter 
se que nC'Ill chegam para os pagallllmtos ordl· encontrado embaraços na vendt das apollces. 
narlos. Se um particular ainda póde girar com Estas letras têm por fim o ganhar-se o tempo 
grandes fundos de credito, fazer multas de necessarlo para se realizarem as entradas no 
suas transacções por melo de letras, e estas re- Thesouro, e por estas entradas é Que deverão 
formarem-oo duas c mais vezes, Isto acontece. ser pagas nos dias dos seus vencimentos. Por 
porque Ignora-se o seu fundo real; e não se qualquer lado, pois, que se olhe para este ad· 
sabe, ainda que se suppõe, as suas transacções dltnmento eu não descubro mal algum, antes 
particulares; mas o fundo das rendas da Na- grande vantagem. 
cão e suas transacções não são occultas aii co· O Sn. MARQVEZ DE MAnrc,t: - Esta mc
nheclmento do publico, para que d•;•balxo do dlda é mesmo por causa de se não venderem as 
véu mysterloso do credito, som um fundo equl· apollces, porque, se se vendem, esta. acabado 
valente, possa acudir aos seus pagamentos sO· tudo, e ella jã niio é precisa. l'rras, se se não 
mente com letras. Mas, demos ainda a hypo- vendem (dizem os senhores), e faltam os du· 
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zentos contos cada mez na occnslão do pnsa· 
mento das letras, hão de se reformar? Sim, 
senhores, e nllo ba duvida nisso. Por conse
quencla acho que esta medida é necessar!a e 
indlspensavel. 

O Su. MAnQut:z DI~ BAI:I•E:sDY: - Eu cede
ria da emenda ou addltamento do art.lgo 5•, 
se acaso se propuzesse algum outro melo para 
habilitar o :lrlnlstro da Fazenda a c•1mprlr 
a lei, que ha de principiar a ter o seu ef!ello 
no 1' de Janeiro de 1828; ou se acaso se dis
sesse que o Ministro não seria obrigado a 
mandar para as dlf!ercntes estações publicas 
quotas marcadas naquella lei, seniio quando 
tivesse realizado a \'Cada das apollces. :Mas, 
se é preciso todos os mezes manda.r as quotas 
esta.belecldas para as estações publicas, então 
Insisto pela emenda. Dizer que com esta me· 
dlda ficamos pelor, niio ê bastante argumento; 
eu quero que se aponte outro melo melhor. Se 
o ha, appareça; e, se não o ha, \"amos com 
este. 

O Sn. BoncEs: - E' unicamente para di
zer duas palavras. Emltta o Ministro da Fa
zenda as letras com praso de seis mezes, no 
caso que as apollces se não '"end:un; entre· 
tanto, chega. o tempo da abertura da Assem· 
bl~a. e ella então darâ o rcmedlo melhor, que 
julgar conveniente. 

O Sn. 1\iARQUF.z DE BAEI'Eli'DY:-Sr. Pr.;
sldente. Contlnlla·se a dizer que- esta medida 
ê para supprlr a falta da venda das apol!ccs. 
Não ~ este o seu objecto, torno a dizer; mar. 
sim o de equiilbrar a receita com a despeza 
mensal do Thesouro, para que o :Ministro da 
Fazenda possa dar a cada estacão a qunta qu~ 
está marcada na lei do orçamento. Faltando· 
se aos pagamentos na )iarlnha, falta a subor
dlnaç!Lo a bordo das embarcações, c o mesmo 
acontecerá no Exercito; os emprcgo.do~ pu
bllcos serão levados â mlserla, 1! o seu sen1ço 
serâ suspeitoso; Isto não convem de maneira 
nenhuma; portanto, ê necessarlo que o Minis
tro da Fazenda possa fazer do 1• de Janeiro 
por diante as suas distribuições com regulari
dade. Não duvido que se \'endam multas apo
llces, mas não tantas como diz o nobre Se· 
nadar, e a e:xperlencla o mostrarA. Insisto por 
conscqucncla pelo addltamento, porque o julgo 
assás proveitoso, e atê lndlspensavel, sem que 
delle possa resultar mal algum, sendo mane-

jado com a prudencla e circumspeccão que se 
deve esperar do Ministro da Fazenda. 

0 Sn. MAllQUEZ DE MABICÁ: - Sr. Presl• 
dent.e. As despezas slio urgentlss!mas; logo ê 
de necessidade reconhecida que o Ministro 
tenha meios para as satisfazer. Este melo 
proposto na emenda é de algum sacrltlc!o, não 
ha duvida; mas, seril. melhor deixar de pagar, 
resultando dahl, como acaba. de ponderar o 
nobre Senador, a Insubordinação, a mlserla e 
o má.o serviço? !\:'do, certamente; faca-se, pois, 
esse sacrl!lclo a bem do Estado, porque o bem 
do Estado ~ objecto da Primeira cons!deraclio. 
As despezas são lndlspensave!s, e os meios or
d!nar!os, que a Nação tem não silo proporclo· 
nados; ha de se necessariamente recnrrer aos 
meios cxtraordlnarlos. A hypotheca é a renda 
publica, e a Nnciio ha de sustentar o seu cre
dito. Voto, portanto, pela emenda. 

Julgando-se a materia basta'lto
mente discutida, poz-se á. votacão o ar
tigo, salva a emenda, c !o! approvado; 
propoz-se depois a emenda, e tambem 
foi approvnda. 

Passaram a discutir-se os artigos ee· 
gulntes cuja mater!a julgando-se do!· 
batida, !oram os artigos approvados 
como estavam redigidos: 

".A.rt. 6.• Ficam em vigor c continuarão 
a cobrar-se durante o anno de 1828, -todos os 
tributos c Impostos ora existentes. 

"Art. 7.• A receita e despeza do Thesouro 
Publico nas demais Provinclas do Imper!o, não 
on::adas pela presente lei, continuarão a fazer· 
se durante o anno de 1828, na conformidade 
das leis e ordens que as têm rcgula.do; de
vendo cada uma das Provlnclas satisfazer, du
rante o mesmo anno, âquelles ramos de despe· 
zas geraes, que pelas ditas leis e ordens estl· 
verem a cargo dos seus respectivos cofres. 

".A.rt. 8.• As despezas m::traordlnarla~~, 

que precisarem em cada uma das Provlnclas, 
s6 poderão ser feitas na conformidade da lei 
de 20 de Outubro de 1823. " 

Julgando-se afinal discutida a ma· 
teria do projecto em geral, e dos seus 
artigos cm particular, foi approvado 
para passar li terceira discussão. 

Passou-se ao segundo objecto da 
Ordem do Dia, que era os artigos do 
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projecto sobre a fundação da divida 
publica, que dizem rcspel to d.s caixas 
flllaes, redlsldos pela Commlssão de 
Fazenda. 

Governo. Melhor poderia fazer essa proposta 
a Junta da Fazenda que ha em cada uma Pro· 
vlncla. Isto é o que me parece. 

O Sn. MARQU&z DE S.\:liTo A.MAito: - Se a. 
"Art. 53. Substltuldo pelos artigos 51 e 52 

do projecto que entrou cm terceira dlscus~llo 
na Camara dos Deputados da mii.Delra segulnt?. 
-cada uma ealxa filial que fOr estabelecld!: 
ecrd. administrada. por um delegado da Junt1t, 
tendo por empregados um thesourelro, um es
crlpturarlo e um corretor. O Delegado s•rii 
nomeado pela Junta, com approvacão do Go· 
verno; e os empregados serão escolhidos pela 
mesma Junta, sob proposta do Inspector Geral. 

''Os delegndos c empregados das caixas !I· 
!lace vencerão gratlflcacões annuaes, propor· 
clonadas ao trabalho que tiverem, e designa· 
das pela Junta, com approvacão do Gilverno; e, 
outrosim, prestarão fiii.Dças · ou ilypothecas 
pelas quantias que a mesma Junta artlbrar." 

0 Sn. MAllQUF.Z DE SA:l!TO AMARO: - Vendo 
eu que este artigo envolvia um:~. contradlccão, 
pois que faz os membros da Junta da Fazenda 
membros da caixa fillnl, lembrou-me que por 
uma nova redaccão se poderia concl!!ar esta 
contradicçii.o. Lembrou-me tambcm que seria 
melhor deixar á. Junta Central maior latitude 
para poder fazer o que achar conveniente sobre 
o numero dos empregados. Assim, offcreco 
esta emenda, que me parece tirar toda a dl!fl· 
culdade. 

Leu-se, e foi apoiada, a ~~;ulntc 

"Art. 53. As caixas f!llacs serão adminis
tradas por uma Delegação da Junta da Caixa 
Matriz, presidida pelo Presidente da Provin
da, e composta dos membros que forem neces
!Rrios, não excedendo o seu numero a quatro, 
propostos pela Junta, c approvados pelo Go
verno. ·E vencerão gratificações annuacs desl· 
gnadas pela Junta, e approvadas pelo Gilverno 

Junta carecer de lnformaclles, ella as }ledlr:l. 
para seu conhecimento; e, d. vlllta destas ln!or
macõe.s, faz a proposta. 

O Sn. Boncts: - Maia uma re!!P.xl!.o: O 
Presidente da Provlncla é o Presidente da 
Delegacií.o, e fica sujeito á. elel~ão da Junta da 
Cal:;a !lfatr!z? 

0 Sn. li~AltQUEZ DE SANTO AMARO: - 0 Pre· 
sldente da Provincla é estabelecido pela lei. Os 
subalternos é que sil.o eleitos pela Junta. 

Julgando-se a materia discutida, o 
Sr. Presidente propoz ao Senado se 
approvava que o artig-o 53 fosse redl· 
gido na forma da emenda do Sr. Mar· 
quez de San to Amaro; e ass!m se re
solveu; ficando, portanto, prejudicada 
a emenda da Commlssão. 

Leu-se o artigo 54 do projecto que 
ficara adiado. 

O Sn. :MAnQUEZ DE B.\EI'E:SDY: - Este ar· 
tlgo já. não apresenta duvida alguma com a 
nova redaccão, que se fez; portanto, põde pas· 
sar. 

O Sn. 1\fARQt."EZ DE PARA:NAcuk - Eu achJ 
que o artigo de\·c ser supprlm!do. Estas pala 
vras - pelos delegados - significam agora 
pela nova redacção todos os membros da Caixa 
filial, porque todos ellcs formam a. Delegação; 
e, se não querem que todos os quatro asslgn1llll, 
deve-se, para tirar toda duvida, dctermhmr 
quaes são as pessoas que devem assignar as 
folhas. 

O Sn. :MAnQu~:z DE B.Ul:PE:SoY: -Pelo modo 
com que estâ enunciado o artigo devem asai· 
gnar todos os que formam a Junta. 

0 Sn. MARQ'CEZ DE PARA:l!AGUÁ: - Pois 
bem, então assigna tambcm o Corretor e o 
Escripturarlo, que são partes ou empregados 
da Caixa. 

- .'1Ja1·qucz de Santo Am.aro." O Sn. l'vrARQUEZ nE BAEPE:snY: - O Cor· 
O Sn .. MARQUEZ DE BAEPE:SoY: - Adopto retor é para o trabalho de f6ra, e nem todos os 

esta nova redaccão; e assim Irão seguidamente empregados são membros da Junta.. Demais, 
os outros artigos das caixas f!Uacs sem as dif· isto ha de ser declarado no Regimento que a 
ficuldadcs que se tem notado. Caixa !lfatri:~: ha de dor; para que ent1io de-

O Sn. Bonote: -Eu não sei como a Junta clarar aqui? Não acho embaraco algum para 
da Cal:<a Matriz. ha de conhecer os homens,, que se approve o artigo como estA, sem 
que estilo pelas Provlnclas, para os propor ao emenda. 
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::>oz-se :l. votn.c!lo. c foi n!)pro\·ada 
eo111o estnva redigido. 

Entrando em discussão a parte dos 
a.rtlgos cuja materla diz respeito ás 
calxns !lllaes, !ol approvada sem OJI
poslc!lo, como estavn no projecto. 

l:."ntrnram em discussão os art!g~ 
65 c 70 do projecto, que havliJm t!· 
cado adiados, porque não se admlttl~ 
ealxns flllaes; mns agora, que estas 
estão admlttldns, foram npprova.dos 
sem opposlcão tnes qunes se ach~· 

vam redigidos. 
Entrou em discussão a parte do 11.:'· 

tlgo 71, relatlvn tis calxns flllnes. 

"Art. 1.• Os professores de Geo111etrla dn1:1 
cldndes de S. Paulo e Olinda, vencerão o o r· 
dena.do que o Governo lhes designar, de qun
trocentos e oitenta, atê seiscentos mil réls." 

0 Sa. VISCONDE DE S. LEOPOLDO: - ·Sr. 

o SR. M.\RQUI:Z DE P.\RAXAGUÁ: - Dese
java saber se hn alguma emenda a este nrt!go? 
(Responde-se-lhe que não.) Pois aqui está. o 
incovenlente que ha pouco notei na pnlavra 

. -delega.dos-. O artigo diz que um dos dele· 
ga.dos tenha a chave, e nqul se disse Que todos 
são delegados; assim, não se snbc quem é esse 
que deve ter a chave. 

Presidente. E' de summa lmportnncla para o 
andamento e execucão da lei que estabeleceu 
os cursos jurldlcos encher as lacunas que elln 
tem, pois que são necessarlas mnls provi· 
denclaes do que as que ella deu. A cnrtn de 
lei de ll de Agosto deste anno determinou que 
os estatutos do VIsconde da Cachoeira ficassem 
regulando, por ora, naqulllo em que fossem ap
pllcavels, e se não oppuzesse n ella.; e era de 
esperar que ta.es estnbeleclmentos se amoldns· 
sem o mais posslvel ao plano proposto. Com 
e!fe!to, a Assembléa. principiou por a.qulllo que 
era do seu dever, arbitrando logo ordena.dos 
aos lentes, aos sccretnrlos e aos porteiros; mas, 
passando o artigo 8 destn lei a Indicar qua.es 
são os estudos prcparatorlos, não se designa· 
ram os ordenados para os respectivos profes
sores. Excitou o Governo disposições leglsln· 
t!vas a respeito por melo de uma proposta.. 
que eu fui fazer na Camara dos Deputados; e 
por essa mesma propostn eu cheguei a ver um 
projecto de lei, nascido alll, no qual se fazia 
menção dos empregados necessarlos a taes 
corporacões, com os ordenados que deviam. 
vencer. Mas, Sr. Presidente, não se! porqu~ 

fatallda.de elle cahlo, e desappareceu, apre-

0 SR. MARQUEZ DE SAXTO Alt.\RO: - 0 ar· 
tlgo deve-se r.mendar na conformidade do ar· 
tlgo 53, para fica:- em harmonia com o que já 
está vencido. Eu faco e.tn emenda, e está ti· 
rada a confusão. 

Mnndou ã Mesn, e foi apalada esta 

"Art. 71. Igual numero de chaves terá 0 sentando-se este em lugar daquelle. Este não 
cofre de cada uma Caixa filial, sendo tambem preenche os fins que se pretendem, porque não 
guardadas separa.damente pelos membros que ministra os meios nl!cessarlos, conducentes a 
forem designados pela Juntn da Calxn matriz. esses fins. Como pretender que uma machlna 
Siga-se o resto do nrtigo, salva a redacção. - seja montada e regule em seus movimentos, se 
Marque: de Santo Amaro." lhe faltam pecas essenclacs? De certo Isto é 

Dando-se por discutida. a materla.. comprometter o Governo, e levai-o á. arriscada 
foi posta á votação a emenda; e to! alternativa ou de estabelecer ordenados, o que 
approvada. é propriamente das a.ttrlbulcões do Poder Le· 

Julgando-se afinal discutida a ma· glslativo, ou de deixar abortar na sua origem 
teria dos artigos relativos a ~lxas estes estnbeleclmentos pela deflclencla dos 
tlllaes, tol proposta á votação, e ap- meios para o seu andamento. Portanto, jã que 
provou-se para. pnssar ã terceira dls· este projecto velo aqui parar, julgo do meu 
cussão. mais estrlcto dever apresentar ao Senado ai· 

-Seguindo-se o terceiro objecto da guns artigos additlvos, deixando todavia A 
Ordem do Dia, abrlo-se a segunda d!s· Comm.!ssão de Redacção collocal-os, onde me
cussão do projecto sobre os ordenados lhor couberem. tE' lndlspensavel designar orde· 
dos professores dos estudos preparato· nado ao Director, não s6 correspondente á. sua 
I!'! os para o Curso Judlclar!o, come- jerarchla, mas até sufflclente para. ellA P.XercP.r 
ca.ndo-se pelo I actos de caridade com algum estudante, que 
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por qualquer incidente cahlr em desgraca. O 
ajudante do Secretario, a quem os estatutos 
Incumbem funcções asslduas, deverá ter um 
vencimento. Em ldenticas c!rcumstanclas se 
acham tambem os dous continuos. Finalmente, 
o Governo, para montar estes estabelecimentos, 
carece fazer algumas despezas, e é preciso que 
seja expressamente autorizado para ellas. De
baixo destes pontos de vista submetto ã consl· 
deracão do Senado a minha emenda ou artigos 
additivos. 

lhor zelador da. sua conducta, nessa Idade me· 
nor, em que elle vai aprender as mater!as 
desses estudos preparatorlos. Portanto, acho 
que se deve supprlr nesta lei a falta, que houve, 
de se mandarem crcar cadeiras dos prepara· 
torlos em todas aquellas cidades, onde aluda 
nllo hOU\'erem. Quanto á emenda ou artigos 
addltlvos, do nobre Senador, parecia-me que 
Isto podia ser objecto de outra lei separada, 
para. não embaraçar o expediente desta. Com· 
tudo devo desde já dizer que, apezar de que o 
Interesse ou a retribuição é o grand~ movei 
dos bons serviços, talvez algum cidadão abas· 

Mandou á Mesa, e foram apo!adoA 
estes 

AIITIOOS .ADDITII'OS 

~ 1. • O Director vencerá o ordenado an· 
nua! de 2:000$, pago pelo Thesouro da respe
ctiva Provlncla, assim como os ordenados dos 
lentes, professores c mais empregados nos cur· 
sos jurldlcos. 

tado, juntamente com os outros requisitos, ac· 
celte o cargo de Director, dando-t~e por bem 
pago com a honra da. eleição, Eem vencimento 
algum, mu.lto mais que não silo occultas as 
nossas clrcumstanc!as em ma.tcr!a de rendas, 
que não permlttem fazer grandes despezas. 

0 Sn. VISCO::>DE DE S. LEOPOLDO: - Se 
devem ou não haver todos ou alguns dos 
estudos preparatorlos nas outras Provlnclas, 
Isso fica para depois; entretanto, eu não me 
opponho ti Indicação. O que eu tive aqui em 
vistas foi mostrar que, marcados na carta de 
lei os estudos cm que deveriam ser Iniciados os 
que entrassem para o Curso Jurldlco, não se 
fixou o ordenado dos professores; c foi já para 
prevenir pretextos que entorpecessem a mar· 
cha deste negocio que, antes de apresentar OR 

artigos addltlvos, me remontei á origem donde 
derivou este projecto, c qual o seu effelto. 
Quanto á ldéa de que haverá talvez quem 
sirva de graça o emprego de Director, suppo-· 
nho ser melhor deixar á generosidade de cada 
um o depositar no altar da Patrla a.qull!o da 
que cada um puder prescindir, do que contar 
de certo com o que p6de falhar. N6s temos 

~2.• O offlclal ajudante do Secretario tera. 
de ordenado annual 200$000. 

~3.• O ordenado annual de cada um dos 
dois contlnuos será de 200$000. 

~4.• Fica autorizado o Governo para fa· 
zer as despezas necessarlas para compra dos 
moveis, reparos do edlflclo, e tudo o mais ten· 
dente ao arranjo e andamento desta Institui· 
çllo. - Visconde de S. Leopoldo." 

O Sn. MARQUEZ DE CAIL\VF.LLAS: - Parece· 
me que, estabelecendo esta lei os estudos de 
Geometria e da J.lngua franceza como prepara· 
torlos para o Curso Jurldlco, el!a devia prln· 
c!plar pela creacão destas cadeiras em todas 
as Provlnclas; pois, que de todas as Provln· 
elas vão alumnos para essas duas cidades, onde 
se estabeleceu o Curso Jurldlco. Por ventura 
<IS naturaes desses lugares, que já têm a grande 
vantagem de não lhes ser preciso sahlrcm do 
seu palz para entrarem no Curso Jurldlco, hão 
de ser os unlcos que mereçam ter essas cadel· 
ras de estudos prcparatorlos, e os das outras 
Provlnclas não? Não acho Isto justo. Alguns 
pais poderão, talvez, Isso mesmo com algum 
sacrlficlo, fazer com seus filhos as despezas 
pelo tempo do curso; e, não poderão com f.ssas. 
junta ao mais tempo que 6 necessa.rlo para os 
flfltudos preliminares; mesmo não é conveniente 
sahlr um filho das vistas de seu pai, o me-

o exemplo daquel!a nação de que ha pouco nos 
separamos, onde os reitores da Universidade 
de Coimbra, os quacs, todos quanto conheci, 
tinham aliás grandes rendas, c nem por Isso 
deixavam de vencer um ordenado por esse 
mui honor!flco cargo. Assim, Insisto, e voto, 
para que se asslgne um ordenado á.Qucllcs que 
forem lllrectores destes estabelecimentos. 

0 Sn. MARQUF.Z DE PARA:-IAGUÁ: - Acho 
necessarlo qu'e haja estes professores nas 

Provlnclas, não s6 para propagarem a sclen· 
ela, como para se promptlflcarem os estudan-
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tes para esses exames, sem os quaes nil.o p6-
dem entrar no Curso Jurldlco; mas ndo des
cubro a r~>Xâo porque nüo se fixa o ordenado 
que devem ter, c se deixa Isto no nrbltr!o do 
Governo. Parecc·mc L!to pOr·se n cadeira em 
leilão, para ver quem faz por m"nos! Dlr·se·â 
que ê para o Governo se regul:lr segu:~do as 
despc:as das Provlnclas? Nii.o vale esta eva· 
alva, porque nós bem sabemos quaea c!las siio, 
e estamos multo no tacto ness:ls du:!..!, SfLo 
Paulo c Olinda; c demais, vemos que a lei 
marcou os ordenados dos lez:tea do Curso Ju. 
rldlco, c nfLo fez essa dlrfcrenca de tantos ccn· 
tos mil r61s a tantos, como agora se :vratlca 
neste artigo a respeito !los professores de Gco· 
mctrla. Eu quero que se diga dctcrmlna!lamcnte 
que estes vcncerii.o o ordenado de GOO$, ou 
mesmo de SOO$. Todos sabem as despczas que 
fazem s6 em livros, niío só para o ens!no, como 
para. se tornar um professor capaz de genera
lizar a sclencla, ainda ma!s do que clla. est:t; 
todos sabem que um homem entregue a cs· 
tudos não póde cuidar :noutras agencias para a 
sua subslstencla; c, quo portanto, Isto mesmo 
ainda 6 pouco. Porta.nto, proponho que se 
fixe este ordenado r.a quantia que jã indiquei, 
e para Isto cu orrereco uma emend:L. l 

Mandou e foi aploada esta 

"ProponbJ que o ordenado dos professo· 
res de Gcott.ctrla. de que trato. o artigo 1•, s~ 
ífxc na qllantla de GOO~. - Marque:: de Para
nauud." 

Dada a hora ficou L.Jlada a dls
cussil.o. O Sr. Pres!dente deu par:: 

Maio de 1751; e havendo tempo, o 
projecto sobre a liberdade da Imo 
prensn. 

Levantou·se a sessil.o ás duas hora.i 
da tarde. 

~tapo Capcllão .Uór, Presidente. - Vis· 
conde de COIIf!OIIhas do Campo, 1• Secretario. 
- José Joaquln~ de Carva!l!O, 2• Secretario. 

130• SESSÃO E!\! 22 DE OUTUBRO 

Creação dos cur8os juridicos cm S. Paulo e 
Olinda.- Aulas rn·rpara.torüu.- Venclmcn.. 
tos o h-onras 1los professores.- Ca8a& para 
a illstaU.ação dos cw·sos.- E:rpcdiente. 

l'BESlDE:VC!A DO SR, ll!Sl'O O.U'ELLÃD-MÓB 

Achando-se presentes 31 Srs, Sena
dores declarou-se aberta a Se-ssão; e, 
proccdendo.,se :l~ leitura. da Aota da 
anterior, foi a.pprovada. 

Flez-se a leitura dn redacção do Pro· 
jecto sobre as :Municipalidades; ~. de
pois de fazer-se a declaração de se so
b""Ulr a or!lcm numcrlca dos artigos 
desde o principio atú o ílm, o que 
foi ::.ppro\·ado, J>ropoz-so á votaçii.o, o 
Projecto, approv:mdo-se para o fim de 
se rcmettcr â Camara dos Srs. Depu· 
tados, oeonf~>rmc a. Constltu!cão. 

Entrando-se na 1• parte da Ordem 
do Dia prosegulo a 2" discussão do 
artigo 1• do Projecto sobre os ordc
n;tdos dos Profc~ores dos Estudos 
Prcparn.torlos para o Curso Juridico, 
que flcára adindo na sess:lo antece
dente, juntamente coon uma c.mcnda 
do Sl'. :Marque:;: !lc Parana.guá. Foi !l
do o !lito 1" artl;o pelo Sr. Can·all::>, 
c pedlo a pn.lavr~. 

Ordem !lo Dia: primeiro, o projecto 
adiado; segundo, terceira discussão da 
Resoluciio sobre 11 concessão de um 
terreno ao Seminario Episcopal do 
Parã; terceiro, ultima discussão de 
duas resoluções a rctopelto de Marcos 
Antonio Brlclo c Jerunymo XaYier de 
Barros; quarto, a Resolução em de
claracão aos artigos 1• e 2' do decreto 
sobre forcas do mar; quinto, projecto 
sobre o pagnmento das Ietrns; sexto, 
Resolucll.o sobre niio ser appllcavcl aos 
NlCCb()dores e thcnourelros das alfan
degas e. dlspos!ciio do alYarâ de 21 de 

O Sn. JlfARQt:r::z DE RmrE:vo-r :- Sr. Presi
dente. Este artigo -pr'..mciro providencia. nnicn.. 
mente sobre o ensino da Geometria nas cidades 
de S. Paulo c Olinda, por Isso que este ramo da 
:sathcmat.ica. G nm cRtmln pToprio que devem 
tc.r os .a1u:mnos, qnc S!' d-~~t.inn.m o.o Curso Ju· 
ridico, c eon'l() C'ii·~ ra~.;~~ ·e~t.nbclecido cm Siio 
Pnulo c Olindu. pam coLt.• !'idade~; .unicament<-
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ú que .se ma.ndam e1•lar u.s cadeiras de Geome- tlr, e tenho que se deve fixar os ordenados ntó 
tria. Jú aqui um Sr. Senador disse, que esta 600$000. 
providencio. devia ser geral para se evitar o in· O Sa. OLIVEill..1. :- Sou da meama opinião 

· commodo dos filhos das outras Provinciu.s irem do nobre Senador; e, n fazer-se alguma altc
ter m:Lis um anno de demor11., aprendendo est.e . rn~i1o, diria que a cadeira que exiate em Olinda 
ramo preliminar em S. Paulo ou em Olinda pa.ssasse para o Ikci!e. Qa@to M ordenado 
com de&pezas de seus pais; tambem tenho ou· parece-me que é sutllclente, porque os da Ac.\· 
vido que o ordeJUJ.do :~.pontaclo é muito mesqui· demi.:l da. Côrte tem 400$000. Quando se tratar 
nho, sendo atê inferior no dos substitutos do da generalldade dos estudos, e de professore& 
Curso Jurldlco; portanto, proponho, que as cn· de Rhetorica, J.atim, etc., deve-se novamente 
dBiJ-:J.S de Arithmetica e Geoonetr1n não sejam íOOI.r os ordenados, e não será provavel fica.r 
pn.rticulnres de Olinda. e S. fuulo, mn.s que se- em 600$000 com:> propoz n emenda. 
jam gcrnes em todo o Imperio, havendo pelo O ·SR. :l\únQCEZ DE BJ.EPENDY:- A minha 
:menos um:1. nu. Capital de cada Provincia, e emendo. niLo póde subsistir, porque a estabeleci 
vencendo os !Pl"'íessores de ordenado 600$000. r..a.quellas ca.pitaes onde não houvesse Aula. Pu· 

O Sr . .Senador :mandou fL ::i!esa a.· seguinte blica, mas o illustre Senndor já apontou, que 
na Bahla havia esta cadeira. publica. c com 

"Art. 1.' ().;; Professores de Arithmeti~ c 
Geometria nas Capita.cs da..s P1·ovincias onde 
actualmente não hou\'cr Aula Publica destas 
scicncias vencerit.O o ordcnndo :nnnua.l de 
800$000.- Jfarquc:: de JJacpcntlv." 

·100$000; logo, já era. uma. desigualdade. Outro 
nobre Senador lembrou que se guardasse isto 
para quando se tratasse da. lei geral; por eon· 
sequeJJcia estou <le lllCCÕrdo, e peço a V. E.-.c. 
que se retire minha· emenda. 

O Sen:~.do consentia em que se retirasse a. 
emenda. 

Foi apoiou a. . O Sn. :!I!ARQCEZ DE l'ARA:I'.~GUÁ :- Sr. Pre-
0 Sn. OuvEmA:- A emenda. não ·me sa· sldente. Eu tambem estou de opinliio de que a 

tisfnz em tudo ,por que vejo que na. Bnhia ha j gener.alidnde das cadeiras de Geometria deve 
uma. cadeira de Geometria., eom o ()rdenado de 1 íica.r :reservada. paro quando se organisar a. lei 
-!00$000, c talvez no !\!aranhão haja tn.mbem j geral. l'i:a.s ddades de S. Paulo c Olinda 6 de 
outra; :LS que ngora forem nomeadas têm 0 , neeessida.de que balam ahi cadeiras destes prin· 
ordenado de 800$000, e as outrns que já estão ; cipios para llQ.Uelles que forem se examinar 
cstnbclecidas ficam com o de 400$000; esta! para serem matriculados; nesta ld~a é que eu 
desigualdade nli.o é justa i portanto, ou todas I a.chcl que o ordenado que elles tinham crn in· 
hão de ter um ordenado Igual, ou 0 Project 1 ferior não só aos dns primeiras lettras mas aos 
ha de ser substltuido. · . de Geometria, porque estes têm as habilitações, 

O Sn. )f.utQUF.z DE SA:I'TO ,\~r Ano:- Sr. l'.re-~· e os despachos para aquellcs que se hiio de ID'l· 
sldente. Eu voto pcia primeira emenda que 6

: tricular no Curso Jurldico, c tinham mais uma 
apresentou, que devem .ter os Professores 600•' 1 l!l'atlflcação e estes simplesmente se llmlta.va:u 
porque :me par,'CC ser esta quantia sufficiente. i~ este orde,nado. O nobre Senador que trouxe 
Xão wto na. parte da. emenda que quer ~e ge· I 0 exemplo dos que tem 400$000 não se lembro:t 
:beralise em todas as cidades esta cadcml, 0 I de que clles tem patentes como postos; por· 
que ainda não p6dc ser Ora na Dahla, os que 

d ·d .~- quando tanto, sou dr. parecer que se deve completar a 
tem 400$000 de or ena o, """'' pouco, . 1 o 
nossa. lei dos mestros do primeiras !Clttras hão quantia de 600$000, 1'1xa.mente. Eu ta vez m . 
de ter até soosooo i listo ha de se reformar; inclinasse a que fosse maior, mas tambcm Isto 
tudo i:ato ha. de ter oorrclac;ão quando se tratar depois se tomará em conslderacáo. 
da Instrnccão Publica; cnmo, se trata.rli deste O Sn. BAnnoso:-Eu quando falei que n.\ 
objecto; por ora. a. lei s6 se !Imita a estns c:t· Academia ha o ordenado de 400$000 nl!.o mo 
pltaes porque ali existem os cursos juridlcos; I'!lferi aos que têm soldos de mllltares; porque 
c não se fala aqui :nesta. lei :nas cadeiras de eu vejo atê um frade na Academia; por eon· 
Phllosophla, de Rhetorlca, Gram~a.tlca, !!te., sequencla. quando fOr na lei geral dos estudos, 
por saber-se que ~xlstem leis para. Isso: por· então 6 que se dere marcar n Igualdade, por· 
tanto, parece-me que a. emenda deve subsls· que um lente alferes não tem tanto como um 
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lente que é capitão. O que eu sei é que o orde· • Curso Jurldico, e por isso de.we já se devem 
gado de lente são 400$000. criar cadeiras de Geometria em todas ns Pro· 

O Sn. EI'.\NGEUBTA:- Nunca eu marcarei vlncins onde não as houvercan. 
os ordenados pelo que se acha estabelecido. A :respeito de ordenados jli. o nobre Sella.
Tambem se achava estabelecido, que um mestre dor na sua emenda poz o de 800$000, c o que 
de primeiras lettras vencesse cem mil réls, P apontou muito bem saltn nos olhos: que deTia 
por esta regra se segue que estava tudo felt,, usn.r.se de uma justit.:J. distribuitiva, e não 
Acho de justlca determinar-se o ordenado pela estava na ordem da bõa. distribulçoo, que um 
consideração de sua faculdade J•trldlca: a jus· th·esse 400$000, c outros percebessem um maior 
tlca pede que aquelle que tem mais trabalho, ordenado; este 6 o unlco Inconveniente que tem; 
perceba maior salar!o. Ora, o substituto não mas isto providcncia..se muito bem, dizendo-se 
trabalha senão na falta do lente propr!etarlo, que todos terão o mesmo ordenado. Por con· 
e por Isso não lhe cabe o ordenado deste; por· sequencia não me parece q11e haja. rnzão para 
ta.nto, o lente deste estudo de Mathematlca, que niio se ponha. a lei no estado em que ella 
que é um instrumento !!13-Ta 0 andamento dss deve ir que é ·preliminar para o Curso Juri
outras scieneias, este é que ha de ser premiado dico, a:tim de que os :pais de tnmilia qua.ndo 
com G00$000, quando o substituto, que nat!a tT'l· qulzerem mandar seus !!lhos pn.ra aquelle 
ba.lha, tem 800$000 ! Dizer-se que quando se Curso :os mandem prcpar:~dos j{L com est.cs es
tratar da organlsaçii.o da lei dos estudos, trun tudos; por consequencla, na minha opinião. não 
bem me niio eontcnta, porque, por esta rcgn. ponho c-m•cnda porque nlio quero ~:mharJ.car 
não se poderiam sustentar além da gratifica. a lei; mas que c !la fica manca cu mesmo estou 
çiio, etc. Isto é argumento de facto, e eu que- • tão certo disso como estou certo que estou aqui: 
reria que se argumentasse de direito; pa,rece-1 portant~, ten~o que a lei deYerla Ir assim por
me, portanto, que se determine o ordenado que que ma1s faCilmente passa. 
fôr justo. 0 Sn, :!lfAliQUEZ DE BAEl'ENDY :- Tendo eu 

O Sa. ]lúnQtmz nn: CAliAVELLAB :- Sr. Pre. pedido que se retirasse a emenda que propuz 
sidente. A Cnmara. jti. deeid.io que se pudesse ainda. l~isto na minha opinião porque silo de 
retirar a emcnfla do nobre Senador, c motivos muito peso algumas reílexões que aqui ouvj, 
houve que fizerr.m com que a Camara assim c tenho comtudo que nós de"l'emos alterar este 
decid·isse. Eu lembro-me de uma razão :pela 1• artigo. O que se quer providenciar é o en
qual se de-via generalisar; a.inda não ouvi llt'· sino nas duas capltacs Olinda c S. Paulo. N6s 
gumento algum que me oonvencêsse do contrn.. temes cm Olinda, como se acabou de dizer, duns 
r.lo; a razão que se dá de que Isto pertence a cadeiras que é onde ha de estar o Curso Juri. 
um regulamento geral de estudos, nilo destroe dlco; o Professor de Grammatlca c Geometria. 
a minha opinião. De que se trata nesta lei~ que ha no Recife, vai para Olinda. sr.m :mgmen
Trata-se de dar aqucllcs auxlllos que silo necc~- to de despcza, porque depois, na lei geral sobre 
sarios para. se poder entrar no Curso Juridico, o reguJamento dos estudos c so·br·e o estabele
e do que ú J.el dos cursos jurldlcos se segue cimento destas cndcims e todas as mais nas 
como preliminnr; orn., o que é preliminar é Provlnclos do Impcrlo, se tratará disto, be"!ll 
distincto; ~ é conveniente que aquclles que viio como dos ordenados que devem ter os Srs. 
exercitar este Curso Juridico levem estes .pro. profesRorcs. 
liminarcs c oentre.'"ll logo em seus est11dos. Eu () SR. VrscoNDE nE CoNGONIIAS :- Levanto
ponderei que ãsto fari~ com que os pais man- "lllC tmica.mente para apoi.:~.r o Sr. Senador, e 
dassem seus filhos multo pequenos, c csbes es· .tar oescln.recimento ao Senado a respeito destet 
tnndo íóra. das suas vistas le"l'ariam muito tem. professore~. Na cidade de S. Paulo ha todos ot 
po nos estudos. Eu tenho presenciado que aquel- professores neecssorios para esta lei do Cut:.!O 
l<>s que iam parn. •Coimbra ~<em os estudos •prc- Juridico. Em S. Paulo faltn. unicamente o de 
H-minares gn.~taro.m muito tempo com elles, e Gcom~tri-a. Ahi ha de Gra.mmatica Latina, Ilhe
por eonsequcncia ~ho que esm mn.teria 4i de torlca, a Fra.ncez com 150$000, e ha de H!storln. 
todo o fundamento, c portanto todas as Pro. Ecclesiastica; cu propuz que elle se encarre
vincia.s devem ter estas cadeiras pa.1'a. aquellc gasse igualmente de instruir na Historia Civil, 
fim. Esta lei· I! uma lei subsidiaria da lei do na Geographia oc ignnlmcntc nn llnguo. fr&ll· 
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c!l:Da, e lillgundo me lembra. é o Padre Ma.noel 3ldente. Pela d!scussil.o que tem hal'ldo temo~ 
Jon.quim Gorges. Agorll, quanto no de Geome· tirado jti outro modo de pensnr u 1-c~peito deste 
tria qUe pa.sse para S. Paulo: 6 um Sargento· artigo. Esta lei tinha por objecto uma Repre· 
M6r, Henrique da S!IV'll. Lisbõa. Eu tambem re-' sentação do Ministro do Impcrlo, c nesta Repre· 
queri ao Governo que este homem passasse pam sentaç!lo niío marcou nem cadeira de Geome· 
S. Paulo, mas :niio tive decisão sobre eata pro· trla nem de Rhetorlca, porque pelo artigo 8• os 
posta i .portanto, creio que quando n:~. ·Camara eatudantes siio obriJl':ldos a dar conta do <'studo 
dos Deputados tlzer.am este artigo jtl tiveram de Grommatica Latina, Francez, Googruphia, 
em vist:~. que em Olinda h:~.,•i:~. professores, as· Rhetorica, etc. Como 6 que se põe uma obrl· 
sim como em S. Paulo. Portanto, o Artigo p6de g:~.~ão para estes satisfa.:rerem esta mesma abri
passar com n decl:mt~ão de que l'encerão de gação? Por consequenc!n, acho que esta lei que 
ordenado de 480$000 a 600$000 tendo·se cm Yclo da Camara dos Deputados considerou ess.1 
vista que, se o de Ph!losophia tem 480$000, se CS· cadeira de Geomebr!a, c não que o Ministro a 
cusa augmentar este ordenado, c vai assim cnY!esse na Proposta; portanto, proponho que 
collocar·se o estabelecimento do Curso Jurl· a lei faça esta declaraçlo: que não só a c:J.· 
dico naquelles Proviilc!:l$. cleira de Geometria, mas tn.mbcm tod:J.s as ca· 

O SB. BoRGES:- E' par:~. fa21er um esclare- delras necessarias par:J. n.quelles c,studos d.~ 
cimento que me leY:J.nto: O lente dr. Geometria Curso Juridico. 
que ha no Recife não é unir.amente .para os 
eollegines, é parn. todo mundo; tirando·se pois 
as c:Weirn.s do Recif-e p:~orll Olinda, aqui se vêtm 
obrigados os pais de famllla a mandarem seus 
fiUt~s do Recife ~ Olindn. para estes estudos, 
quando em Olinda h:~. já eatas cadeiras. 

O Sn. RooatouEs DE CARVALno :- Eu não 
acho nada que accrescen-tar a esta lei; este 
Projecto é um subsidio (L lei do Curso Juri· 
dlco; o que faltou declarar, declare-se agora . 

:\'ão se colheu o resto do discurs~. 

0 SR. ~[ARQUE:Z DE CABAVELLAS :- Firme na 
minha opinião torno a. dizer que se deve esta· 
bclecer em iodas as cn.pitncs dn.s Provincias 
do Im.pcrio, todas aqueUas cadeiras que forem 
preparatorin.s para o Curso Juridico; e por isso 
é que cu falei n·a do Geomctri:~. porque é propria 
e n eccssari n. 

O Sn. ~{ABQUE:Z DE SA:sTo AYAllO :- Eu que
ria, Sr. Presidente. que esta lei fosse Inteira; 
seria. bom que ~viassemos n. Proposta do Go· 
verno, c tambem que, sem restrlngll·a, nos II· 
mltassemos a approval·a ou a rejeitai-a. 

0 SR. :MARQ~ DE CARAVELLAS :- Não es• 
tou t:~.mbcm por aquclla. opinião. Pois o Go
verno faz uma proposta, c n6s niio temos o di· 
reito de a restrinl!lr ou deixar de o fazer? Se 
:nós podemos rejeitllr tambem podemos res· 
trlng!r. Nós devemos decidir pela necessidn.d~ 
dn. ma. teria. i isto é necessario : por collllegu.i.n· 
te, nlio .tem nada aqui o ser proposta do Go· 
Terno. 

Julganao.se, afinal, suffic!ent.:mente 
a materia discutida o Sr. Presidente 
propoz ao Senado: 

1.• Se pessava o Artigo, salva a 
Emenda. ApproYou·se. 

2.• Se appro,•aya que se f!xesse o 
ordenado de 600$000. Não passou. 

Entrou em discussão o Art. 2•: 

"Os Professo~ dn I.ingull Fraure1.:1. daR 
sobredj.tas cid:ules ,·cncerã.o o ordenado que o 
Governo lhes designar, não podearlo exc~der a 
400$000." 

0 Sn. :IIARQUEZ DE PAIIA:S.\GU.{:-Estc mo· 
elo de arbitrar não ii .bom, e aqui mwto menos i 
no artigo precedente marc:~....se-lhes o maxlmo 
c o minimo, o que nii.o estfL em harmonia; não 
sei porq.ue neste artigo se niio discorre como no 
precedente. 

HaYendo·se a materia '}lor disçut!da, 
foi proposto á. votação o Artigo, e ap· 
provou-se como estava redigido. 

Scguio·se a discussão do Art. 3•: 

"Os cursos juridicos serão estabelecidos in
terinamente nos com-cntos de S. Francisco, da 
cidade de S. Paulo, e no de S. Ben·to da. cioo.de 
de Olinda ou cm outro qua~quer dn.s mcsmlts 
cidndes que o Governo julgar ma.is convcnien· 
tcs." 

O Sa. Bonoxs: - Pelo csplrlto deste artigo 
O Sn. MABQUEZ DE PARANAOUÁ:- Sr. P.re·, creio, que o Governo pôde mandn.r deepejM de 
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qualquer dos conventos os moradores que lr1 
eetiio .O legislador nii.o p6de nunca atacar o 
direito de propriedade. Qunnto ao convento de 
S. Paulo nada sei; mas pelo que diz respeito 
ao de Olindn sei que tem proprletario, e nesse 
c:J.So de\'e ·O Governo primeiro convencionar com 
clle. ~aquella cidade ainda ha outr:J.S casas 
proprins parn o objecto; o convento do Carmo 
que tem s6 um frade G muito :rnnior que o de 
S. Bento, mas estú arruinndo; 1m o dos :\fa
rjannos ; e, emfim, ha umn cnsa, que foi dos 
nntigos co.pitiíes generaes. P6de muito bem ser 
que os frades cedam, mns ha\•endo convenção, 
e nunca por ob~!ga~iio; Isto ern bom parn o 
nntigo Governo. 

O nobre Seno.dor mandou á l\Ies:t n 
seguinte 

El!EXD.\ 

"Art.. 3.• Os cursos juridicos seriio estnbe· 
Ieciclos nos eclificios, que os governos d:J.S Pro
víncias jnlgurem apropriados, entrando-se em 
convenc::iio com os proprietnrios no c:J.So que 
pertenc::am a corporações ou a pnrticul:lres. 
Snlvn a redacsão.- J. J. Boruc~." 

O Sn. VJsco;o;DE :m CoxcoxnAs: -Eu nunca 

ddte-se abaLw a. Congregat:üo, e seja enti!o a 
!\n~úo sun herdeira. Portanto, senhores, niio 
demos esse exemplo; esta let deve estur em 
harmonia com 4 do AilllO passndo, em que de
elArn o.s casos em que se p6de tirar n. proprie
dade. Se o Governo não tem outras casas de 
que lAnçnr moo, então o Governo que se eon
rencione com os trndes, mas nunco, .por inva
siio. A veràndeira garantia dn propriedade 6 o 
gozo de.ssn propriednde, é 4 prohibiçiio de outro 
n destructar sem a rontnde :proprin, portnnto, 
ou se deite nbnixo n Congrega~iio ou não se 
lnfr!njn o. lei; do contrario, ê Isto; haverá ln· 
fracção das nossas gnrnntlas. 

0 Sll. VISCONDE DE C.A.YBU' :- Niio posso 
apoinr t~. idGa que se tem emittido. Os frades 
niio dei,.arão de prestnr-se .para. tnl estabele
cimento, qual o da Universidade. Ninguem tem 
negado os beneficias prestados pelos Religiosos, 
e vemos as sciencias em gr.n.nde parte propn· 
gnuas por elles; não de\'cmos, portnnto, sup
plir que cllcs se neguem n loto; a Cnmnra dos 
Dr.putad os reconheceu este prlnclplo, e não .quiz 
infringir o. Lei; o Go\'erno não obrn despotica
mente; al~m de que estn mcdldn é provlsoria: 

votarei por umn. providencia geral que ntaqn~ por conseguinte, creio que deve passar o Ar· 
de frente a propriedade em geral: ainda no tlgo. 

anno :passado, em Setembro, se estabeleceu um:~. 0 Sn. VISCONDE DE S. LEOPOLDo :- Depois 
lei para :J.S~;egurnr o direito de :propriedade; da emenda do IIIustre Senador, 0 Sr. Borges. 
e como se faz agora isto? Em S. Paulo ha edi· 

1 
., f 1 . . . . narcc a J" super Iuo que 10uvcssem longos 

fiClOS mu1 propnos: hn o convento, que foi dos ' . 
jesuitas que se acha. desoccupado; portanto, 1 d1scursos sobre esta materla, porque vejo 
tenho que 0 melhor ê deixar aos pres!dentea tode. n C:lmo,ra propenso, a. npproval-a; quo.ndo 
das Pronnc!as o fazerem a. escolho, dos lu- se delxn á dlscr!~o e prudenc!a dos prcs!den· 
garcs. tes das Provincias n escolha. dos edificios que 

O Sn. :\fARQUEZ DE CA.Il.~'I'EtLAS :- São cm- forem mnis ildequo,dos, parece tudo conciliado, 
bnraços estes que havemos d~ ter muitas ve
?.CS; queremos as cois:J.S, é necessa.rio applicnr 
os meios pnra :J.S ter; nós precisamos de uma 
casa. 11iio podemos gnst:tr dinheiro em fazcl-a, 
por isso é que estamos aqui n procurar os meios 
de n alcnn~.ar. Será se.mprc mlí.o atacar n pro
priedade, c multo peor scrú se o Corpo Legls· 
lntlvo o fizer. O nnno passndo nós nos \"imos 
ilqui (pcrmittn-se-me csto. expressão) entre o 
martelo e n bigorna parn organisar o. IA!i da 
Propriedade: ngora, porl!m, nesta lei despre
zo.m-se todos os direitos pelos quaes os homens 
se uniram n esta Sociednde: ha. de se, pois, n ta
cnr a propriedade? Diz-se: são Religiosos, c 
estes niio tem propriedade; porém este Corpo 
em Congregação tem direito de propriedndc; 

e e.scusndo é gastar-se mn.i~ tempo sobre e.sta 
sustentação. 

O SR :\fARQUEZ DE S. A1.u.no :- Tinha. pe
!lido a. pa.lavro. pnrn emittir a. m.lnha. opinião 
que ern fundad.'l. sobre os princlptos do direito 
de propriedo,de pnra. responder ao lllustre Se
nndor que disse que nenhuma. corporação .se 
pegnrin a. offerecer a sua. ca.sa.. Se cu respon· 
desse n esta proposta, eu diria que me consta. 
que o Provincial do convento do Oa.rmo, niio 
quer offerooer o convento, niio estâ por isto ; 
c como 6 preciso pllr cm pratica a lei do Curso 
Juridlco, c ter cm vista. a lei do nnno passado, 
me parcela que com uma pequena emenda, 
flcnva 'bom o Artigo. 
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O llobrc Sc;:~:~dor o!!eree~u então a · .sa dc;!a. tratar ;~, propriedade do cidadão. A 
seguinte Camnra obseroou que tnes nre;umentos nilo ti· 

r.m::I'D.\ 

• Ao :\rt. 3.• Acereseente-se depois da ulti· 
11110. palavra - convenientes - o seguinte·
proceclend o em tudo na !6nno. da Lei de 2 de 
Dezembro ele 182G.- Jfarq11e::: de S .• 4.maro." 

Foi approvado. 

O Sa. !.ÜHQUEZ DE CABAVELL.I.S :- Esta 
emenda deve-se approYar; cu jtí mostre! a ne· 
cesslclade della, O iJlustre Senador que com 
bateu o seu principio argumentou com hypo· 
theses. A lei diz que se estabelecerá lo;;o; ora, 
eu, com esta lei na mil.o, sendo executor, •ou 
Intimar no Provincial do convento que !ti se 
vai estabelecer o Curso Jur!dlco. Elle me dirá: 
o;nde está o direito de propriedade? Respond.,.

1

1 

lhe: n!lo sei; esta lei assim o mandou. Por· 
tanto, não se devendo suppor que sempre as 

uham lugar, e estabeleceu uma lei multo clara, 
porguo gulz que atê nesse caso precedesse co
nhecimento do Corpo Legislativo. Agora, se s~ 
diz que Isto ê atacar, entllo nilo se legisle cousa 
alguma, e diga-se ao Governo, que faça tudo. 

I O Go·:crno coml)õe-se do ~fonarcha c seus MI
l ni;·tt·o.~ d'Estnclo; eii<J e:s:ecuu o. Lei; e esta 
dim:ma do Cm-po Lt'gislntlvo. Esta doutrina 4 
lncontc-sta~·el: Sua )!ngcstade com o Poder Mo
derador 6 o Chcf~ Supremo <l:t. Xn~ão; n:!o ~ 
póile <lcslignr da r..ópresentnçilo ~ncional; não 
6 responsanl; os seus ministros é que o silo. 
Por consequencla, é necessarlo que so deter· 
mine mui positiv:tment~. e se dê\ uma. regm 
fixa: o por isso a cmcnu::t de\'e ser nümlttld::t. 

O Sr. Visconde ile Cayrú pro!erlo 
u:n discurso que o tachygrnpho 
ouvlo. 

não 

corporações se hão de prestar, tenho que 6 me· O Sa. ~f.!.BQUEZ DE PAu:uct:.{ :- Uma ''ez 
Jhor a convenção; c, no caso de dlvergencla on que o. emenda nilo declare, que o Governo !lca 
oiio, vir o negocio no Corpo Lcgislnth·o para. authorlsndo para. lançar miio deste ou <l.l
decldlr. De mais, :Ui.o é necessarlo, t\ vista da qucllc edlflclo niio se faz nada: A ~enda vai 
Lei de 26 de ~~mbro de 1826 que reeonhooeu dizer que seja nn fórmn. da Ir!; esta fala só 
a necessidade de se lançar moo desta. ou da- em com·cntos. Cre1o que devia clcclarar "ott 
quoelln. propriedade; esta necessidade já está re· Jutro qualquer edi!icio ". 
conheelda por esta Ca.mara. I O Sn. B.~nnoso:- Jul;;o a rmendn mult' 

O Sa. VISCO:I'DEi DE CA'I.11U' :- Parece qu<! ~ jn~ta.. :n.as niW preenche -ai nela os fins: .Aqui 
esta emenda é Indecorosa, porque Indica que o ; diz que o Corpo LeE;islatlvo destine já o lugar 
Governo 6 en.paz de pratlcn.r um acto desoo· I para os cursos jurldlcos, mas não diz onde, 

. I 
tlco; o Gc>verno ha. do obrar segundo .:l< leis i jlorque no paragrapho da 1€1 do direito de pro· 
e:rlstentes; n6s estamos Indo u ~ém -da. meL~ em j priedo.ile diz: (leu). So acaso não ha ainda. 
que deremos estn.r: nil.o so deve .~uppor qnt• os ; esta ~quisi~iio do Procurlldor da Fa.zencln. );a• 
Religiosos se neguem A promptiflcacão <los I eion:!l, 6 necess:l.l'io concilln.r-se isto de modo 
edificlos. que se não ataque o direito de proprlccladc, e 

O Sn. OUVE:Ill.l. :- Sinto multo .não ir de 1 se facilite ao Gorerno o meio de ter este cdi· 
aocôrclo como nobre Sellll.dor: Contra !·acto~ : fi cio. 
não hn. argumelltos. ::s'ão sei em que se ataque i O Sn. ~{ARQUEZ DE S. AMARO:- Parece de 
o Governo dizendo-se QUe se execute uma lcl.j muita força a objecção, porém creiCI que tem 
Se os agt>ntes do Governo nll.o tossem susce- uma resposta na lei que Q!z se designe já o 
ptl'l"els de unia ou outra vez se deslizarem, nãe~ edifício, por6m que o fn.ça na conformidade do. 
cro ne~aria a Lei da Responsabilidade. E\! r.el. A emendo. o que quo.r ê que se habilito :1 

!OU testemunha de muitos desses !actos: o con· Governo ,3ra. estabelecer a. Aula nnquel:es dole 
,·ento dos Bentos, na Bahla, se tomou para. cdlílclos ~u cm outros quacsqucr . 
aquartelar o batalhão, e em Pernambuco aca- O Sa. BARROSO:- Uma vez que foi a clau· 
ba·!!e de fazer o mesmo, o que foi feito por an· suln que ha. de ser nos termos da Lel, nil.o llO 

thori!la.dc do Gil..erno. pooe entrar no cdificio, sem que o prnprleb.,r.lo 
O SR. }{Al!Q'O'I!:Z DE CÁliA'I'E:LLA! :- Os o.rgu· seja lndcmnlsado. Por convencão, entendo. 

mentO':!I que apresenta. o !Ilustre Senador te- O Sn. liiAP.QUE:Z DE C.\RATET.LAS :- .A lei nll:> 
riam lugar qua.ndo se tratou da maneira come- 'l'cm roconhecor M duvidas que se propõem: 
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Isto é objecto do Processo. O que clln. determ!· 
nou é qualificar este tratado que se havia de 
Iu.zer: nllo qulz deln1· isto ao arbltrlo do Go· 
verno. E' neeessario que o Corpo Legislativo 
designe que esta casa. é daquellas habilitadas, 
e que só p6dem sahlr dos bens do cidadão; aqui 
não se trata de comprar os bens: trata·se de 
!nterlnn.mente se estabelecer ali o Curso Ju· 
r!d!co; e, quando multo, seria um aluguel. O 
Governo entende que o convento de S. Fran· 
cisco, em S. Paulo, é conveniente, por ser o 
mais esp~oso? Convenc!onn.-se. Supponha· 
mos que dizem que não; enti!o, é que vem n.o 
Corpo Legislativo; do contrario, seria. dar-lhtl 
uma attrlbuição que é do Poder Judic!ar!o: 
lela·sc a Lei. 

O Sa. BAll!loso:- Eu j! a. li (leu·a). Log:~ 
vemos 41ue se não p6de tirar se não em tempo 
de guena, rpreenchendo o Processo no valor da 
propriedade. Para se executar a lei é pr~~~~' 
o Processo, c isto leva tempo. Eu não Impugn:~ 
a. determinação da. emenda; o que digo é que 
não é para. este lugar, porque não preenche , 
fim. 

O Sn. liLuiQtl'EZ DE C.uu.~: ,...., P« 
consequenc!a, o !Ilustre Senador suppõe que 
a -emenda. é nccessar!a, porém que neste tempo 
nlio é preciso verlrlcar. O Corpo Legislativo 
ali não vê mais que a utllldadP. Rl!nl nii~> ~ 

nccessarlo o Procurador da Corôa.! Si o0 Go
verno reconheceu que este Convento era ne· 
ccssarlo, devia então o Governo mandar o 
Procurador da. CorOa que requeresse ao Corpo 
Le•·ls ·R';,., .:1ara declarn.r se elle po:ll:i lançar 
mão deste edlflclo. Este processo 6 geral, 
~~~n j~ est4 designado, nada mais resta, pa· 
gue-se o aluguel, se o exigem; de outra ma· 
ne!m r.ãn. >c:rque cst:t reconhecida a nr>cr~· 

~ld3dP. 

rar :1 propriedade que haja de se dispensar o 
processo que a lei ordena.; nunca '\'otare! por 
ahi: querer fazer excepção é desfazer com 
umu. wão o que se estA fazendo com a outra. 

0 Sn. l.lúnQ UEZ llE C.AJIA VEI.LAS: - E11 

tanto não fiz excep~:ão que principiei a com· 
bater o argumento, ·mostrando que por 
elle se produziam excepções; veja V. Ex. 
como as eu fiz! Digo que este processo é 
qu~~~ndo o Govemo ~o~e lembra. de .qualquer edi· 
ficlo: então, Yem o Procurador da CorOa repro· 
sentar ao Corpo Legislativo a utUidade que 
resulta de se lançar mlio desta ou daquella 
propriedade, e mostra (JUe :não ha. outra que a 
substitua.; aqui é que o Corpo Leglsla.tlvo ae 
lembra: :não é o Governo, não é necessarlo ce
remonlal; isto é, no caso do repugnancla, não 

é necessarlo o Procurador da. CorOa. A neces
sidade está. reconhecida, o Governo t'! que nlia 
p6de dizer que 6 de utilidade sem que o Corpo 
Legislativo o decida, mas eata. - Ca.ma.ra. co· 
nhece que no Bra.zll não ha ediflc!os mais 
proprlos para a.s aulas do que os Conventos. 

0 Sn. MAIIQO'l".Z llE \PAI!ANA.OUÁ: - Apoio 
a opinião do Sr. Barroso, e não a metaphyslca 
do Sr. Ma.rquez de Caravellas. O que a Assem· 
bléa reconhece é a necessidade de um edlflcio; 
mas ha multa dlterença de reconhecer a no· 
cessldade, para conhecer que é preciso este 
ou aquelle. O Governo deve escolher? Não, 
Senhor, é a Camara. Portanto, não se con· 
fundam as ldéas. Ponderou-se que este n~o· 
cio se paralysava; não estou por isto, é mt'
lhor demorar-se mais seis mezes do que o. As· 
sembl&l atacar a propriedade. Não devem en· 
trar no Corpo Legislativo semelhantes ldéo.s. 
Eu não vejo que pela demora perigue o Es
tado. Portanto, assento que a. emenda deve 
passa!', c 'lUC de maneira nenhuma o Governo 
p6de prescindir do ]lrocesso marcado na lei. O Sa. B.\RROso: - Talvez 11. ml:1l1:1. ·d:,-.-J,l;l 

provenha da fraqueza do meu entendimento. 
Disse o nobro Sonador que a necessidade está 
reconhecida. Não. ·Eu sou o primeiro que 
digo que não é necessarlo tal convento, porque 
temos o pa.laclo dos antigos govema.dores, U!· 
mos a. casa. da Ca.ma.ra, nova, que está por aca· 
bar, e temos o Canvento dos Ma.rianos, de quo 
está de posse o Governo, e do que p6dc la.ncar 
mão, Interinamente, pa'!'a Isto. Qua.nto ao mais 
não está verlrlca.do nos termos que a lei an· 
tlga mam.da no primeiro easo quo so quer ti· 

0 Sn. RODRIGUES DE C.ABVALRO: - LevantO· 
me para ver se finda. esta questão. Estã:l 
esta.belecldas rodas as regras que são precl· 
sas: Não ha de o Governo procurar uma casa? 
Necessariamente. A lei (ou o artigo) vai 
bem. O Governo acha uma casa desembara· 
cada: estabelece ali o Curso Jurldlco. Não 
acha: cumpra. com a. lei, leve o tempo que le
var ( apoiaào I). Porque o artigo diz que pro· 
cure convenros, ha de commetter desacatos? Ha 
de fazer o que ordena a lei. Ha de haver alguma 
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demoro., porque tiJ.es cousns nl!.o se fa~em num 
momento, e todo mundo sabe que não ha ca· 
SIIS suftlclentes, c que torcosamente o Governo 
as ha de procurar. Apparece uma ca;a que 
é boa: não ba Inconvenientes, que possam prl· 
var de que ali se estabeleca: não querem 
entregai-a; que hu. de ·fazer o Governo? Cum· 
prlr -com a lei. Portanto, Sr. Presidente, passe 
o 1el com a emenda, e deixemos esta questão 
que é d(ISQecessarla. 

O Sn. MAIIQUF.Z JJE CARAVELLAS: - Sr. Pro· 
sldente. O Corpo Legislativo jã conheceu a 
necessidade de haver edlflclo~: creando .:! 

Curso Jurldlco estava reconhecida:. Conhec~n 

ainda mais que era utll lançar mão do Conven· 
to de S. Francisco, em S. Paulo, e d~ São 
Bento, em Olinda, ou de outros quaesquer cor.· 
ventos: já estii determinado: nilo !l só a. neces· 
sldade, é tambem a utllldade que está reconh<"·· 
clda: pol'tanto, passe a emenda. 

O Sn. BARBORo: - Passe o artigo e a 
emenda: porém, como aluda se estii em dls· 
cussii.o, voto pela emenda do Sr. Borges. Dl· 
zendo-se "outros quaesquer edlflclos", convc· 
nbo. 

\ 

0 Sn. l\iAJIQUEZ DE CAIIAVEr.r..As: - ''Outro:;; 
quaesquer edlflclos" vai embaracar a lei. Já se 
sabe que ha ode ser convento, porque é mais 
espaçoso c proprlo. O nobre Senador falou, 
ainda, lembrando n. casa da Camara; porém, 
como ainda não está prompta, é preciso csPe· 
rar que se acabe, e além disto a cidade ha de 
ficar sem casa de Camara? Portanto, declare· 
se que será ~m conv~nto. 

O Sn. BonoEs: - A ldéa de quesquer cdl· 
ficlos não embaraca a lei. Nós não temos ne· 
nbuma certeza dos edlflclos, que ha em amba~ 
as Provlnclas nem esta Assembléa tem lnven· 
tario delles: ba, apenas, uma mera lnformaçii.1 
de alguns membros dellas: por conseguinte, 
não pód~ embaracar em cousa alguma, dizend., 
•quaesquer e-dlrlclos". Quanto á CD.Sa da Ca· 
mara, a razão por que não se servem della é 
cousa que se não "Pó de desenvolver: o que cu 
nii.o sei é se ella conclulda será. suftlclente, 
pôde ser que o seJa. e que pouco falte para sc·o~ 

acabamento. 

0 SR. RODRIGUII:S DE CAII\'ALIJO: - Passe O 

artigo e as emendas, o mais 6 redacção. Agora, 
estar dando meios de execução ao Governo, é 

~mproprlo; elle tratará de executar a lei; nilo 
são nscessarlas tantas miudezas. 

O Sn. BA!Inoso: - Não se procura. casr. 
multo grande: silo duas aulas 'Para 20 ou 30 
dlsclpulos que cabem em qualquer Haia parti· 
cular: portanto, apoio o processo que a lei de
termina. 

Julgando-se a materla discutida, o 
Sr. Pr~iden te passou a propor ao Se
nado: 

1. • Se pass1wa o artigo salvas as 
emendas. Assim se venceu. 

2. • Se approvava que depois -da pa· 
lavra "quaesquer" se n.ccrcsccntasse 11 

pala.vra "editiclo". Approvou-se. 
3.• Se approvava que se adodlclo· 

nasse no fim do artigo estas palavras 
• procedendo-se em tudo na fórma da 
lei de 20 de Setembro de 1826". Vo· 
tou·se que sim. 

Velo á discussão o artigo 4•: 

"Art. 4.• Os religiosos que nctualmen t.e 

occuparem os conventos em que se estabelece
rem os cursos jurldicos poderão conservar-se 
nos mesmos conventos ou mu-dar-se para ou
tros se mais lhes convier. 

O Sn. BAI!noso: - Requeiro que este ar· 
tlgo seja supprimldo. 

Foi apoiado, geralmente. Entrou 
em discussão a seguinte 

El\Q:NDA 

"Proponho que o artigo 4" seja supprlmldo 
-Barroso." 

Julgando a materla -discutida, foi 
proposta a suppressão do artigo qu~ 

foi approvada. 
Passou-se a discutir o nrtlgo 5•: 

"Artigo 5. • Flc:tm revogadas todas as leis, 
alvarás, decretos e mais resalucões em contra· 
rio." 

Não bavendo quem o contrariasse, 
foi proposto á. votacão, e a.pprova.do 
como estava .no oprojecto. 

Entraram em discussão os artigos 
addltlvos, offerccldos pelo Sr. Vlscon· 
de de S. ·Leopoldo na s()SS/'10 antece
dente, porém, como estava quaal dada 
a hora, c havia expediente para se ler, 
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o Sr. Presidente declarou addlada a Almeida Torres, 1• Secretariú. - Jo~é .1nionifJ 
discussão dos artigos. ela SiliJa Maia, 2• Secretario." 

O Sr. 1• Secretario deu conta do se· 
gulnte o!fiCIO, QUe havia rec~!:JI!10 dO "l'llOl'OSTA DO l'ODI:JI EXECUTIVO A l'llOJECTO DE LEJ. 

1• Secretario da Camara dos Srs. Depu· 
tad~s: "A Assemblêa Geral Legislativa do Imperlo 

on·rcro decreta: 

"lllm. e Exm. Sr. - Passo ás mãos de 

1 

''Art. 1.• Os diplomas que forem expedi· 
v. Ex. para que sejam presentes na Camara dos em consequencla de outros já nssignados 
dos Srs. Senadores Inclusas ns seguintes reso· por sua :Magestade o Imperador serii.o simples· 
luções da Camara dos Deputados, com os pa· mente asslgnados pelos Ministros Secretarlos 
peis que lhe dizem respeito: primeira sobre a de Estado respectivos, ou por dous membros 
proposta do Poder Executivo ácerca. dns nssi· dos J!.ribunaes, a que· torem dirigidos. 
gnaturn.s dos diplomas; segundo, sobre a lm· ".Art. 2.• Seriio considerados nesta classe: 
portaçlío das fazendas da .As!a em navios cs· 
tra.ngeiros; terceiro, sobre a. extlncclio das me· 
sas de inspecção; quarto, :para a livre erecção 
de fabricas de assucar; quinto, para se pulJli· 
carcm pela Imprensa os actos do Governo. Deus 

"Na Repartição do Imperio: 

".As cartas, alvarlis de provimentos c o!tl· 

elos ou cadeiras de Iru~trucção Publica. 
"Os alvarãs de Mercês de Tenças ou Pen· 

Guarde a V. Ex. -Paço da Camara dos Depu- sões e seus assentamentos. 
tados, em 20 de Outubro de 1827.- José Carlos "As cartas para profissão ·nas tres oroens 
Pereira de "1lmcida Torres. - Sr. V1sconde de :lfilltares. 
Congonhas do Campo." 

rio 

Passaram as resolucões a serem 
lidas pelo Sr. 2• Secretario, as quaes 
são concebidas nos termos seguintes: 

RESOLUÇÃO 

"A Assembléa Geral Legislativa 
decret&: 

do Imp~· 

"Art. 1.• E' llne a qualquer pessoa levan· 
tar engenhos de assucar nas suas terras, a 
qualquer distancia de outros engenhos, sem de· 
pendencla de licença n.lguma. 

"Art. 2. • Ficam re\·ogadas as leis, al'l"a· 
rãs, decretos e mais resolucõcs em contrario. 

"Pa.co da Camara ·dos Deputados, em 20 
de Outubro de 1827. - Dr. Pedro de Araujo 
Lima, Presldonte. - José Cc.rlos Pereira de 
Almeida. Torres, 1• Secretario. - José .&~!?nio 
1!11 SiliJa. Mala, 2• Secretario." 

RESOLUÇÃO 

"A Assembléa. Geral Legislativa do Impe· 
rio resolve: 

"Artigo unlco. O Governo fará publicar 
pela. lmpronsa. todos os actos que não exigirem 
segredo. 

"Paco da Ca.mara dos Deputados, em 18 
de Outubro de 1827. - Dr. Pedro de Arauj? 
Li:na, Presidente. - Jo1é Carlos Pereira d8 

"Xa Reparti~ão da Ju!tiça: 

"As cartas de todos os lugares de- magls· 
tratura. 

"As cartas de propriedade dos of!lcios de 
Justiça. 

".As cartas de apresentação de todos os 
parochos do Imperlo, con<!gos e mais benefícios 
eccleslastlcos. 

"As carias de propriedade dos of!lcios .:!e 
Escrh·ão da Provedoria dos Defuntos e Auscn· 
tes. 

"Os a.lvll.l'âs das servcntlas vitaliclas des· 
tes offlcios. 

"Os alvarás dos provedores dos Defuntos 
c Ausentes. 

"Os alvarás para revistar c os dos ompre
ga.dos dos Trlbuncs do Desembargo do Paço c 
Mesa da Consclencla e Ordens. 

"Na Rcpa.rticão da Guerra c Marinha: 

,; As patentes dos offlclaes. 

"Elli:XDAS FEITAS E Al'l'RO\'ADAS l'ELA rA~-':RA DOS 
DEl'U'I:AI>Ofl Á l'llOl'OSTA Slll'11A 

• Art. 1.' Substltulo·se por estes dois QU~ 
seguem: 
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• Art. 1. • Oa diplomas que torem expedi· 
dos pelas Secretarias de Estado e pelos trl· 
bunaes do Imperlo em virtude de decretos, que 
tenham sido asslgnados simplesmente pelos 
ministros secretarias de Estado respectivos, ou 

'' Art. 2.• A jurlsdlcclío contenclosa que 
com)letla ás mesas, é devolvida ás justiças or· 
dlnarlas, para cujos cartorlos passarão os au· 
tos findos e pendentes. 

• Art. 3.• As juntas de Fazenda. ficam au-
. por dois membros dos Trlbunaes a que !orem torlzadss para darem as provldf!llclas necessa.· 
d!rlg!dos. rias para a boa arrecadacllo dos Impostos qu~ 

"Art. 2.• Sómente continuarão a ser de· estavam a cargo das mesas. 
pendentes da Imperial assl.gnatura aquelles di· "Art. 4.• Aos empregados nas mesas com 
plomas expedidos pela Secretaria dos Negocias provimentos vltallclos ficam conservados os 
Estrll.llgelros que até agora a costumam ter· ordenados, não tendo, ou emqullJltO não tive

" Art. 2.• Supprlmlo-se, e em seu lugar s~ 
.substltulo este: 

"Art. 3." Ficam revogadas' todas as leis, 
alvarâs, decretos e mais resolucões em contra
rio. 

"Paco da Camara dos Deputados, em 20 de 
Outubro de 1827. - Dr. Pedro de Araujo 

rem ou.tro otrlclo, ou emprego, e neste caso 
podem escolher o ordenado, que nats qulze-
rem. 

• Art. 5. o Ficam revogados todas a.s !ola, 
regimentos, alvarás, decretos c mais resolu· 
r;:ões em contrario. 

Lima, Presidente. - José Carlos Pereira de "Paço da Camara dos Deputados, em 20 
Almeida Torres, 1 • .Se>cretarlo. _José "lntoaio de Outubro de 1827. - Dr. Pedro de .4.raujo 
da Silt•a Maia, 20 Secretario... Lima, Presidente. - José Carlos Pereira de ,t;. 

RESOLUÇ'.ÃO 

"A Assembléa Geral Legislativa do Impe
rlo decreta: 

• .Art. 1.• Os generos c mercadorias da 
.Asla Importadas por estrangeiros em navios 
estrangeiros, serão admlttldos a despacho nas 
alfandegas do Imperlo. 

"Art. 2. o Todos esses generos e mercado· 
rlss pagarão quinze por cento dos direitos da 
entrada, sejam quaes .forem os estrllJlgelros qu~ 
oe Importarem. 

"Art. 3.• Ficam revogados as leis, alva· 
rás, decretos c mais resoluções em contrario. 

"Paco da Camara dos Deputados, em 20 
Outubro de 182i. - Dr. Pedro de Ara~tjo 

LinLa, P.resldente. - José Carlos Pereira de Al· 
meida Torres, 1• Secretario. - Jose da SilV•l 
Maia, 2• Secretario." 

RESOT.t:Ç'ÀO 

~A Assemblêa Geral Legislativa do Impe· 
rio decreta: 

"Art. 1." Ficam cxtlnctas as l!esas da 
inspecção do Assucar, Tabaco e Algodão. 

A. 28 

meida Torres, 1° Secretario. - Jose da Silva 
Maia, 2• Secretario." 

Foram a Imprimir para entrar em 
discussão na ordem dos trabalhos. 

O Sr. P.resldentc deu para a Orden1 
do Dia: primeiro, 'ls artigos additlvos, 
que ficaram addiados; segundo, ultl· 
mas discussões de tres resolucões, uma 
sobre a concessão de um terreno ao 
Semlnarlo Episcopal do Pará, outra 
sobre a mercê concedida a :!\!arcos An· 
tonlo Brlclo, e outra sobre a merc~ 
concedida a Jeronymo Xavier de Bar· 
ros; terceiro, o projecto sobre a cons· 
truccão do Palaclo Imperial da Quinta 
da Boa VIsta; quarta, a resolução em 
declaração aos artigo~ 1 o c 2° do de
creto sobre o modo, por que se devem 
pagar os preços dos contractos de ren· 
das publicas; sexto, a resolução sobre 
não ser appllcavel aos .recebedores e 
thesourelros das alfandegas a dlsposl· 
cão do alvará de 21 de Maio de 1751; 
e havendo tempo o projecto sobre a II· 
herdade da Imprensa.. 

Levnn to u-se a sessão âs 2 horas d:~. 

tarde. 
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131• SESSÃO, EM 23 DE OUTUBRO DE 1827 

E:rpediente, - Segun-da discussão dos artigos 
cutditivos ()jjerecidos pelo Sr. Viscond'e de 
S. Leopoldo ao Projecto sobre os oràena,-
4os dos professores dos eatu.dos preparato
rios para os Cursos Jurídicos. - Tercei
ra discussão da Resoluç4o sobre a conces
s4o de um terreno ao Seminarlo Episcopal 
do Pará - Ultima discu.ssdo sobre a mer
cé concedida a Marcos .4.7ttonio Bricio. -
Terceira discussão sobre a mercé concedi
da a J cronymo Xavier de Barros. - Prl· 
meíra c segunda discussão do Projecto so
bre a construc!)ão do palacio da Imperial 
Quinta da Boa l'ista. - Primeira c segun· 
da discussdo da Resoluçdo em àeclaraçdo 
aos artigos 1• c 2• do Decreto sobre as 
torçaa de mar. - Primeira c segunda dis
cussão do Projecto sobre o modo porque 
se devem pagar os preços dos contractos 
àe arrecadação de rcnda8 ;publicas.. -

Primeira c segunda discussdo d4 Resolu
Ção sobre a disposição do Alvará de 21 de 
Maio de 1751. 

rnr::SIDE:I'CIA !lO SR. DISro CAPI:t.r..\o :MÓI: 

Achando-se Nunldos trinta e um Se
nhores Senadores, e lida a Acta. da 
antecedente, foi approvadn. 

O Sr. Secretario apresentou um re
queT!mcnto dos religiosos de S. Th::Jlto, 
que foi remettldo A Commissão de Pe
tl~õcs, para dar-lhe deetlno. 

Entrou-se na primeira parte da Or
dem do Dia, que era a contlnuaçfto da 
sq;unda discussão dos Artigos arldl· 

e como tal primeiro ot!erecida, na Camara dos 
Dcputr.dos. Distingamos, Senhores, o a confu· 
s:lo dcsapparcccm. Este l'rojc~to hoje c:n dis· 
cuss!io procedeu já de uma proposta do GovP.r· 
no; mas esta proposta, transformada en1 Pro· 
jecto de lei, perdeu a sua origem, é obra da 
Ca.mara, que a pert!Jhou. Nestas clrcumstan 
elas, como duvidar Que eti, Senador, abra mã'l 
do direito e prcrogatlva de razcr-lhe as emen· 
dns I'!Ue nesta qualidade me faculta a ConstitUI· 
çlio? Como pretender que s~ja prlvctlva da Ca· 
mara dos Deputados a matcrla destes artigos, 
que, versando sobre o estabelecimento dos arde· 
nados, a Constltulcão declara ser da attrlbulcão 
da .Assembléa Geral, Isto é, commum a uma e 
outra Camara? Logo, estes artigos addltlvos 
são mui legalmente ofte!'lzcldos por p~soa, e 
em materia e lugar competente. E' outro ponto 
a comparação do Projecto com a Proposta do 
Governo; e então parece querer d!zer·sc que se 
não deve passar a ·mais do que clla requer; re
flicta-se que a lei da creacão dos Cursos Juri
dicos foi õa. iniciativa do Pod·~r Legislativo, 
que o Executivo scrvio de a estrear e pOr em 
ac~ão. Pergunto :J.Sora: reconhecidas algumas 
faltas nesta lei, eu, Senador, não posso supprir 
c c:ncnc!nr f!Ualqucr omissão? J\!embro do 
Corpo Legislativo não podere! cooperar, quanto 
entendo, para a perfeição da sua obra? Deve
se esperar por novo influxo do Governo? A 
Camara dos Deputados te>e o bom senso d·~ 

comprehendcr essa necessidade; consta· me, e 
cu II, projectos c discussões na direcção des· 
tcs artigos additlvos; mas não sei por que fa
talidade embrulharam-se e desappareceram, jO. 

que não é licito suspeitar fins sinistros. Rema
tarei dizendo que se os ordenados, que Indi
quei para os empregados, principalmente para 
o director, parecerem avantajados, a Cama.ra 
em sua. sabedoria os cerceará., tendo toda via cm 

th·os orrerecldos pelo Sr. Visconde de consldcracão que, se os providos Pl'l7sentemen
S. Leopoldo ao Projecto sobre os or- te são abastados, apoz elles virão outros não 
denados üos professores dos estudos tão favorecidos da fortuna. Não façamos leis 
prcparntorlos para o Curso Juridlco, de momento; em tal cnso deixemos campo A 
que flcára adiado na. Sessão anterior. sua generosidade, para votarem no altar da 

o SR. VIsco:-o"DE nr:: S. LF..orotno: _ Sr. Patrla aqulllo de qu•~ puderem prescindir. 

Presldcnb~. Principio por desviar uma idéa que O SR. MARQti'F.?. DE SA:I'TO AMARo: - Sr. 
ee quer aqui Introduzir, de que estes artigos Presidente. As razões do nobre Senador sãO 
addltlvos Importam uma proposta do Governo, prlnclpaes, .mas resta >er se quadram ao caso 
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presente. Esta lei trata de estabe~:x:er ordena· 
dos a.ol! professores que estão no Curso Jurldl· 
co; ora, no ·Curso Jur!d!co nilo estão dlr~cto· 
res; como então dar·lhes ordenados, se a h;l 

s6 tratu. de professores de Grammat!ca latina e 
tranceza? Que se trate separadamente, eu con· 
venho; mas não aqui, porque é materia. estra· 
n'ha, assim como são aquellas cadeiras qu:J 
não estão estabelecidas no Braz!l. Portanto, eu 
não voto pelo Artigo. 

0 Sn. M.ulQUEZ DE CAUVELLAJ:!: -Eu nilq 
concordo com o que acabou de dizer o nohre 
Senador; esta lei é uma. lei subsidiaria á do 
Curso Jurld!co; por !sso, ainda que na lei do 
Curso Jur!dico não se tratasse dos ordenados 
destes professores, podemos tratar agora des
te objecto; tambem ella não tratou dos ordena
dos dos off!c!a.es que deviam ser OO!pregados 
ali. A lei é subsidiaria, como já. disse, para. 
completar aqu!llo que é necessar!o para. a. sua 
execução; ora, ninguem poderá negar que c 
Curso Jur!dlco deve b~r quem governe, Isto é, 
um director ou um reitor, o qual deve ter 
um ordenado; logo, nesta lei deve-se declarar 
qual seja este ordenado, para. o Governo lh'o 
poder dar, e pOr c:.n execu~il.o a !e!, que sem 
esta declara~ão additiva vai manca. 

choe!ra, que a Ca.mara adoptou, dizem que ha
verá. um director. O Governo nomeou; falta 
taxar·lhe o ordenado, como em Coimbra, 
segundo aqui mesmo se lembrou, todos os dire
ctores têm um subsidio, para encher a lacuna, 
que se acha nesta I e!; se e! la r.ão falasse em 
director, multo bem; mas fala; é, port8llto, ne· 
cessar!o designar o ordenado. 

Julgando-se a materla discutida, foi 
posto á. vota~ão o Artlg:> 1• additlvo, 
e passou. 

Passou-se á. discussão do Artigo 2• 
e disse 

0 SB. VISCO:."PE DI: S. LEoroLDo: - Sr. 
Presidente. Passando o 1• Artigo, parece que 
pela razão que houve para a Camara appro· 
ral·o, tambem se deve approvar o que diz res· 
peito aos empregados, que constam do cap!· 
tulo 19 dos mesmos Estatutos. 

Poz-se á. vota~ão, e foi approvado o 
Artigo 2•. 

Leu-se o Artigo 3•, e disse 

O Sn. Vrsco:-:nE DF: S. Lr.oroLDo: S:. 
Presidente. Este artigo é multo lato; mas é 

preciso determinar as coisas, para quo o Go
verno não se veja em embaraços. Ha de ha
ver alguns reparos no ed!f!c!o; parece-me, por· 
tanto, que se deve especificar Isto • 

O Sa. l\wQuEz nE CAIIAVELLAB: -Eu aeho 
que u:na !e! não deve ser ociosa; o Governo é 
qc•,;m ha de prover essa casa, e elle não ha. de 
pOr o Curso Jur!i:llco em uma casa, onde esteJa. 
apertado; são estas daquellas despezas ordlna
rlas que não li preciso taxar, nem se pode. Co
mo hão de ser legisladas? Isto seria bom, se 
o Governo não pudesse fazer nada, sem estar 
autorlsado. Dâ·se ao Governo um tanto para 
despezas, e não se diz m:l.ls nada; multo mais 
onde o Governo é encarregado da cxecu~ão da 
lei, e responsavel pelos s~us actos. Portanto, 
acho dcsnecessario propor Isto em lei. 

O Sn. ·MAIIQUEZ DE Ixu.umurE: - Quando 
. se tratou desta lei eu impugnei absolutamente 
a sua execução, porque vi que lhe faltavam 
aquelles prlnclp!os conveu!entcs, que se de· 
viam propor em mab~rla de estabelecimentos 
desta natureza; e mais Impugnei, e mui forte
mente, como anti-constitucional, o artigo que 
mandav<~ observar os Estatutos do Visconde 
da Cachoeira em tudo aqull!o em que fossem 
appllcaveis. Eu disse: como é passivei que 
passe uma disposição em que esta Ca.mara não 
tem votado? Ora, um dos primeiros moveis 
deste estabelecimento é o director; e na verda· 
de ·~lle li multo necessarlo, porque não pode 

;haver um estabelecimento, sem haver quem o 
governo; mas quem seria? O Presidente da 
Provlnc!a? E' necessarlo para. este emp!'l~go um 
homem de I!ttcratura. vasta; eu vejo muitos, 
dignos de serem Presidentes de Provlnc!a, que 
n~o têm '"sses estudos necessar!os a um dire
ctor; era, portanto, de necessidade o nomear· 

·se outro; e os Estatutos do VIsconde da Ca-

0 Sn. VISCOXDll DF: S. LEOPOLDO: - 0 n()o 
bre Senador propoz uma coisa. que não existe, 
e é que o Governo tem um tanto para estas dea· 
pezas. Seja como fOr, peço que se suprima 
este artigo. 

0 Sn. MARQt:EZ DE CARAVELLA.S: - Quando 
digo que o Go\•erno tem um tanto, é na lei do 
Orçamento, e não especialmente para l:no. · 

.. 
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Julgando-se a materla discutida, poz 
&3 â votação o Artigo s•, e foi suppri· 
mldo. 

Foi approvada a materla do Projecto 
em geral, e dos outros artigos addl 
tivos para passar â terceira discussão. 
. Passando-se â segunda parte da Or-

dem do Dia, teve lugar a terceira dls 
cussão da Resolução sobre ficar auto
risada o Governo para cono~der ao se
minaria episcopal do ParA um terreno 
contlb"llO ao mesmo semlnarlo. 

O Sn.. llfAilQUEZ DE S. A.'-!Allo: - Já na 
segunda discussão eu disse que não podia vo· 
tar, porque não tinha conheclment~ desta ma· 
'b:!rla. Estas informações que vieram da Cama· 
ra dos Deputados, não servem de coisa nenhu· 
ma, porQue não declaram a qualidade do ter· 
reno. Portanto, eu ainda voto contra, porque 
sem conhecimento de causa não sei votar de 

concedida a :Marcos Antonio Br!elo; a 
não havendo quem contrariasse a sua 
doutrina, !o! approvuda para subir â 
Sancçâo Imperial. 

Segulo-se a terceira discussão da RI~ 
soluclío sobre a approvaçiio da mercG 
concedida a jeronymo Xavier de Bar· 
ros, a qual sem opposlcão foi approVA· 
da, como estava redigida, afim de se 
remetter â Sancção Imp.~ial. 

Passou-se ao tercei-ro objecto da Or· 
dem do Dia, <: teve começo a primeira 
e segunda discussão da proposta do 
Poder Executivo convertida •:!lll Pro· 
jecto de lei, sobre a construcção do 
palaclo da Imperial Quinta da .Boa. 
Vista, principiando-se pelo Artigo 1•: 

~ Art. 1.• O Governo fica autorizado para 
. fazer continuar e acabar a construccão do pa. 
lacio da Imperi:U Quinta da Boa VIsta, app!i-

outra forma. cando a essa despeza a quant.!a de omto e seis 
O Sn. !IIARQUEZ DE CARA\"Er.us: -E~ não contos quatrocentos e clncoenta mil réis." 

assisti á outra discussão, mas não duvido vo· Não havendo quem falasse contra; 
tn.r porque que s:io vinte bratas de terreno? foi proposto á votação e approvado co· 
No Brazll, onde ha tanta terra, não ê pr~clso mo estava redigido. 
·fazer mesquinhez disto, e quando 6 par.1 um Velo á discussão o Artigo !!•: 
tal estabelecimento. Temos multo terrc!lC', tC'· 
mf•ramos nós q::e houvesse quem o quizesse 
cultivar. Approvo, portanto, a Resolução. 

O Sn.. MAnQUEZ DE S. A:MAn.o: - Eu j\. 
mais darei o meu voto debaixo daquelle prln· 
clp!o. Porque temos muita terra, não !\Içamos 
caso della! Não pensa assim um legislador. 
Queremos povoação, ·~ não ê assim no Para que 
jâ está povoado, e onde se quer dar essas ter· 
ras, não para cultivar. 

O Sn.. MAllQUEZ DE CAll.\VELLAS: - Quan
do digo que no Brazll ba multa terra, não 
quero dizer que se dê a todos; mas porque no 
Rio de Janeiro val•~m muito vinte braç.l.!, niio 
se segue que seja o mesmo nas mais partes, 
onde até ha lugares abandonados, porqu-~ não 

"Art. !!.• Esta quantia será fornecida pe
lo Thesouro Publico em prestações mensaes, 
que serão designadas pelo Governo, atb~nden· 

do em sua dlscripçüo ás urgenclas do mesmo 
Thesouro: 

0 SR. 1\fARQUEZ DE SAXTO Á:MAlla: - Eu 
approvo o Artigo c a parte essencial; mas de
sejava que se suppr!mlssen1 as palavras -
attendendo ás urgencias do Thcsouro - por
que é desnecessario recommendar ao Governo 
o que elle tem b:!lll em vista. 

Mandou, leu-se, e foi apoiada esta 

"Supprlmam·se as palavras - attendendo 
ha quem os queira. Portanto, voto pe!J. Re~o· . na sua discrição ás actuaes urgcnclas do Es· 
Iuçii.o. •

1 

tado. - ."Jarquez de Santo Amaro." 
Julgando-se discutida a materla, rol Fof. posto á votação o Artigo, salva 

posta á votação, ·~ approvou·sc para se a Emenda; passou. Propoz-sc drpols 
remetter ã Sanccão Imperial. I a Emenda, c foi rejeitada. 

Entrou cm ultima discussão a Reso· "Art. 3.• As pre~tações que se fizeram no 
lução sobre a approvação da mercê ' anno de 1828, serii.o accrescentadas ao seu de-
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ficit, e satls1'elti!B pelo mesmo modo, em que u tas pelos devedores, saccadas e .endossadas por 
ella se occorrer." seus fiadores, e paga veis nos prazo~ dos m.!s· 

Não havendo quem contrariasse a mos contractos." 

sua doutrina, foi· posto â votação 1 o Sn. l\L\IIQUEZ DE S.&NTO Au.o~.no: - Pas-
approvado tal qual. semos a Introduzir na circulação bilhetes a 

Julgando·se afinal discutida. a. ma· credito, como se pratica nas outras nações; te
teria. de todo o Projecto em geral, e mos esta vantagem, e com este methodo as 
dos artigos em particular, foi appro· arremataçl'ioes poderão logo no principio do an· 
vndo paru pussur á tercelra dl~cussão. no entror paru o Thesouro com os seus pa· 

Segulo-sc o quarto objecto da Or· gamentos. Voto, portanto, pela lei. 
dem do Diu, e entrou em primeira e 
segunda discussão a Resolução em de
clnrnção nos Artigos 1. • e 2. • do De
creto sobre as forcas de mar. 

Poz·se á votacll.o e foi approvado o 
Artigo como estava redigido. 

Velo á dlscusBão o Artl·go 2.•: 

"Art. :l.• A divida. activa ela Nação, atê 
"Artigo unlco. - As embarcações exlsten ngora existente, poderá Igualmente ser !'!duzl· 

tes poderá o Go,·e~no desarmnr, as qu·~ julgar dn e letras, acceltas pelos devedores, sacca· 
menos conveniente nas clrcumst:~.nclas actuaes 
e construir, ou comprar, e armar as que mais 

dns e endossadas por seus findares, se os hou· 
\•~r. precedendo convencão entre os encarrega· 

convierem, comtnnto que não exceda á. despr~- dos da administração da Fazenda. Nacional c 
za marcada na lei que fixou a da repartição os devedores, a respeito dos prazos dos paga· 
da :ll!arlnha para o anno de 1828; ficando as- m~ntos. 
sim declarados os Arts. 1• e 2• da outra que 

0 Sn. MARQUEZ DE !lf.ARICÁ: - ,\s provi· tlxou as forças de mar para o mesmo anno. ~ 
o Sit. BAr.noso: _ sr. Presidente. Eu vo· c!cncias dadas nestts dois artl&os co:nprovalll a 

to lntnlramente pela Resolucão; as declnracões providencia que se declara na lei do Orçamcn' 
que requeri, vêm como emcnd~s. e são aquel- to, que é dar ampliação ao Go\-..:rno. Acho, por· 
las que se accrescentaranl nesta Camara ao tanto, multo bem fundado o Artigo. 

Projecto, tanto que eu declarei o meu voto; Falou o Sr. ::\fnrquez de Inhambupe 

por · consequencla., é lndlspensavel que pnsse mas não se ouvlo. 

nos termos mesmo em que está. concebido, O Sn. MARQUEZ DE CARAYELL.\S: - Eu não 
porque está. mnls expressivo do que as mesmas .tenho nada a dizer, senão que o Artl!;o eot.í 
emendas que se fizeram. Assim, \'ato pela Re- bom. 

solucão. O Sn. BonoEs: - E' muito bom isto, mas 
Pcz-se á votação, e foi approvado não poderá ter lugar em multi!S Provlnclas. 

como estava redigido, para passnr ã Não ha. multo tempo que vJ. uma ordem do Tlle
tercel·ra discussão. souro Publico r.m eonsequencla de represent.'l· 

Passou·se ao quinto objecto da Or· 
dem do Dia, e abria-se a primeira e se
gunda. discussão do Projecto sobre o 

ções de escusns, po: não se poder fazer os pa.• 
gamentos. 

O Sn. llf.AnquEz DE S. AlrAno: - Pelo que 
modo porque se devem pagar os pre- yejo na lei entendo que o Artigo não eo.m.pre
ços dos contractos de arrecadação d ~ hende todas as Provi nelas, mas sóment-~ o Rio 
rendas publicas, comeca.ndo·s.e IJr.!lO de Janeiro (leu). Quando o areamento fõ• 
Artigo 1•: geral, serã outra coisa; por ora, elle é só do 

• Art. 1.• Os preços dos contractos de ar· Rio de Janeiro, e deste anno; por 'Isso só tem 
recaqação de rendns publicas ou venda de pro· appllcacão o Artigo por ora para esta Provln· 
prlod;allenavels cujos pagamentos se houverem ela. A Cama.ra dos D:putados tem em vJsta 
de fazer •zm prestações ;:ertas, estipuladas nas fazer uma lei geral, que compre!Jenda. toda. a. 
arrematações, serão reduzidos a letras, a.cee!· 1 Xação, quando hom·er um orçamento de tcda a. 
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Naciio, mas DO~ ora esta lei é só para o R!o 
de Janeiro. 

O Sa. BoBGilB: - Eu entendo que a lei 
comprehende todo o Imperlo; o 4• Artigo é que 
se limita ao Rio de Janeiro. A Lei diz que to
das as dividas actuaes sejam reduzidas a le
tras de uma nova forma, e Isto não é dizer qu~ 
é só no Rio de Janeiro; no Rio de Janeiro pó· 

ficando na sua mão com o dlnbelro que devia. 
entrar para a Fazenda Publica, por Isso lembro 
esta medida. e nem me parece l11justa, pora.re 
a Fazenda Publica tambem paga premio. 

O Sn. OuvElllA: - Apolo a Emenda, pois 
que a experkncla tem mostrado em algumas 
Provlnclas o que se acabou de ponderar. Eu 
estive em uma dellas, onde pagavam grande 

de jã o Presidente do Thesouro servir-se d •o ",l premio e d•:scontnvam-se lmmensos contos de 
lei para realizar esses pagamentos; mas nas • •l· 
tras Provinclas tambem se ha d·~ pOr em p:."a· 
tica depois, tanto que no Art. 5 diz (leu) . 

rúls; e havia devedores, c atê a.sslgna.ntes da 
\lf:tndega; eu .presenciei pagar entre os func· 
clonarlos publlcos os mesmos bUhetes d:t Al
fandega. Com este remedlo evltn-se gr:tnde 
prejulzo da Fazenda. 

O Sn, MAIIQUEZ DE CABAVELLAS: - Sr. Pre
sidente. !:.embro-me de uma cautela que ê 
precisa. para tirar abusos que a lei deve castf· 
gar. No Artigo 2• deixa-e~ â convenção da ad· 
ministração da Fazenda Publica, e dos deveao
res, o prazo dos pagamentos; nisto pode multo 
bem haver abusos, ainda que temos a lei du 
responsabilidade. Pode-se dar ao devedor pra-

0 SR. RODniGU:O:S Dl: CAIIVALIIO: - 0 ar
gumento que acabo de ouvir não tem força. 
\pontou o nobre Senador uma PELrtc onde es· 

:eve; mas em que parte? Na cidade da Bahla? 
Mas esta providencia vai abranger a maior p:tr· 
·.e do Impcrlo; e o que vão fazer l•:tras em 

zo multo grande em prejulzo da Fazenda, Isto certas partes delle, ondll nunca as viram, nem 
combinado entre elle e os administradores, ;abem o que Isso é? O illustre Sen:tdor que 
Portanto, parece-me convo:.nlente que appllque- iâ o;steve noutra, ha de saber dl~to; lla de 
mos algum melo de se evitar essa convencão ~mbem saber que a maior parte das dividas 
de prejuizo, e este meio seja pagar o devedor não se pagam, á excepção de um ou outro, que 
uns tantos por o~nto pela demora que jã tenha tem alguma coisa, os mais são desgraçados; c 
excedido o tempo em que deviam realizar o pa- por Isso qua.~l todas são dh-idas perdidas. Co· 
gamento. Eu mandarei uma emenda a este no se ha de •:nc:trregar uma coisa a um ho· 
respeito. .nem, se elle não tem nada de seu? Quanto 

Leu-se, e foi apoiada a &:!guinte mais com propinas para o escrivão? Isso ac
rescenta a lmposslbllidade de pagar. Ha par-

"Ao Art. ~-· a.ccreseente-se - flcanuo 
obrigado :to premio de melo por cento ao mez, 
co:J.ta.dos da com·llnção até effecth·idade do pa· 
gamento - salva a redacção. - J!arqucz de 
Caravclla.s." 

O Sn. l\'IAIIQUF.Z DE l!tiAnrcA.: - Acho quf' 
por effelto de mlserlcordla se devia demora.T 
mais algum tempo, porque o devedor não po
derá mesmo pagar, c a bondad·~ da lei tamb~m 
deponde de ser pia. Se elle pode pagar, Pnbio 
obriga-se. 

0 SR. MAIIQUKZ DE CABAVELLAS: - Se CU 

olhasse s!mplcsllllmte para o homem, que não 
póde pagar por effclto de uma desgraça, cu t('

rla dei! e com.mlserncão; mas, como l1a., e h a 
de haver muitos, que não estejam ll'•sse caso. 

tes que, tendo sessenta mil homens, morrem 
de fome, por não haver quem conduza manti
:nentos, como no sertão do Maranhão, da Ba
hla, etc. Por tudo Isto assento que o Artigo 
passe tal qual. 

O Sn. MAnQUEZ DE CAIIAVP:LLAS: - Isto ê 
querer abrir mais uma porta â corrupciio. Diz 
o ll!ustre Senador qu·~ ha lugares, onde nté 
nem sabem o que são letras; e isto é defeito 
da lei? A lei não rostring!o; mas quer redu
zir a letras ·~m todas as partes, todas as divi
das antigas do Estado. Disse - c!les não s:t
bem o que são letras - elles Irão aprenden
do. E porque não sabem? E' porque não as 
havia l/i. Ponham as letras em uso, que cllcs 
saberão; no principio haverá. alguma Irregu
laridade, mas depois ha de seguir a sua. or· 
dem devida; tudo quer principio, O homem 
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aprende multo nos seus ln!l~resses, elle retlc· 
etc nos males, que so!!re pela sua lgnorancla, 
e cuida evitai-os pela scl-encla; o mesmo que 
se •Jscalda a primeira vez no togo, já para a 
segunda não lhe acontece o mesmo, porque se 
lembra do que lhe succedeu. Disse tumbe:n o 
!llustm Senador que muitos ha, que não têm 
com que pagar. Eu já disse que não se enten· 
de Isto com quem nlío tem, e até é !mposslvcl, 
porque quen1 ha de que~·;r ser fiador destas 
letras? Parece-me portanto, que ns razões 
apontadas não combatem a Emenda, que é co· 
mo uma barreira contra :1. corrupção. 

O S11. OLIVEIRA: -Na Provlnc!a, onde •:S· 

tive, existiam dividas que o meu antecessor 
não tinha examinado: eu nlío esfolei, nem ma· 
te! a nlnguem, e todos pagaram. 

Falou o Sr. Borges, mas não foi ou· 
v Ido. 

O Sn. l\f.\nQt'EZ DE !1!AIUCÃ: - O homem 
que 111ão pôde pagar, nüo tem nada aqui, an· 
tes é de mlscrlcordia o C-averno não fazer ca· 
so; o que tem com que p:.!gue, deve &:r obr!· 
gado. O que se deve fazer é concili:u esses 
homens a que vão pagando suco:sslvamentc, 
como pUderem.. E' preciso que haja. :t!ciuma 
contemplação, c mlserlcord!:J. d:J. parte é!o Go· 
Yerno. 

O Sr.. 2\i.ARQUEZ DE S. A:.r.Ano: - O !!Jus· 
tre autor da Emenda já aqui disse que dia 
servia para evitar abusos do cscrlvilo d:J. Fa· 
zenda; quem é, pois, castigado :~.qui ê o escrivão; 
e por este principio nilo pode passar a Emen· 
da. Qu:J.ndo houv•Jr lei rcsponsablllsando os 
empregados publlcos, sim; mas agora n:1o ser· 
Te a Emenda. 

F:~.Jou o Sr. Rodrigues de Cllrv:J.Iho, 
:porém não se OU\'Io. 

0 Sn. ~L\RQt;EZ DI~ CARAVE::.us: - ~J.o 

posso deixar de sustont:!r a mlnh:1 opinião, 
porque alnd:1. não se apresentaram razões que 
zr.,~ pudessem convencer C:o contrario. A Emen· 
da nilo passará; porém desde já digo, c direi, 
que havia dantes :1. corrupção, mas que agora 
se lhe abre m:~.!s u:::1a porta. 

O Sz:. OLI'I'ElRA: - E' sómcnte p:~.ra fazer 
uma reflexão qt:•! me iev::.nto. ,\poJei a Emcn· 
da por zelo d:J. Fazonda Publica, pois tenho 
visto que ella faz todos GJ :J.nnos t:m reb:J.tc de 
contos de réls, c seus de·;edor•zs se conservam 

tranqulllos sem pagarem nada, nem ao me
nos um modico premio, 

Julgando-se suttic!ente a dlscuSllllo, 
!oL posto á votação o Artigo, salva a 
Emenda, e to! approvado; a Em•!nda 
!o! regeltada. 

Em seguimento entraram cm dls· 
cussllo os Artigos seguintes cuja mate· 
rla julgando-se discutida, foram np· 
pro\'ado~ como estavam redigidos: 

u Art. 3.• ,\S letras so"rão sempre sacadas, 
com a clausula de se pagarem ao portador, e 
terão a natureza de letras mercantes, para se 
observarem a resr,dto dellas tod:J.s as leis, 
disposições e cstylos co~nmerclaes que a res
peito destas se ach:~.rcm cm \'!gor. 

"Art. 4.• O tll•,sourelro poderá dar em 
pagamento aos seus credores as sobrcdltas le
tras, se clles as qulzerem accclt:J.r, S(llldo prl
melr:~.mentc endossadas pelo thesourclro, a cuja 
receita pertencerem, e pelo escrh·ão da msma 
receita. Esta transac~ão ê restrlcta ás l•,tr:J.s 
sõmente, cuja lmportancia se tiver computado 
no orç:~.mento das rendo.s decretado.s para sup· 
prlr as despezas !lo Estado cm cade. anno: e 
não compr•:henderâ as que se hilo de vencer em 
anncs ulteriores. 

H Art. 5.• Ficam abolidos os emolumentos 
de 4, 6 e S por cento, que o Decreto de 18 
de Marco de 1801 concede ao •:scriyão d:J. Ju:n· 
ta, provedor da Fazenda c Juiz dos Feitos pel:J. 
co!lranç:J. das dividas :J.ctivas da :-;'ação n:J. Prn· 
\'lncla de llilnas Geracs. 

"Art. 6.• Flc:J.m rcvogado.s as leis, :~.lva· 

rãs, decretos, regimentos, ordens e mais re· 
soluções cm contr:~.rlo." 

Julgando·sc, afinal, discutida a ma· 
teria do Projecto cm geral, e dos seus 
artigos em particular, foi approvado 
p:J.ra passar â terceira discussão. 

P:~.ssando·se ao sexto ob;•:cto da Or· 
dcm do Dia, abrlo-se :1. primeira e se· 
gunda discussão da Resolução sobre :1. 

dlsposlciio do Alvará de 21 de :Maio 
de 1751. 

H Artigo unlco. A dispo~iç;1o do Alvarã 
de 21 de Maio de 1751 Cap. 5• não é appllca;,,J 
aos recebedores c thcsourclros das alfandegas, 
os quaes não põdem haver dons por cento 
a titulo d•) deposito do producto das fazendas, 
que o Alvará de 18 de ~ovembrc de 1S03 ma.n-
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da vender em hasta publica, por se terem demo· slvel aqui agor:J. vel-os todos, acho que fosse 
rado por mais tempo, que o perm!tt!do, conl á Comm!ssllo de Fazenda p:1ra el!a dar o SJlU 

a unlca dcducão de um por cento do seu produ· voto. 
cto a favor do presidente do leilão, e mais oft!· O Sn, !ll:AnQUEZ DE C.I.RA\'ELLAB: - Eu ·OP. 
c!aes da arrecadacllo, ponho-me a est11 lndlcacllo, porque toda a Ca-

0 SR. MAnQr;Ez DE I~1u:unL?Il: _ Nilo se! mara está já bem Inteirada dos motivos que 
se esta lei teva origem em alguma requlsl· teve a C:unara dos Deputados, temos a l'lell• 

ciio, velo pe!Wl do,us por o:nto, que exigia 0 posta do J ulz da Alt!l.lldega, temos os fun· 
thesoure!ro da Alfandega pela guarda desses damentos em que se fundou o Conselho de 
d!n!te!ros produzidos das fazend!l.S deposita· · Fazenda. 
das. Eu queria saber o que do~u origem; O Sn. Pn!'siDEli'TE: - Isto to! mt!ramenoo 
como Isto é uma Resolucão, e estas costu· uma opinião emltt!da, não foi Ind!cacão 
mam sempre ter origem em alguma requ!· apoiada. 

slcão, queria vel-a.. 0 Sn. ~l:.I.IIQUtz or. CAn.I.VEU.AS: - Pais 
O SI~. PitEBIDI,li'TE: - Eu mando sab:r se bem; eu vejo que o ~nselho de Fazenda usou 

ba na' Secretario.. do prete~to de ser depositado aquo~lle dinheiro 
O Sn. VJsco:~11r. DE Coxoo~JI.\s: - Em· i!m mão do thcsoure!ro; o que o Juiz mostrou 

quanto não \•ilm os papeis da Secretaria, não ser assim; .por consequenc!a, os funda· 
posso apresentar o Parecer da Commissão da men tos !oram fracos. Se acaso a Lo< I qulzesse 
Camara dos Deputados (leu). Parece-me que contemplar 0 thesoure!ro com esses dois por 
aqui est:l. o fundamento da Resolu~ã.o. eento não designava os que os de\·!am t'er; e.elle 

• O Sn. Pnr.smr.xrE: - Aqui· estão os pa. que niio está designado ;na Lei é porque 
peis que serviram de base a esta Resolução. a Lei não 0 contempla. Portanto, a Resolucão 

O Sn ::IIAnQmz DE IxnA~mupr.: - E' pre· esUl fundada em todo o direito, e não se d&
ciso ter ao menos a l'lprsccnt:J.C:i.o do Pre- venl mantc• abusos contra n Lei. 
tendente, pois é parte Interessada. H:1. uma 
Resolução do Conselho da Fazenda, portanto 
é de necessidade quo~ o Senado tome a sua 
Resolu~:io com conhecimento de causa; pois 
que emolumentos c ordenados são fundados 
em um Imposto. Portanto, 6 ncccssarlo vermos 
ao menos o requerimento delle, para so.bermos 
o que deu motivo a Isto. 

O SI:. VIsco:-·nr. DE Coxoo:-;us: - Os do
cumentos que pódem servir de esclarec!men· 

-to a esta mater!:~. são os autos de aggravos 
Interpostos por José Maria Velho sO'bre o des· 
pncho do Juiz da Alfandega, que proh!b!o que 
ell·~ continuasse a receber esse premio . .Agora 
vejamos o Accordiio do Conselho ola Fazenda 
(leu). Foi eumprido Pelo Juiz da Alfandega; 
eis aqui tambem o ofrlclo do ~l!nlstro da Fa· 
zenda que remetteu â Camara cos Deputados 
(leu); esta é a resposta do Contador Geral 
(leu). Estes são os fundamentos que teve a 
Camara dos Deputados paro. tomar esta Re· 
solucão. 

O Sn. li!Anqmz DE I:niA:~tnwc: - Pela 
leitura das pr!nc!paes Pec.'ls acabamos de ver I 
os motivos, qu·~ a Camara dos Deputados teve 
para esta Resolucão; mas todavia, como me 
parece que ha mais documentos, e não é pos· 

Julgou~e a discussão suf!!clente, e 
!o! posta ã votacão a Resolução; ap. 
prov.ou-se para passar â terceira d!s· 
cussão. 

O Sr. 1.• Secretario deu conta do 
seguinte oft!clo que havia .recebido do 
Sr. :Marqnez de ·Queluz, !IHn!stro Se· 
cret:irio d'Estado dos Negocias da Fa· 
zenda.: 

"Illm. e Exm. Sr. -Participo a V. Ex., 
para a fazer preSo.mte ao Senado. que Sua Ma· 
gestade o Imperador Houve por bem Saucclo· 
nar as Leis para cxtlnc~ão da Junto. da Ad· 
m!n!stracõ.o dos Diamantes de Cuyabâ, e do 
Offlc!a de Corretor da Faz,~nda. Publ!ca, c a 
outra sobre o.melo por cento que devem pagar 
os Ass!gnantes das Alfandegas, as quaes se 
vão expedir Prompta.mo~nte. - Deus Guarde 
a V. Ex. - Paco. em 20 de Outubro de 1827. 
- Marque:: de Queluz. - Sr. Visconde de 
Congonhas do Campo." 

O Senado ficou Inteirada, e man· 
dou QUe ~~~~ participasse a sua mate
ria A Camara dos Srs. Deputados. 

O Sr. Presidente deu para Ordem 
do Dia; primeiro, a ultima discussão 
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sobre o orcu.mento para o anno de 
1828, c emendas apprO\'adas; segun
do, a ultima dlscussllo do Pro}:cto 
sobre a fundação da al\'lda pub!lc:L, 
.e emendas approvadas pelo Senado; 
terceiro, a ultln1a discussão de uma 
Indicação do Sr. ll!arquez de ·lnbam
bupe a r.:spelto da Resolução sobN o 
julgamento das causas ccclesla.stlcas; 
quarto, a ultima discussão do Pro· 
jecto sobre a crcaçüo do escrivão do 
ponto c prot.esto dns letras d•: com· 
merclo, e emendas d:~ segunda dls· 
r.ussão; quinto. o Projecto acerca da 
Junta de Justiça l\!l!ltar da Provln· 
cln. do Pará; sexto a Resolução sobre 
a appllcnção dns contribuições que se 
arrecadam nas Provlnclns pn.rn. a ii· 
lumlnacii.o da COrte; setlmo, a Reso· 
lucll.o concedendo a qualquer cidadão 
brazllelro o poder de fabricar pol· 
v ora. 

Passou·P.a :1 discussão do ,\rt. ~.·: 

O S1:. PIU!!SJDil~TI~: - Este Artigo sortreu 
uma emenda que foi approvndu. na segunda 
discussão, que era - que ficavam supprlmldn.s 
a referencia a estas tn.bellas e as mesmas ta· 
bcllas. 

O Sn. B.umoso: - Na segunda discussão 
emlttlram-se multo bons razõ:s pat·a a sup· 
pressão destas tabellas; mas lembro·me que, 
quando se for a dividir a son1ma dada pelas 
diversas repartlcões. hão de se '''r cmbaraca· 
dos; porque, por exemplo, para o orçamento 
do Conselho da Fazenda pedem-se trinta e 
dois contos; dão-se vinte, e não se sabe, onde 
se hão de deduzir os cloze que faltam. :Mar
ca-se tanto para pagar as propriedades por· 
tnguczas; dá.·se menos, etc., etc., c Isto h a 
de fa:o:r grande Clllbarnco na execução, por 
se Ignorar quaes são os artigos em que S1! ha 
de fazer menos despezas; portanto, votar~1 

pela.~ tabelln.s se os lllustres Senadores nfto 
emlttlrem alguma opinião que me faca mudar. 

Levantou-se a Sessão :1s duns horas 
da tardl?. 

Bispo Oapellão Mór, Presidente. - 'Vi.s· 
conde de Oonoonhas do Campo, 1• Secretario. 
- .rosd Joaqui1n de Carvalho, 2• Secretario . 

13!!• SESSÃO, E:l! !!4 DE OUTUBRO DE 18~'1 

Terceira discussão do Projecto sobre o or·ça· 
7/ir?nto para o am1o de 1828. - Terceira 
discussão do Projecto sobre o fw~dação da 
divida publica. 

I'RF.SIDENCL\ DO SR. RISI'O CAI'ET,LÃO N:6n 

Achando·sc presenb;q trinta Srs. 
Senndorcs, declnrou·sc aberta a Ses· 
silo; e, Ilda a Acta da antecedente, foi 
nppro\'ada. 

Entrando-se na primeira parte da 
Ordem do DIA. abrlo·se a. terc~lra 
dlseussão do Projecto sobre o orça· 
menta para o anno de 1828, c cmen· 
das appromdas pelo Senado na se
gunda discussão, começando pelo 
Art:. 1.•, que sem opposlção foi ap· 
prorado como estava redigido. 

A 29 

O SR. )f.AIIQUF.z DI~ SA~To All:Ano: - En· 
trc outras razões apontou·&~ o det:Llhe que o 
:'i-Jinlstro dc;oe fazer para essa economia par· 
tlcular; o Corpo Legislativo designa uma 
quantia para estas repartl~õcs, o l\Unlstro deve 
ter autorldack para a appllcnr, conforme a 
cxlgcncla que tem. e por ~ssa mesma razão, 
que diz o lllustre Senador é que ~c tira est.:~ 

tabelln que a la restringir; esta razão é tã•J 
ponderosa, que não tem contradlccão; ao lfl· 
nlstro da Justiça não ha neccssldndc de se 
lhe dizer - \Tõs haveis de despend•:r esta 
quantia deste ou d::o.quelle modo; c demais, 
Sr. Presidente, r:m parte alguma do mundo, 
onde haja um Budgct jámals se declarou 
nellc as quantias consignadas para as des· 
pezas cru particular; .nós, fazendo o mesmo 
que fazem nqucllas nações que são mais ve
lhas, não fazemos nada que se nos possa es
tranhar. 

O Sn. B.mnoso: - E' verdade que mio 
hn Bud{Tct cm que \•:nha uma tabclla; mas 
tn.mbcm <' multo Injusto pedir o Governo dez, 
c darem-se-lhe oito, obrando·se, como diz o 
lllnstrc Senador. Se ao :Ministro da Mar.inha 
qUo: pede ......•.. c se lhe dão dois mil c ses· 
senta e um contos, e elle os gastar todos em 
nlguma.q repartl~õcs. ficarão todas as outras 
sem elle ter com que as supprlr. 

O Sn. l\fAnQUF.7. llE SANTO A:o.rAno: - Sr. 

TJII 
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Prc~!dentJ;:. N'ão ha raz!io para !r a tabclln; JIOrçilo por que se ll:1 de tazer esta distribui· 
se o Corpo Legislativo désse no Bu.dget ci'\o. E' verdade que as ou~rns nações n!io 
aquilo que cad11 uma dllS repartl<,:ões pedias~. !'u.zcm Isto. lllllS nós não '"stamos nllS mesmas 
não era Corpo Legislativo, a quem cumpri! clrcumstnnclas, ~·nos necesso.rlo fazer uma es· 
''1r e exnmlnar se as quantias pedidas pelos 11ecle de rateio, mostrar (l Naciio o zelo com 
ministros são ou ni\o necessnrlas, e dhnl· que tlistrlbuiiMs n Fazenda Publica, sem que 
null-as no caso ue serem exorbitantes. Se o daqui se tire argumento de que nisto se vai 
Ministro diz - com essa quantia não sirvo - contr:!. a autorldatle do Poder Exccuth•o, e 
nesse c:::so se demltte; mas SJ~ e!le é homem ln€SDIO se julgue que o Mlnist•o não pód·~ ti· 
prude!lt?, c de juizo, E l'ita os desperdlclos e r:u de um artigo para supprlr o que falta em 
faz diligencia para chegar. Na !11arlnha ha outro, dentro da sua repnrtlçilo; portanto, em 
muito e•:sperdiclo, e na repartição da Guerra vir a tabella niio acho Inconveniente, antes 
nlntln mais. Se nós temos conhecimento disso, julgo Qt:o~ elln serve para melhor se poder re· 
como 1•amos contra essa dlminuicão? ~ós h a· gu!:u. 
vemos de fiUStentar o que fez a Camnra dos O Sn. BoncEs: - O lllustre Senador· pelo 
Deputados, m:-.s não a Ulbella que é contra a s~u di.:Jcurso acaba de dizer que esta tabe!la 
Conslltu!cfto. nilo liga ao :l!iulstro; e quo elle,. recebendo 

O Sn. M.\RQC:!Z m~ B.\l,l'EXo\": - As ta· aquclla somma, a póde distribuir no q11e jul· 
bcllas nf;.o ucVI:m !r por essa mesma razão que gar preciso; entfLo não sei para que sln•n esta 
já se deu; nem acho bem fundada a qnc apon· t.tiJelln.; se .; para !nstrulr o publico, cnt:lo 
tau o lllustre Senador - que o :\!lnistcrio demos um bem na lei a razão deli a; ~. demais, 
tendo pedido -certa somma, daudo·se·lhc m~· se é para esse rim, póde ver o relatorlo do 
nos, não snbla onrle faria o corte. sendo esta :.íinistro, o Parecer da Commlssão, '" o que 
tabcll:t ulll, porque o leva,·a coroo pela mão se expendeu na discussão, e ficar(! o publico 
- Porquanto o Ministro pelo que pediu -c satisfeito. Acho, pois, que a tabclla fará pelo 
pelo que se lhe deu já sabe onde ha de fazer contrario um mal, danuo Laln!z, a entender 
a dim!nui~iio; clle a fará onde Yir que ~ justo, ao publico, IJU<~ o ::lilnlstro fóra della nã.o pôde 
porque se csth·er rea!m~nte persuadido de ;astar, nem mais um real. E tanto m~!s r.c 
que lotla '' somma que petl!o é de absoluta llC· proya que as tabellns são inutels, qua:Lt'l 
cessltladc para fazer a despeza a seu cargo, é certo que jú na discussão desta lei se tl!sse 
então tem o recurso que lnuicou o mustre Se· que o )!ln!stro podia não fazer caso dellas; 
nadar d•: se dcmitt!r. Se clle é prudente pro· e se temos uma Resolução para o da Marinha 
curará fazqr economias. ~·uma palana as ta· hss!m o pra•lcar, ~ n•:cr-ssarlo fazer outra 
bellas niio servem de cousa alguma mais que, Igual para os demais ministros; que será 0 
estabelecer uma in;·asüo ao Poder Exccut!Yo. meEmo que dizer-lhe: - ~ão '\"os reguleis por 
e uma prlsflo tcrrlw! ao )!in!stro. De que esta tabella, mas applicai o que se vos d(, como 
sen·e esta tabel!a? Para niio comprar embar- melhor vos parecer!-Portanto, supprimindo· 
caçõcs qnc c.-..;ccda:n a mais de vinte c cinco se tts tabellas. estft tudo feito. 
contos? Isto pôde faZ': r um mal ao servi~o; O Sn. :VIACQUEZ DE C,Ul.\\'ELLAS: -o lllu~· 
pelo contrario será utll tlar·sc a sommn prc- trc Senador jít disse tudo o que se podia di· 
ci~a para cada repartição, e deixar-lhe toda zer, mas ainda farei algumas reflexõJs. E· 
a. lalltud,, para a appl!car, como julgarem dlstlncto arcar despczas de determinar som· 
mais conYcnicnte. mas para ellas; as df.ffercntes repartições or-

O SR. :IL\nQt;F."l llr. l:nu~rnt;rE: - Eu sus- ca.m o que cada nma dc,·e gastar, ~lr~,1 tlr, 
tcntd a tabella, c acho que não traz os ln- exemplo n tabella 2•, onde se diz que são 
convenientes que se têm ponderado. Quando Precisos tantos rnn contos, c o que se deter· 
se diz que essas quantias são para tncs c mina nn!camentc é a somma de dois mil con· 
taes obj~ctos, nií.o se d!z qu.e ha de gastar tos; os dif11:rcntcs objectos que se indicam 
todas preclsa.mcnte nos mesmos obJectos; na ta!Jel!a ser"Iram simplesmente para. se sa
l!UI!I sim que esta sornma ha de ser ernpre- ber qual (, a somrna julgada ncccssa.r1a para. 
gada na dcspt2za. da sua repartição; serrlndo todo o expediente da Secretaria; ·~ posto que 
as tnbc!las de Indicar os objectos c ::.. pro· se Possa gastar mais ou menos cm cada um 
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elos arti·gos mencionados na tabella, nunca 1 acllar con\'enlente; nem de não poder um 
convire! que determinando-SI! nclln o que i :'.llnlstro dar o saldo da sua rcpart!cão para 
se ha de despender em cada um dcllcs, tique supprlr o deJiidt ele outra, fl' póde concJu!r 
ao arbltrlo do ):!lnlstro !azer a despo:za con- que dentro dos limites da proprla •·cpartlcão 
forme entender. l'ergunto eu: se o l\llniBrro não possa appllcar o que lhe resta de um oh
da :\la.r!nba, a. quem se dá o total de dois mil J;;cto para supprlr o que lhe falta para outro; 
contos gastar menos, e o ::.Iln!stro du Guerra ~lle ha d•" mostrar o que fez a este respeito, 
gastnr mais, pollo;rá elle p:\Ssa:· o saldo, que c a razão porque o fez. Quanto a dizer-se que 
teve na sua repartição para supprh· a falt:J. ~ntão tambem se do;ve dar a razilo da !e!, 
da outra? Xão, por certo: Jogo, tamberu o ainda cst:l Isso por d•:cldlr pelos grandes pu
nito poderá clle passar c:., um ramo da sua bllclstas, os quaes todos dizem que os Corpos 
repartição para outro, e flcar:l, portanto, mu!- Legislativos têm assln1 obrado para poupar 
tas vezes lllcttldo em grande embaraço; peJo trabalho, c nós vemos que as lei~ 110 tempo 
que multo bem disse o lllustre Senador quan- d'EJ-Rel D. João eram sobre modo extensas 
do af!lrmou que Isto pertencia ao Poder Exe- para se dar ao Gorerno a razão d:L lei; ti
cuth·o. A lei, ou o IJud!}ct que a Constitui- rou-se Isso, mas se acaso ec fizesse nüo !la· 
ção manda fazer, só de,·e de~;rm!nar o que se veria nisso lnco:l\'cnlente algum. Nós sabe· 
ha de dar ·a cada repartição, cm globo; mas mos que o orçamento é aqucllc calculo da des
flxar-se tm cada ta!Jella quanto ha de ser parn p•:zas que cada uma das repartições julga ter 
os dif!erentes ramos nella mencionados, c de fazer; o Bu!l[Jcl é a somma total das despe
deixar-se n.o mcsn:o tempo 6. discrlpçilo do ~t:- z:ts determinadas, c as tabcl!as servem para se 
nlstro o app!lcar aquellns sommas, como Jl'lc nr a r:J.Ziio porque se d•:terminaram aquellas 
pa!'l,cer, não entendo. Assim, por todos os mo· quantias. 
th·os me parece que a trtbella não de'l"e ir. O Sn. BAnnoso: - Dcyo declarar que o 
Isto é cousa posterior, porque no prlme!ro pro- flm por que sustentei as tabcllas é o mesmo 
jecto, que !o! apresentado na Camara dos S's. r.uc diz o nobre Scn:u:or; cu acho que e!las 
Deputados não 'l"i'm tabcllas. Disse o I!Justre n:io obrigam o :'tiinistro, ~pe:ar dos nobrC'.l 
Senador que süo para que o publico fique sa- Senadores julgnre:n o contrario. 
bcndo cm que s~ gasta o dinheiro; mas cu 
entendo que ante~ sr:r\"lrú de me!o para o 
publico macular o Go\·erno. O Corpo Leg!s
Jati'l"o di< a cada Ministro a quantia que julga 
sufficiente; com ella o ::l!inistro fará o mesmo 
que faz um bom pai de faml!ia, e Irá accudln
do 6. desp•':o que f! mais ur;;ente, e até onde 
o puder fazer, sem prejuizo das outras app!l
cações; e, comquanto as ta!Jellas fossem ue
cessarias para se fazer por cllas o orçamento, 
deixam de o ser logo que está feito. 
O Ministro depois, na primeira reunião das 
Camaras hn de dar as suas contas, e cxpender 
a razão porque gastou mais .:m uma parte, 
e na outra. menos; por isso voto pela sup· 
pressão das tabella.s. 

O Sn. llbno.n:z DE ::IL\ll!C'A': - Eu cada 
1'CZ me persuado mnls disso; !' verdade qne 
nos mais bu!lgcts nii.o ha tn:Jr!:as; mas um 
Budget pódc ser e:.pliclto, ou lln:llicito; neste 
caso parece que deYe ser impllcito, porque, 
uma \"CZ Qll'" se fizeram alterações cm alguns 
ramos, li preciso dar a razão dellns, c mos
trar o que se coarctou em cada repartição. 
Não acho, porém, bem fundado, que havendo 
tabellas n1'LO possa passar a sobra de nm ob
;;r:cto para outro dentro das mesmas repartL 
ções; e estou que o :'tiinlstro pódc diminuir cm 
um ramo o que augmcnta em outro; c, por
tanto, acho nceessarlo que existam as tabcllas, 
porque cllas pro\·am que a Assembléa não 
coll\·e!o no orçamento; é um Budgct lmpJI. 

O SB. M.I.RQUEZ DE I:m.A::~mun: - ~6s \'C- cito, 
mos por aquella. mesma repartição da :Mari- O Sn ::lf.IRQUEZ m: CARA \'ELLAS: - Eu 
nba, que teDl ser\•ldo de termo dr" compara- acho que o lllustre Senador que acabou de 
ção, c em que se coarctotl a somma pedida, falar vai melhar que os ma.!s Senhores que 
dar-se para despezas extraordlnarias quatro- pediam as tabcllns, emquanto enc q•Jcr qu·~ 
centos r.ontos; ora, aqtll So~ está concedendo o ~f!nlstro d'Estado seja obrlga.do a não gas
uma latitude para o Ministro gastar a som- tar mais do que se acha t:t:rndo em cada um 
ma consignada para. ta.es dcspeazs no que dos ramos das despezas da sua repartição; 
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ma~ a.:;<>ra •u~dta·se outra qucst:lo: Se ~ con·l que sem opposlçüo foi ILPIJrovauo· 
veuiente que assim sej:1? Dizer-se: como I como se achava redigido. 

b 11 ·'o o'·l'l ''llll 'LO Passou a dlscutlr·se o Artlo"O 5.• e tenho ouvido, que as ta e as ni.L u b• • I 
Ministro, nil.o entcnllü; porque isto, ou é lei, , sua emenda. 
ou ur1o ê; se é 1e1, uma 1·ez que se ucsij;nu I O Sn. Doncr.~: - Convenho na emenda, 
em cudn ra1u0 tanto, não pOde o ~1inlst.ro gas· , mas acho que deve comecar por declarar -
tar mnls; <J~ta dctcrmlnacão prc!Jde·lhe as ! que, na fallencla da wnd·a das a!l'ollces, poderiL 
mãos. Ao Pode1· gxecutlvo p~rtcnce rcnn:n~·~ o Goveruo cmlttlr letras, assim, o) as~lm, etc., 
rar ser~•lços, como {!etermln:J. a Constltuiç:Lo, Isto é, QUC se exprima nlul positivamente 
m.as quando não estlwr fixada por lei a I a ldéa que aquelle segundo remedlo só tem 
quantia que se dev~ !lar põr uma pensão, de·: logar no caso da fallencla da venda. 

pende da approvacao da Assc~bléa. Apre· O S::. ~I.IJIQUEZ DI~ BAEPJ,XDY: - Eu Já 
sonta·s~ um homem qi:J! truz os ~eus papeis disse na outra. discussão, que este recurso, 
corrent~s. e e:;ig-e ·lo G-overno a remunera.çfLO que se deixa ao Governo, não é relativo á 
dos serviços que :1 lei determina tenha. uma demora. ou rancncla das :\pollces; mas sim á 
pensão de trezentod mil réls; a Governo nfr.o I demora. que possa haYcr na entrada das ren· 
pôde dizer: conccd~ parn. se verificar cm outro das. A nnda das a.pollces é destinada. par;t 
anno, porque não entrou no Budgct deste, supprlr o deficit, isto é, dois mn nove<Jentos c 
e não se pód•~ augniCntar nada.. Isto nüo p6dc tantos contos, e não para suppr!r a demora 
ser; nem o quer a Constituição; e, por con· das entradas ordinn.rlas e cxtraordlnarias. 
scquencla, nf!.O se póde fazer o que diz o 11· 1 Este recurso, como já d!c~c. ,: lndispcnsnvel. 
lustre Senador; pelo que ainda estou que as i Do contrarlo, do 1• de Janeiro -cm diante, o 
tabcllas não devem ir na hi. ! Governo se acha em grande embaraço; -c nós 

o SI:. DoJ:ci;H: - O :I'IInlstro aprcs~nton I deYcmos lembrar·nos que d•,sde o principio 
dh·ersos art!gos orç~àll'S; a As_s~mblél di:: - !lesse mcz, dado o balance, tem de se pagar 
rní•nos tanto no Artigo .-l, ma1s tanto no ar·, todas as dcspezas de Dezembro, porque a des· 
ti;;o D; o :O.Ilnlstro, resignando-se com esta de· pcza da tropa nfLo é adiantada, é depois dll 
cisão, c snjcit:mdo·sc :í. reàucção que o Corpo i vencimento; n. dos Tribunaes do mesmo modo, 
Legisln.tl\·n rrz, est.í sujeito a regular o cm· <Jtc. Por conseguinte, acho esta emenda boa, 
pro:go das quantia~ que se lhe dernm vda ma· ·~ muito essencial. l'\ós snlJcmos que a renda 
ncira detcrminaua. Qual é o incunvcuicnte da Alfandega entra no primeiro c quinze dJ 
que vem d'aqui? Acccltando aquella somma mez, c f6ra disto cstão·sc a f:J.zer requisições. 
rlCl'C ficar ligado a fazer só as desJl':zas que 

oc: a.rtigos {ia tabella dizem, e se a não jul· 
ga.ssc suífirlente. t•llc po:deria dcmlssfLo. O 
caso que se rcferlo a respeito da pensão niio 
tem appllcacilo, aqui, porque tami;o:m pôde ter 
morrido muitos pensionistas, c ha1•cr diminui· 
ção na dcspeza doste ramo; passem, port:LnJo, 
n s t.abcllas. 

A Commissf1o de Fazenda assentou q~:o) por 
mez vem a. f.azcr-se a despeza (lUnsi certa de 
793:075$000; e que as entradas, ainda mesmo 
consideradas da 1\."Celta ordlnarla, não podem 
dar esta quantia. Acho que o Parecer da Com· 
missão deve ser sustentado, c Julgo precisa a 
Emenda, porque o rcmedlo, que o Pan:cer da 
Commlssão dâ é o desconto da venda das apo· 
llces. 

l~alou o Sr. Rodrigues de Carva· 
lho, portm niio foi ouvido. I O Sr.. Bonm;s: - Diz-se que o remedlo 

Dando-se 0 Artigo por discutido, c que o Parecer da ~ommlssão dá é o d•:sconto 
posto ii. votaçiio, foi approvado com da venda das .apol:ees; mas, pergunto eu: so. 
snpprcssão das ta.bellas. acaso puder o Thesouro vender as apollces 

no primeiro mez, n•:ccsslta de remedia? Hão 
Seguio-sr a discussão do Art. 3.•, de me dizer que sim; pois então hão de Ar 

c Emeudn, cuja materla, havendo·sc gastar dois mil e seiscentos contos cm .Ta· 
por discutida, foi approvada na f6rma 
da Emenda. 

nclro? Não; aqtll a dcsp,za r. regulada pelo 
quociente que dá a somma tolal dn.s despc-

4." zas divididas por doze. A compra rlos gr.ncros Entrou cm dlscussiio o Art.. 
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nilo é como .l Tllc~oul·arla, Jiurquc:: oi: H:io t.tz acu.uu. ~dte r~cur~o uo 1.• üe Ju.n~iro cl•J 1828; 
todos os dias, nem todos os mc;;o:s; e cou1o c (penso, portanto, que 6 necessarlo que os lllus· 
que se ha <le consumir em um mez o rend!· i tres Senndores que atacaram esta emenda 
menta de um ann'J? NiLo é passivei; Pl>rtanto, mostrem e apresentem outro melo, que tire o 
assento ·1111e dl;Ve h· ainda qu•~ seja no fim da •rbesouro desta dif!iculdade; entretanto, tico 
Emenda - no c11.5o Je fallencia. ua persuasão que a emendn não p6de deixn1· 

O Su. !ILII>Qu~:z J>l~ B.\I~I·I~XD\': - Ou u~s de passar. 
temos um novo andnmento, QU não. Este bu· o Sn. ::I!Auqvt:z DE SAx·ro A~1.11:o: - o or· 
dget é 'lUC é a nossa lei para o anno futuro; çamento que fez a Cam:ml d::s Deputados para 
e que deter-mina? QuE> o Ministro do Iw· n tropa diz que é neeessarlo que haja no 
p~>rio receba quinhentos c setenta comos no Tbesouro quantia tm dinheiro su!ficlente p:1ra 
anno; o da Marlnb'l tanto, etc. E como se cos· pagar á tropa; c todo mundo sabe que havia 
tuma a !r.zct· Isto? E' em cada mez a conta cada mez a moeda de cobre n•~cessnrla para 
mensal enhlr do Th•:souro para cada. uma des· esse pagamento, c que o~ o!tlciaes recebem 
tas repartições. Diz o lllustre Senador: os ge· papel c cobre; Jogo, não si\Q precisos bilhetes 
neros não, porque nem sempre se estiLO com· da Alfandega; portanto, aqui está como estes 
pra.ndo; entil.o, continuemos no mesmo estado. bilhetes podem pa~sar sem perder na praça 

Falou o Sr. Barroso por6m não se para fazer estes pagamentos. Diz o lllustre 
ouviu; nl:lS orrerecr:u a seguinte Senndor que prop mham outros meios os que 
emenda ao Art. 5": sustentam a opinião contraria á cmenr.la que 

diz "que os bilhetes da Alfandega hablllte!JJ 
o Ministro do Thedotlro a tirar letras dos ar· 

"Proponho a suppressão da parte da rematantes da renda publica, para por ellas 
Emenda que trata do desconto dos b!lhetJ:s d:t fazerem fa~e ás <lespezas". Sr. Preslr.lent~. 

Alfandega. - Barroso." Letras concebidas por este modo, sem termos 
Foi lida e apoiada. <le desconto, s6 por uma lei lnlqnn, lei que 
Falou o Sr. Marquez de Sant•l o Senado não deve fazer! Ha de fixar·s~ 

Amaro, e tambem não foi ouvido; of· um dos dois pontos, mns deixai-os ln~·:finl· 
fercceu, ·porém, a seguinte dos, não convem; isto quer dizer, Sr. Pre· 

sidcnte, que fech!lda a porta do Blnco, se 
F.MEXD.\ ~br~. ou~ra com a emissão das letras; o. 

"Proponho que se supprima a Emenda da emenda 6 destructlva do artigo; portanto, 
Com·missiio de Fazenda ao Art. r.•. - Jfar· voto contra ella. 
qucz de Sa.nto .1ma.ro." O Sn. BORGES: - O illustre Seuador qu.~ 

Foi- lida c apoiada. acabou de falar tocou em umn espccle, qu~ já 

O SR. MARQUF.Z vt: CAR.U'ELL.\s: - Sr. Pre· 1 lembrei na d!scussão passada; mas vei~ um:( 
sldenb~. Eu não posso approvar de manei_:a I proposição apontada como capital, que é o 
nenhuma a supprt>ssão desta emenda. Nao ~mbaraço do Thesouro, e temer um dr:ficit do 
direi que toda clln seja boa; na pnrte que di1. i dois mll c qulnhento11 contns s~m nõrlgnçtio ue 
respeito nos billleti!s da Alfandega certamente contar outros meios. A lei diz que venda 
o é, ainda que niLO posso convir na que au· apollces; os sustentndores da emend:J. dl1.em 
torisa o Governo a passar bilhetes de credito, que não, que e.mltta letras <lo Thr:souro; ora.. 
para serem desconta<lcs. Nós devemos olhar, quando ha um deficit, é preciso assignar um 
Sr. P.resldcntc, para as clrcumstanclas cm recurso nas rendas, c nlnguem dir-.l. que letra.~ 
que se achará o Thesouro, se acaso niio tl\·er são ronda; quando cllas pelo contrario ni\Q 
esta faculdade; porque p6de ~r que o MI· poderão negociar-se senão quando houver 
nlstro da Fazenda, a.pezar de toda a dillgen· uma renda, ou um fundo dlsponivcl para as 
ela, não -tenha oo'lseguldo recurso, e neste pagar; mas ni\Q existindo cllc, ni\Q sei donde 
caso não devemos deixar t::·~ lh'o subn1inis· posRa vir o esperarmos obter !":cursos pelo 
trar, como é indispensavel. Antigamente, ha· rebate de taes letras; portanto, uma vez que 
via um recurso que era o Banco; mas agora me n:io dizem que dois mil c quinhentos con· 
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ni!.o vejo outro O Su. M.\ltQUEZ nr CAlL\VELLAS: Sr. Pre-
tos de letras tGm um fundo, sldcnte. Quando eu vote! pelo 1' Artigo ntlo 
l·ecurso, scnilo nessa \"Cnda d~s apollces; por· d d t or 

to! porque estivesse persund! o e que es e . 
tanto, ni!.o posso votar Pela emendn. Canlento estava já naquellns clrcumstanc!ns 

O Sn. B.\llltoso: - Sr. Presidente. Eu qu~ se desejam, mas sim porque era necessa· 
vote! pela emissão dos bilhetes, •J segundo os rio fazermos alguma coisa; e estou multo per· 
argumentos fortes. que se tem expendldo so· sundldo (nilo é contra a minha consclencla que 
bre elles, ni!.o se vencerão. O primeiro .:: que o d!"o) de que ê mal fundado este argumento 
a eutlssão rios bilhetes vn! Pnralysar n venda que ;e apresentou assim como o estou de que 
dns npollces. Quanto a Isto direi que, re!lc· não deve approv;r.se s6mente pela mêra BUP· 
xlonando bem sobre este negocio, acho q~e I poslçüo de que os tres =os de renda pu· 
havendo capltaes, p6de um capltnllsta n, 0 bllcn produzem multo; pois, sendo a declma. 
querer comprar a!)o!lce:, mas re_bateT u~et~~~- dos 'pred!os urbanos um dos mais considera-
Quanto i\ outra oplnlao que ulz q veis creio que apenas haveril nnno que pro· 

· • to não p6de eer ad· • 
se taxando este uescon • · duzu seto'centos contos e al·nda estou que 
mlss!vel t~l proposição, tambem direi q11

'
1 rende mi!~os. Dlase ~ lllustre Scnn.dor que 

se não taxou o juro das apollces destina· votou sobre Isto, porque, sendo membro do 
da.s a supprlr o deficit, e que n mesma Conselho da Fazenda. vlo que a ronda !a 
rn.ziio :::::~IJ!t:J. u respeito dos bilhetes do The· a mais, c não a menos. E as clrcumstun· 
souro, descontando-se o rebate pelo premio elas de então serão por ventura as mes· 
que t~J ::char, c com este fundamento vote! mns que hoje? Dem:J.is, uma cousa é orçar 
pel:l. emissão de taes bllhetes, apezar das re· a despeza comparando um anno com ou· 
flexões que j:l se haviam espendldo n•:stn C:!.· tro. e outru cousa é fazer o areamento com 

mura. I supposlção de maior despeza; porunto, o au· 
o Sn. MAnQu~:z DE RII:l'E:mr: - Eu JA r.mento que aqui se lhe dá ê mal fundado. 

!ale! duas \"CZCS; f:l.lurcl, porém :~:;era sobre r Tc•m'5e dito, além dúrto que os bilhetes da 
a emenda suppressl\•.1. Eu não posso de modo 1 Alfandegu se não podiam dar á tropa, que 
algum concordar 11a suppressf\0 da cmen~a. r par:!. a Bah!a se devia mandar esta DlCI~da 
Diz o nobre Senador que voltou dn oplnwo ' fraca de cobre, e que o Governo ha de com· 
cm que estava, qua:J.do v!o, que a Camara dos prnr cobre para cunhar outra, vindo de lá 
Deput:1c!os apresentou um projecto par:1. redu· parte da sua venda! E s~ a nii,o tiver 
zlr a letra.s todas .l8 div!dns da Nacão, e que nnqt:dla occasião? Do Banco está prohlbldo 
o Tb:souro tinha este recurso; ma.s eu não sahlr; e se o Governo não tiver ta.mbem co
sei que tal recurso nos possa servi~ p:J.ra pa- bre, que ha de fazer? Para a tropa !la de se 
;;a:nento das dcspc:ms occorrentcs. Quanto a necessariamente dar; mas como ro ha de ope
dlzer-se que as letras emb:J.racam a venda das rar este milagre? E' preciso, sobretudo Isto, 
apollces, supponha:nos que sim; qual é pcior: que 0 Governo tenha dinheiro para resga.tar a.a 
não se venderem as apollces, ou parar o Go· notas do Banco, que se tomaram e se hão de 
ver:Iio nns suns operacües? Parece-me quo o pagar... (Não se ouviu o lllu.stre Orador por 
segundo llUI.I é pelor. Ellns hão de, pois, sahlr, pouco tempo.) Ouvi um !Jiu.stre Senador di· 
porém cm pagamentos. Vai um homem ao Thc· zer que estes bilhetes não tinham hypotheca; 
souro, homem n quem se devem jjUatro ou cinco engana-se porquQ a sua hypotheca ·são as ren· 
contos, c dão-lhe em pagamento apollccs, que das da Nação, que lhes hã.o de mant.er o cre
cllc vai vender na praca; mas, para supprlr o dito. Em vista de todas estas razões estou 
deficit, ~a de se ajustar a renda com os caplta· que a Emenda deve passar por quo é de sum· 
listas, que hão de esperar que ns apollces, ou ma necessidade, c sem Isto o Goverll.O ni!.o 
se vendam na praca, ou se vão negociar ás p6de ter andamento. 

suas casas com reba.te; ê isto o que necessa·J Julgando-se a materla dlscut!da, o 
riam ente ha de acontecer; portanto, em um Sr. Pn1sldente propoz ao Senado: 
ponto tão -essencial como é o pagamento das l. • Se passava o Artigo, salvas as 
dlfferentes classes do Imperlo, de nenhum cmendns. Assim se venceu. 
modo cooperarei para semelhante suppressão. 2.• Se approvava n suppressão da 
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Emenda da segunda discussão. Não esclarecimentos, e o Senado não? N§.o sei 
passou. 

3. • Se apj)rovava a Emenda, salvas 
as sub-emenda.s. Votou-se que sim. 

con1o seja Isto, qua.ndo Dll. lnglattrJ'll. 1:1e exa· 
mina em uma e outra C:unara; portanto, acho 
que em lugar de se dizer que apresentard á Ca· 
mara dos Deputados, se diga - apresent.a.Tá ii 
Assemblê&. 

4.' S•3 passava a sub-emenda do Sr. 
Ba.rroao. Decldlu·se que nfi.o. 

5.• Se approvava que se mudasse a 0 Ss. MAllQt:F.Z DE St.sro AY.1.1:u: _ Lc· 
!l'eda.co§.o d.:l Emenda. Appro\'OU-t~e. vanto-me para falar sobre a. emenda que j:l. 

Entraram cm discussão os Artigos 
G, 7 e S, que, postos â \·otaçilo, foram 
approvados. 

I-Ill.vendo-se a matoria. do Projecto 
em gemi, e dos seus artigos em par
ticular, por discutida, posto tudo â 

\'Otação foi ~pprova.do, e se remettcu 
â Commissâo de Legislação pa~a re
digir as emendas. 

Passou-se ao segundo objecto da Or· 
dem do Dia, tenrUl lugar a terceira 
discussão do Projecto sobre o reco. 
nh•:clmento, legalisação, fundação c 
amortização da divida publica, c 
emendas a.pprovadas pelo Senado na 
segunda discussão. 

O Sr. S~cretarlo leu o 1.• .Artl;o. 

O Sn. !iAnQt:J::z ot: S.\:>:ro A.lr.mo: - Eu 
peço a pnla1•ra para requcn'r a V. Ex. quein 
pôr em discussão cada um doa titulos da. lei, 
porque artigo POO' artigo só tem lugar na 
primeira c s~gurida discussãõ, e não em ter
ceira. O Regimento diz que quando a lei 
fôr grande se ponha {L discussão em c1.pitu· 
los. 

passou, e sobre esta. .~ que jd passou pare· 
ce-me !6ra da materla, e UliiA redunda.ncla.; 
por isso acho que sem eUa póde o artigo pas
sa.r, como cstâ, por que tal emenda. não vale 
a pena, c eetá no caso de não ser Adoptada.; 
pois que nes:.~ Art. !l.' cstii claramente ex· 
presso (leu): "a dlvlda eontr:ililda. no anno 
eorren te será considerada no ann.o eeguin te"; 
;>arece-me, pois, que uma vez que no artigo 2' 
se diz que se ha de l!quldar nté o fim do n.:lno. 
estd dito que ha de entrar no llllllO de 28; po· 
demos, portanto, prescindir desta emonda.. 
Agora, qua.nto ti emenda novamente ennun· 
e! !!da. nii.o me parece necessarln, pois que n' 
artigo não se procura attrlbulr a uma Ca· 
mara predicados que sii.o \'erdadelrnmente de 
amb::s. Nós sabomos que a. caman dos De:>U· 
tados niio tem só a lnlclatlm, dla pertPnce 
a ambas as camaras. Eetn matcrla, po~. 
deve começar naquella. Camara que tem a 
lnlci:J.tl;a das Imposições, porque talvez !l')ja 
nec~snrla alguma; c por esta consideração 
parece-me qtJJ3 podemos prescindir tambem 
desta. emenda, POTIJUo n!io se segue que o.uo
ptando·e~ a suppressão dclla, !!que o Senado 

Leu o Capitulo 1.• o Sr. 2.• Se- csbulhado ·de seus direitos. 
crctarlo. / O SR. BoRGES: - Se acaso se demonstrar 

O Sn. BonoES: - Esta lei cf!ende um que o Senado não precisa ;er ·~sta conta, 
principio ~:era!, e 6 que s6 a Camara dos então dlso que não passe; mas como Isto se 
Deputados tem ingerencla neste Artigo; por· não demonstro. p6de Ir a emenda. Ainda que 
que eseas referencias que se f:l.zcm não são o Senado não fique por Isso csbulhado dG seus 
objectos em que aquella Camara tenha ln!· direitos, que mal fnz que St) diga que o Go· 
c!atlva, mas sim objecto que pertence á As· 
ecmbléa. Porque hn de Isto ser !dto á Camara 
dos Deputados, c não li Asscmbl~a.? Por que 
razíio se ha de v~r o outro Cofpo da Assem· 
bléa •2m a necessidade, ou de pedir Isto ã C!i· 
ma.ra dos Deputados, ou de o requerer ao Go· 
;erno, ou de flca.r sem essa inte!ligcncla? 
Porque motivo o2sta Cama.ra sobre muitos oh· 
jectos que d!z a Constltulc§.o serem prlvatl;os 
da .A.ssembléa, não ho. de us.o.T da attrlbu!çiio 
que lhe compete1 Ha de a outra C:unara pedir 

\'erno dê conta a uma e outra Camara? E' 
necessario que se diga que a conta não com· 
peb~, não convem, ou Quo não é preciso que o 
Senado a saiba, pa.-a. a emenda não JXlSsa.l'. 

0 SR. ~fARQUT..Z DE BAEPE~Y: - Eu VeJO 

o Art. 172 da Constltulcão (lea) o qual ex· 
pressamente determina quo~ a. apresentação 
destas contas 'Seja na Camara dos Deputados; 
e não vejo necessidade de que t:sta mesma 
aprcsent:v;i10 se venha fazer ao Senado; tudo 
quanto a Ca.ma.ra dos Deputados fizer, •) as 
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!nslTaccõt-s <)Ue rec~bcr do Governo, ha de ser i da que o!!erec! _no Art. 1" que vem , o. ser 
part!c!p::.do ao Senado para tomar conheci· 1 (leu). Diz que nao era necessarln, e ls:o por· 
menta dls.so; acho, portanto, que põdc Ir o que virtualmente se entendia; mas eu acho 
Artigo 2." como •:stll, seo1 se Impor ao Go· que conYem esta especl!lcacila, a qual ne
verno esta obrigação. Todos estes objectos nhum mal nos faz, por que Nl crP!o flrmr· 
de\•em ter principio no. Camara dos Deputados, mente que, a)lezar de nào declarar que toda 
na !õrmn da Constltulcão, e da111 virem A Ca· a divida que se fizer no anno de 1827 ha de 
mn.ra dos Senadores. se pagar, bem como n do anno de 1826, toda. 

O Sn. BoJIG&s: - O Art. 172 que o nobre via penso que não ba Inconveniente :~.lgum 
&:nadar trouxe a exemplo é para organizar o nesta declaração, mas, antes, utilidade para 
oroamento; este jâ passou, e agora tra.:~-·· · .: socega dos credores; por que ''endo e11es que 
outro objecto. Na disposição da lei se mandu ~e nilo tratou do anuo de 27 h!\o de ficar re
que o Ministro d'Estado dê conta. Jâ disse, cclosos; e dlzendo·SI~ que ha de ser contem· 
e sustento que se acaso se demonstrar qúc o piada no anuo futuro têm elles mais rac!li
Senado nilo precls:L tomar conhecimento della. dalle i!m fazer suas tran,acçõea, e mail cr~· 
c se decidir quo; !~to ó desnccêssarlo, então dita o Governo; pol"lanto, Insisto pell mlnh:1 
sim; mas parece-me que com o argu:nento da emenda . 
disposição do orçamento, se não dcstróe a O Sn. Ranr.rouEs DE CARv.uuo: - Parece· 
razão da emenda. me que a primeira ~menda não 6 necessarla; 

O Sn. MAnQJ!I~Z m: CAn.\\"t,LL.\R: - Sr. porque a id6a que suscita é a mesma que está 
Presldcntt,. E' necl'Ssario não confundir duas na artigo 2•; agora se diz que 6 para maior 
ldéas que são muito dlstlnctas. Esse artigo clareza, mas cu niio acha ab3curldade no ar· 
não quer dizer que o Senado não ha de ser tigo 2• (leu), não 6 mais senão vir expresso o 
Relente da cont:.; mas sim que se de"' apre- anno; portanto. nii.o havendo obscuridade ai
sentar á <:amara dos Deputados, (!' esta fnr~. suma não ha motivo para a emenda, c por Isso 
scienle o Sen~~o. Qua.nt·J a. dizer-se q•te isto :julgo que 0 artigo deYe p:ll!sar como cst:\ . 
nada tem com o orçam•,nto, não é assim; 0 Sn. MARQUE?. DE BAEPE:I"DT: _ Ainda 
porque ê preciso saber-se o estado da Fazenda que no artigo 2• parece que se não põem em 
para se darem as pro\•lffcnclas que elle exige; 

esquecimento a divida que se eontrahlr até o 
portanto, c.sta em~nda n:i.o tem lugar a.,nl. 
porque todavia não exclue 0 Senado de ter ílm do anno ~e 1827, comtudo, o Q~c diz é -
esta partlclpaçii.o, c de tomar conhecimento I o Go>erno fará liquidar - mas n.:Lo diz que 
de• te ollje to. P ta t d ~ ,1 esta dl;fda que se !lquldar scrâ contemplada 

- . c , or n o, eve passar o , .r. ,go 

1

. na anno futuro. 
da forma cm que se acha nesta parte. 

0 Sn. MARQUEZ DF. I:mA)Im:r1,: - Senha· 0 Sn. RODIUGUES DE CARVAtno: - Aluda 
rc-s. C0mo jâ fa!ci n~<'ta ma·e~la r.a primcl•a . que Yli esta ldlia, 6 na artigo 2• que tem luga:-, 
dlscussib, sustenta;~! que 0 artigo 172 não é c não em o primeiro que serâ neccssarlo, para 
senão para a conta geral, e Isto de que 0 MI· lhe tirar a-redundanc!a, ser redigido. 
nistro dâ conta é objecto particular que é a O Sr. Presidente prapoz â votação 
diY!da do DancJ. O que diz a Cor:stitulçfLo do Senado: 
neste Artigo 172 pódc comtudo appl!car-se a 1.• Se appravava o capltuio, salvas 
este caso particular, de\•:ndo o 1\IInlstro tam- a.s emendas. - Assim se venceu. 
b~m dar aqui a sua conta. ainda que mais 2.• Se approva.va a emenda da se-
part.icularmcntc seja cst.e objecto reservado â gunda discussão ao artigo 1•. - Não 
Cnmara dos Deputados, como são os lmpos- passou. 
tos, sobre os quru:s comtudo ta.mllem toma CO· 3." Se approvava a emenda do Sr. 
nheclmento esta Camarn; como um membro Borges ao artigo 2•; não passou. 
da. Assembléa Geral: aeho, partanto, que a Entrou em discussão o capitulo 1• 
emenda é necessaria, c julgo que deve pas· do titulo 2'; porém, como désse a hora, 
sar. ficou @odiado. 

O Sa. MA11QUEZ DE BAEPENDT: - Um 11· O Sr. Presidente deu para Ordem do 
lustre Senador propoz a suppress!\o da emen· Dia: primeiro, o projecto adiado; se-
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gundo, ultilll3 discussão da Ind!caçll.o . Entrou em discussão o capitulo 3' 
4o Sr. Ma.Tquez de Inha.mllupe, acerca I 'que to! lido pelo Sr. 2• Secretario. 
da Resoluçilo sobre as causas eccle· ·o Sa. MAIIQOEZ DI~ SAsTo Alo!ABO: - Este 
slllStlcas: terceiro, ultima discussão art!Í::o (leu) tem um erro, e é •contrahlo" em 
do projecto sobre a creacão do escrl· lugar de "oontrah!r"; port.a.nto, é erro do auto
vão do ponto e protesto das letras de grapho . 
commerc!o, e emendas da segunda , o S!L li!ABQUEZ DE CA!L\I'ELLAS: - EstA 
discussão; quarto, o projecto sóbre a claro que foi erro do autographo; porque, sendo 
Junta da Justiça MUltar da Prov!nc!a examinado se achou ;'contrahlo" em lugar de 
do Paryt; quinto, a Resolução sobre a "contrahlr", por conseguinte, será bom que 
appllcação das contribuições Que se ar- v. Ex. proponha á Camnra para ver se ap· 
recadam nllS Provlnclas para a llluml· prova esta mudança. 
nação da Côrte; sexto, o projecto con· o Sr. Presidente pondo o capitulo !!• 
cedendo a qualquer c!dadilo brazllelro á votacilo, deu-se por discutido e ap· 
o poder de fabricar polvora. 

Levantou-se a sessão ás duas horas 
da tarde. 

Bispo Capcllão .lfór, Presidente. - Vis· 
conde de Congonhas do Campo, 1• Secretario. 
- José Joaquim de Carvalho, 2• Secretario. 
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Oon.tinuar:tio da terceira di&I'IMsrio da lei sobr.~ 
a fundação da divida publica. - Terceira 
discussão da Indicaçlto do Sr. Jfarquc::: 
de Inhambupc sobre as causas eeclesia.\· 
ticas. - Leitura da redacção das emendas 
dos projectos do Orçamento c da funda· 
çrfo da. divida publica 

PRE:SIDF.:'I'CIA DO SB. nTSI'O CAI'F.Lf.ÁO ~Wl• 

provado, assim como a emenda do ar· 
tlgo 17 de "contrahlr" em lugar de 
"contrahlo". 

Passou-se ao capitulo unlco do t. 
tulo 3•. 

O Sn. 2>1AliQOE7. m: l:SHA!>lllt:Pl:: - Sr. Pre
sidente. Eu ainda insisto na. minha. opinião 
de que o artigo 19 deve ficar como está. Não 
acho motivo algum pelo qual seja.mos obriga. 
dos a dizer que se Irão Inscrevendo as divida~~ 
d:t venda das apollces nesse grande livro, á 
proporção que se forem vendendo. Para que, 
Sr. Presidente, esta cscrlptur~cão parcial? 
Faca-se a escrlpturacilo no fim do anno, á 
vista daqucllas apo!lces que se tiverem ven· 
dldo; ninguem ê prejudicado; de que sen·e á 
Fazenda uma escrlpturacão parcial de cada 
uma das apollces? De nada; pelo contrario, 
vai fazer confusão; pois não é melhor no fim 
do anno, ou no fim de seis mezes? Portanto, 

Achando-se presentes vinte e seis Sr. Presidente, approvo o artigo tal como 
seis Srs. ·Senadores, dccla.rou·se aberta se acha, e não a. emenda do Sr. Marquez de 
a sessão, e lida a acta da antecedente Caravellas, offereclda ao mesmJ artigo. 
foi approvada. O Sn. l\IABQOEZ DE BAE:PE:SDY:-Pedl a. pa.· 

Entrando-se na primeira parte da lavra porque não posso deixar de repetir algu· 
Ordem do Dia., abrio·se a terceira dls· mas reflexões, que tenho trazido a.o conheci· 
cussão da lei da fundação da dh•lda mento deste Senado: e responderei ao nobre 
publica, prlnclplando·se pelo capl· Senador que acabou de falar, Sr. Marquet. 
tuJo 1: titulo 2•. de Inhambupe, dizendo - A lei é claTa -

O Sn. MABQCEZ DI!: I:>nA~mt:PF.: - Pedi Estas apollces hão ele ser dadas para. trcs dlf· 
hontem a palavra para. fazer algumas observa· ferentes destinos: primeiro reunir as notas dJ 
cões, porém, como j~ em outros artigos tenha Banco; segundo, paga.r aos credores; terceiro, 
havido· emendas contomes com a minha. OPI· supprlr o deficit. O que é o grande livro? 
n.U!.o, nada direi. E' um livro onde se vão lnsere\'er todos os 

Julgando-se a materla do capitulo 1• credores publlcos; quem é o cred()r de doze 
por discutida., posto ti. votação, foi ap· mil contos? Nlnguem; ha de haver credor 
provado como se acha,·a no projecto. \quando o publico tiver recebido os doze ·mil 
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contos de apollces, então ê que a Nac:L~ dever~ 
está -quantia. Isto 6 clarlsslmo. Nilo devo 
cança.r mais o Senado; se ha desejo de que 
passe a. lei, tal qual velo da Camara dos Depu· 
tados, por Isso que se julga ser boa, e tem 
nella o publico grande conrlanc:t, passe em· 
hora uma tal lei cheia de defeitos, falta de 
correccão, e até com prlnclplos contra.rlos, aos 
que todas as nacões seguem ~m suas opera· 
racões de credito; multo me custa que deste Se· 
nado sala um:~. lei tão 1mperfeltn, e qu~ h:~ 

de encontrar grandes embaraces na sua e:.:c
cucilo; mas desviemos desta Camara. a causura 
que se lhe p6de fazer de haver com suas emen· 
<las paralysado a lei ou perturbado os sauda; 
veis cffeltos de um trabalho magistral, attrl· 
bulndo·se o má.o resultado desta. opêraclo de 
credito, em que tanto se confia, á.s emendas do 
Senado. E' de prudencla o capitular nestas 
clrcumstnnclas; a experlcncla mostra.r.1 :nossos 
erros: somos nov!cos em operacões de credito, 
e não queremos seguir a marcha das outras 
nncõcs; temos grande confiança em nossos re
cursos, c na grnnde somma de cap!tacs dispo· 
nlvc!s, que hilo de tomar esta nova. estrada que 
se quer abrir; pretendemos co:n mcl's lmag!n·t· 
rios, c summa.mente preca.r!os fazer face a de~· 
pczas reaes; :a cxperlencla. torno a. dizer, mos· 
trará nossos erros, e nos conduzirA ao ·verda· 
delro caminho. Passe, portanto, a lei .tal qual 
nos foi mandada pela Camara dos Deputados, 
cm que .foi feita; !!que-lhe pertencendo todo o 
seu merecimento, ou seja ella. rcsponsavel pelos 
seus defeitos; resolvo-me a seguir esta opln!ii.o, 
por isso que o G<lverno, com a. emenda proposta 
por esta Camara á. lei do areamento, !!ca. ha· 
h1lltado para !r fazendo as despezas que forem 

C:uuara dos Deputados (apoiados) e em Que 
tanto se contia. 

Falou o Sr. Marquez de Inhambupe, 
porém, não !o! ou\'!do. 

O Sn. :M.\RQCEZ nt: C.\JIAI'ELLAS: - Sr. Pre· 
sldente. L!m!tar-me-e! simplesmente aos ar· 
tlgos da. lei, e deixare! o que lhe é estranho; 
quanto ao artigo 19 não é posslvel deixar de 
approvar esta emenda, porque este artigo diz 
multo claramente (leu) "fica desde j~ crcada e 
reconhecida, como divida publica fundada." 
e p6de-se ·dizer que logo que a lei estiver cm 
estado de poder pOr-se ilm execução, seja. esta 
crea.da; mas, l'econhccer-se como divida PU· 
blica lnscrlpta h:L de ser quando se verificar 
realmente a. divide. E quando ê que se ver!· 
fica.? Quando houverem credores. Por consc
quilncia, A proporção que se venderem :as apo· 
l!ces, e forem havendo credores, é que devem 
Inscrever-se no l!vro das dividas da Nação. 
Agora, quanto ao artigo 23, acho que deve 
passar, porque (leu) é de toda a. jusHca que 
sE: pague este juro ao credor antigo, que quer 
red uzlr a cedula que tem a. uma apol!cc para. 
fundar a sua divida. Quanto, porém, ao ar
tigo 22, em que se marca att'i cinco por cento 
de juro ás apolices appl!cada.s á troca. das no
tas do Banco, pn.recc dever conformar-se com 
o que se acha. estabelecido no artigo 24 (leu). 
Esta. emenda assim como a outra. me p::rece 
que melhoram aquellcs artigos. E é o que tenh~ 
a dizer a. este respeito. 

O Sr. l\lnrqucz de Caravcllas ma.n· 
dou á. Mesa. as segu!ntcs 

F.~fEl(DAS 

necessarlas, sem absoluta dependenc!a desta .. Ao art. l9 _ No fim - que se ror vcrl-
tii.o odecantada lei de fundacão da divida PU· !!cando. _ Zfarqucz de oaravcllas." 
blica, podendo apresentar na. proxlma sessfio "Ao art. 22 - Em lugar de -"vencerão 
da Assembléa. 1!m Maio do futuro a.nno, os re· atê cinco por cento"- se diga. -"vencerão o 
sultados da sua. cxper!cncla, c as _d!Cf!culdadcs I juro que se ajustar com os capitalistas que as 
que tiver encontr,ado na cxccucao desta lei comprarem". _ J!arqucz de Oaravcllas," 
para que então se hajam de dar os compctcn· 
tcs rcmcd!os, guiados pelo pharol d:1. expc· Foram lidas pelo Sr. Secretario, Car-
rlcnc!a. proprla, já. Que não queremos seguir valho, e apoiadas. 
o da theor!a da. sc!cnc!a cconom!ca, c o da ob· O Sn. :MARQUE7. DE SA)(TO A~IAno: - Sr. 
servacão da. pratica das outras nacõcs. Voto Presidente. Entre os dois nós <levemos optar 
assim, bem contra a minha \'ontadr, mas para pelo que é menor, qJe é o dPixarmos fluctua.r o 
que se não attr!buam As 1!mendas do Senado o capital c n~o o juro; portanto, cu !aco a 
mão succcsso de uma operação proposta pel<l. , emenda neste sentido, c tenho para mim que-
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a emenda verdadeira que prt:elda o artigo :!1 
é esta. Tal a minha oplnll!.o, e acho que não 
é preciso em todos os casos do art. 21 ser fixo 
o capital. 

O mesmo Sr. Marquez de Santo 
Amaro, mandou á Mesa a seguinte 

• Art. 21. As a;;lo!lces appllcadas aos fins 
declarados nos n umeros 1, 2 e 3, vencerão o 
juro de cinco por cento, e serão vendidas pelo 
maior preço que se poder obter. - Marque:: de 
Santo Amaro." 

Foi lld:J., e apoiada. 

O .Sn. li1AnQuEZ nc B.\Ill'EXDY: - Sr. Pre· 
aldente. Eu não posso concordar com o lllus· 
tre Sen·ador que acabou de falar; o argumento 
me não convence. O Governo ha de ser auto· 
rlzado pela Assembléa para contrablr o em· 
prcstlmo; por esta lei !lca autorizado para 
contrab!r o de doze mll contos de rêls, mas 
por est:1 autorlzacão fica jâ a ::-:acão deve· 
dora? Não, sem duvida; ha de ficar devedora 
quando se realizar o emprestlmo, e s6 então é 
que de,·e ir esta divida ao grande livro. O 11· 
lustre Senador faz renovar a emenda da Com· 
m!ssão de Fazenda. Eu esta \'a convencido dos 
!)rinclplos do lllustre Senador e de que deve· 
mos seguir o mcthodo Que seguem as nações 
illumlnadas cm taes operações. ::lias, pergunto 
eu, o Senado quer transformar esta lei em 
outra nova? Creio que não; estou persuadido, 
pelo que tenho presenciado que se não desej!l 
emendar p:Lra se não estorvar a passagem da 
uma lei que velo da Camara dos Deputados, e 
em que ha a maior esperanca dos mais felizes 
resultados; se as emendas do Sen.ado obstarem 
a passagem, scrâ o Senado lncrepado de haver 
estorvado tão saudavels providencias. (Apoia
rio! .·1poiado!) Portanto, julgo ser de pruden. 
cia não fazermos alteracões, passe a lei como 
\'elo, a cxperiencla mostrarâ os seus defeitos c 
os embaracos que se encontrarem na. sua exe-

deve - sem se saber quanto se deve. Ora, a 
respeito do Juro estou pela opinião que já se 
emlttlo aqui: que seria então preciso Alterar 
toda a lei; digo ainda mais: que esta emenda 
tlcava em contradbcüo com o artigo 19, por· 
que, fluctuando o capital de doze mil contos 
Isso quer dizer, que não se recebe essa somma, 

• mas sim a quantia que se puder obter, e por 
Isso no caso de se obterem só seis mil contos 
sempre o valor nomln:ll e juro, serão nesta hy. 
pothese, como se se realizassem os doze mil con
tos; e para se realizar esta somma debal:~:o da 
mesma hypothesc, montaria a divida :1 vinte a 
quatro mil contos; e esses vinte e quatro mil 
contos estão porventura reconhecidos como di· 
vida pub!IC:l? Nüo; o que se conhece são os 
doze mil contos, que a Nacão funda; mas não 
se segue que não ha de pagar senüo esta som· 
ma. Perguntarei eu: recebendo-se sómentc sei3 
mil contos com elles se ba de amortizar seis 
mil contos de notas do Banco, ter-se dois mil 
e tantos contos para o deficit, e pab'ar-sc as 
dividas ant!S'as? !'Jilo. Estou, portanto, que era 
multo melhor fac!Jitar este nc;;oclo, segulntl~ 

a opinião de fluctuar o juro. E' verdade que 
a lei não designou senão setecentos e vinte 
contos, que são seiscentos contos para o juro a 
cinco por cento, e cento c vinte contos para 
:~.mortlzação; mas se acaso faltar o juro, pôde· 
se então dotar esta Caixa com m:~.lor prest:~.cii.o. 

Porquanto, odlscorr:ndo, segundo a lei, \'ejo que 
ella manda fluctuar <' juro no artigo 24; e 
neste caso lambem seria neccssarlo que se au
gmentasse a dotatão da Caixa da Amortlzacão. 
Ora, a lei acautelou tambem Isto; ella suppõe 
que a Caixa da Amortlzaciio p6de ser augmen· 
tada, como se vé no artigo GS (leu). Entre· 
tanto, para augmento della p6de·se app!lcar o 
rendimento da Alfandega, e seguindo-se um 
só systema se e\'lta a contradlccão de se de
terminar em uma parte que o Juro sela só :~.tê 

cinco por cento, c em outra que se possa alua· 
tar com os cap!ta.!stas; por-tanto, ou se ha 
de o artigo 22 Igualar com o artigo 24, ou 

cu~ão, para serem então remediados; sigo esta então neste caso o artigo 24 deve-se mudar, e 
opinião forçado das clrcumstanclas em. que nos pOr-se tambem até os cinco por cento. Ora, 
achamos, e para livrar o Senado de lncrepa. quanto nos credores do Estado, que um lJlus
ção. tre Senador disse IJ'le era Injusto, eu não direi 

O Sn. :1\!ARQUEZ DE CARA\'ELLAS: - Sr. Pre-

1 

assim; uma coisa é a venda das apollces, que 
sldente. Eu não falarei mais a. respeito do ar- eu quero realizar, c outra coisa 6 a entrega. 
t!go 19, porque ê uma contra.dlccão dizer-se - i dellas ao credor, que as vem pedir, porque a. 
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lei manda que aos credores, que não quizercm descendo. :\las dlzer·se que o Senado estA 
este vencimento do juro, se dê uma apollce: i com medo! Nunca, nunca! E' para dizer Isto 
nem tilo pouco se obrigam a recebel·as. Além i simplesmente que me levantei; no. Senado, ou 
disto ha outra cousa: o lllustre Senador não ,~ii vist3 do catafalco hei de dizer o que en· 
reflectlo que a maior parte destes credores, tendo. 
quando venderam os generos, já lucraram os o SR. M..\llQUEZ llE CAIIAVELUS: - Sr. Pre
cl.nco por cento: e .,or que? Por elles contarem sidente. E' multo dlstlncto o que dlz o 11· 
com a demora que haviam de ter no paga. 
mento, e por Isso accrescentaram ao preço 
esse Interesse: por consequencla, a respeito 
destes não acho que haja injustiça. Mas, 
Sr. Presidente, se esta é :L minha o pi· 
nlão, uma razão mais forte me faz con· 
cordar em tudo com o que disse o lllustre Se· 
na.dor que acabou de falar; esta razão uni•::~. 

deve sobrepujar todas as outras, e ê que se 
:tão diga que o Senado embara!:ou esta lei, Que 
se considera como um recurso para a Nação, 
como uma lei de salva.~ii.o publica; porque real· 
mente o maior mal que n6s soffremos ê a 
perda do valor do papel do Banco: esta é a 

lustre Senador: porém, que é o que se disse 
nesta Camara? Nesta Cama.ra disse-se que o 
que fosse injusto, e de que se seguisse á 
Nação um mal lrreparavel, que não havlamos 
de convir que se fizesse: mas que entre dois 
males adoptemos o menor. Disse-se que se 
acaso f!uctuasse o capital, que esta lei não 
passaria, e não passnrla porque era necessarlo 
determinar quanto era a divida, que se reco· 
nhecla: esta divida não se p:Jdla determinar 
agora, porque Isto depende da venda destas 
apollces, e sem cre.llto se não venderiam, e re
c:thlrln sobre o Senado a culpa. Que ha.via um 

unlca razão porque ha\'emos de fazer uma ten· systema contra o Senado, eu não trato se ê 
tatlva para que se não diga nunca que o Senado da Ga::eta, ou se é da ~tstréa, não é de agora. 
estorvou este bem, porque se no publico ha Dentro das portas do sanctuarlo das leis se 
multa gente sensata, tambem ha homens que bem sou \'alente, mas uma vez que ha meios de 
o não são, e estes gritarão contra est:l Camarn.. unlcos, mas não .; de uma Camara a respeito 
Eu tenho visto com pezar meu, que se pro- de outra: a reflexão que se fez, Sr. Presidente, 
cura estabelecer um systema de partido, c é fo! dlctada pela razão, não .Pelo medo; se o 11· 
Dcccssarlo mostrarmos que s6 seguimos o da 
razão c da justiça. :-Jão digo Que devemos dei· 
:xar passar absurdos; mas, combinando os erro~ 
que ha na lei com os resultados, que della se 

lustre Senador é multo valente os outros tam· 
bem o são; saiba o !Ilustre Senador que eu tam· 
bem sou valente ml!S t•ma vez que ha. meios de 
prudencla. acho que se devem seguir, e por· esperam, voto que passe tal gual se acha. 

o Sn. :MAnQUEz DE BAEPE:I'DY: _ Pedi a pa· tanto de combinar o Senado a razão com a 
lavra para falar sobre a emenda do Sr. Mar· prudencla, acho que não se segue mn.l algum: 
quez de Caravellas, porém, como jii cedeu da por Isso ê que digo que passe a lei como se acha, 
emenda, e votou que passe a lei como está. porque, se n:lo passar, hn de se dizer "pro· 
nada direi. curou·se dar meios para o Governo fazer a~ 

o Sn. MABQUEZ DE SA~TO AMARo: - Acho suas operações, mas v6s é que os empatastes". 
que é uma fraqueza multo grande declarar que O Sn. BonGJ;:s: - Eu sou de opinião que 
adoptamos a Jel como está, por semelhante passe a lei, porque os artigos 22 e 24, e as 
razão: eu cre.lo gue outras devem ser as idêaA emendas não lhe tiram os defeitos: ficamos 
que devemos ter de n6s mesmos! Não devemos sempre em o mesmo estado, ou ainda peior. 
recorrer a medo de systcmas de partidos: des· Por consequencl.a, entre dois males escolhamos 
presem-11e esses temores: o medo é remedlo de o menor: passe a lei, como está, pois n~ vejo 
fracos. Eu hei de falar sempre alto, e de bom que disso possa resultar perigo á :-Jação. A 
som, e nunca por tal motivo tere! condescen· execução desta lei será objecto õc oito dias, 
denclas. N6s havemos de estar aqui Intimida· ·ou um mez? Não; ha de ser objecto de me
dos com o que diz um vil, baixo e Infame ga-1 zcs: n6s não estamos na Inglaterra, que quando 
zetclro, uma Astréa. E' justo, ou não é justo: se faz um emprestlmo em um dia se realiza. 
se ê justo hei de dizer a verdade, não con· ·Quem é que faz a lei? E' o Corpo Legislativo: 
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mas o tempo está a.calntdo, não lia sessões se· Governo a. marchar sem maiores dlttlculda· 
:olío daqui a seis mezes, e então, já. poderemos des atê a abertura da Assembléa., .no caso de 
reconhecer o resultado; n6s não somos uns achar embaraces na execucão desta lei da fun· 
grandes financistas: t.'~o preca.rlos p6dem ser os dacão, como provavelmente achará; mas não 
racloclnlos que fizemos hoje, como os que fez seguiria esta opinião, se me persun.dlssc de 
a Camara dos Deputados. As nações mais que o Governo ficaria. paralysado; portanto, 
cultas, e mais entendidas do que n6s, nesta requeiro que subsista a. emenda. proposta pela. 
materla têm tido grandes erros; portanto, Isto Commissão de Fazenda. a este a.rtlgo, para. 
basta. para nos con\·encer do que n6s não ha· nil.o ficar o Governo emba.rata.do até o fim do 
vemos ser de melhor condição do que ellas, pois, corrente an.no, em tempo de guerra, devendo 
as nossas clrcumstanclas são multo diversas, as pl·ovldcnclas desta lei serem para o futuro 
são multo dlfferentes; portanto, estou que, não 
havendo perigo nenhum desta medida, é mui 
consequente que não se altere o systema. da lei, 
e que passe como está. 

O Sn. FE!Uif.Ir.A DA C.ur..uu: - Tamben: 
Irei com a lei; \"amos deitar barro :l. parede: vã 

anno de 1828. 

O Sn. Plll!:sm~::sTE: - A emenda. está re· 
jeltada. pelo Senado. 

0 Sn. MA!IQUEZ DE B.\El•t:SD'I:: - Eu !a.l J 

sobre V. Ex. reno,·ar a votação, e Insistir·~! 

por este objecto de summa. gravidade, pois que 
em louvor de S. Joaquim: se pegar, pegue, se- p6de o Governo ficar sem meios de fazer seus 
não fique assim; ao menos não recabirão sobre pagamentos. .Aqui está o Sr. l\11nlstro da Fa· 
nós, nem se nos Imputarão os defeitos da lei. zenda que nos poderá Informar se o Thesour~ 
Desta mater!a não se! nada, estou na Commls· tem meios sufflcientes por agora; mas, se elle 
são porque os Senhores me puzeram lá; mate- julgar que não tem meios, deixo á considera· 
rias de credito não sei, porque nunca recorri cão do Senado o recurso de que tem necessl· 
a Isto. Para acreditar os bilhetes do Banco dade. 
ma.nda·se por esta. lei t!r:tr da. circulação seis o sn. RoDRIGUES DE C.Ulv.J.uio: - Sr. Pr~· 
mil eontos; sempre que vi emlttlr papel, e Pa· sldente. Eu vou pelo mcthodo desta lei, ~ 
pel pequeno, e esconder-se a moeda, agoure! quando a vi achci·mc em um mundo no,·o; dei· 
mal do estado das coisas; por exemplo, cm· xel por Isto que os membros desta Camara cs· 
quanto não havia bilhetes de quatro mil réls, vlanassem a materia; c, como está. bem espia· 
havia trocos, Isto aconteceu em lguaes cir· ! nada, eu prescindiria da falar, se não vlss~ 
cumstanclas na Franca e na. Inglaterra.. Farei que ha.vla. aqui um absurdo, que não devia 
pois, um pequeno a.ddltamento. passar: multo mais com o que está cnnunclado 

Julgada. ba.stantemente discutida a já no artigo 2• onde muito claramente se exige 
materla., foi posto á votação o capl· a. menção de quanto se de;e ao Banco atê o 
tuJo, salvas a.s emendas, tanto appro· fim do anno de 27; Jogo, isto é uma declaração; 
va.da.s na. segunda como na. terceira Jogo, o que quer dizer é, a divida. que se fOr 
discussão, e foi approvado. c~ntrahlndo até aqui; temos, portanto, uma 

Sendo, depois, postas as emendas á contra.dlcc;ão entre um e outro artigo; e por 
votação, a da. segunda. discussão ao Isso a emenda não faz mais do que dar um au· 
artigo 22 não passou. gmento a que se p6de recorrer. Eis aqui uma 

o Sn. :MAI!QUEZ DE BAE!'E:-tDY: - Sr. Pre- declaração que não empata a. lei no seu sya· 
sldente. Eu retlrel a.s minhas emendas para tema; portanto, acho, que não ha. nenhum ln· 
não obstar a passagem de uma lei que só pelo covenlcnte que passe esta emenda, como aqui 
seu titulo alucina, e que se reputa. como a. sal· está, que é conforme ao artigo 2•. Entretanto, 
vacão publica; presua.dl·me de que não eorrla. como aqui ha contradlccão quando não passe a 
risco o fazer-se a experlcncla no futuro a.nno emenda., deve pOr-se outra vez á vo~ão, por
de 1828, havendo-se no Senado adoptado uma que aqulllo que está approvado é o que se re
emenda na lei do orçamento, que habilita. o jeltou agora, está. cm contra.dlccão com o !I.T· 
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tlso 2", porque o artlso 2• diz que atê o fln: I Banco; aqui não póde ser confiada ao Banco 
deste corrente anuo se ha de fazer a contn,l porque o Banco não tem credito: prega-se com 
etc., etc. ella no Thesouro. li:' preciso que o Corpo Le-

0 Su. MAilQUEZ nt: QuELuz: - Se se pen· s!slatlvo tenha lngerencla; mas como a tera 
sa necessarla a minha Informação, sou obrl-~ havendo alll um unlco membro entre os sete 
S'll.do a dizer á Camara que se privar o Go- que hão de dlr!slr os nesoclos desta Caixa.? 
verno de procurar recursos no Banco, ou ou- 1 Que ha de lá fazer um homem só, mettldo 
tro emprestlmo, en tll.o fixa-se o Thesouro, por· I pela Comm!ssil.o? !'<'il.o faz nada. E' apenas 
que não tem outro recurso. I um espião para contar o que Jâ se passou. Por 

Tornou-se a pOr á votacilo a emenda consequenc!a, ainda que o Senado metta lã 
da sesunda discussão. Foi appro\·ada. um membro, fica esta medida lmprot!cua, por

Passou-se 11.0 capitulo un!co do ti· que não ha um numero de membros suft!c!ent~ 
tuJo 4• que foi !Ido pelo Sr. Secretario. para poder obstar aos abusos: \"oto contra a 

O Sn. BmiGES: - Sobre a primeira emenda emenda. 
11ue se offereceu, que é sobre a Administração Julsando·se o capitulo sufr!c!c;::~te

mente discutido, o Sr. Presidente o poz 
á \"otacão, sah·as as emendas. 

da Caixa, jã emlttl bastantes motivos na se· 
sunda discussão sobre o defeito que achava: 
mas direi outra vez alguma cousa para poder 
votar contra a emenda, e deixar o artigo como 
cstâ; a Camara dos Deputados coaheceu ou, 
ao menos, devia conhecer, que· um dos elemen· 
tos devia ser accredita.r esta Caixa e suas fi· 
J!acs; para Isto ennunc!a-se que seria !nde:pen
den te do Thesouro Publico, isto é, fazendo suas 
operações Independente do Governo, pois cre!o 
tyue se convenceu que nelle não fariam ba,;
tante conf!an~a os compradores das apol!ceJ 
(leu o artigo). Quiz dizer que fosse !ndepen· 
dente do Thesouro Publico, e diz que fosse 

Foi appro\·ado, sendo depois pro
postas as emendas dos art!sos 41, 53, 

64 e 71. Não passaram, ficando o ca
pitulo tal qual estava no projecto. 

Propoz por ultimo, o Sr. Presidente 
se dava a lei por discutida em :;era!, 
e em todos os seus artigos em purti
cular, com as l"espectivas emendas. 
Assim se decid!o, e que estas fossem ã 
redacção. 

Teve lugar a segunda parte da 0~
dem do Dia, que era a terceira dia-

para o Thcsouro Publico! Nunca v! contra· cussão da Ind!caçilo do Sr. l'o!~rquez d~ 
dicção semelhant~. Diz o artigo que será com- Inhambupe, a qual foi lida pelo Sr. 
posta a Administração de uma Junta de cincJ Secretario. 
capitalistas, etc., (leu o artigo). Que diz a O Sn. ::\1.\nQt:Ez m: SAxro A~t.\no: - Como 
Emenda? Que em lugar de cinco capltalis· se adiou o projecto que velo da Camara doa 
tas se dis-a: "de um membro da Camara Deputados, at6 que viessem os conbec!mento3 
c de quatro capitalistas nac!onaes, que hão necessarios, acho que de\'emos approvar est"l 
de ser nomeados pelo Governo". Logo, em Indicação; mas o que me parece desnecessa· 
que estli a lndependenc!a do Governo? Em rio é o accrescentamento que vem no fim da 
estar fóra. do Thesouro? (talvez que llão cs· Indicação, porque Isso ataca o Governo. E, como 
tela. porque procurando-se uma casa forte par:l se pede que o plen!potenclar!o em Roma d·~ 

isto não se ache, e é provavel que vá para lá): conta da sua comm!ssão, é preciso saber a ma
a nossa Commlssão qu!z emendar Isto, mas ne!ra por que se faz a substituição dessa te:
não o fez; e não devia desconhecer que em I!l· celra !nstanc!a das causas do fõro eccles!a3· 
g!nterra niio está no Thesouro, e que se, em t!co; para esse fim não é necessar!o dizer-a>! 
l~r:mca, existe a Caixa, Já, para compor a Adm!· ao Governo o que de\·e fazer, porque elle dar~ 
n!stração, não vem Presidente do Thesouro, as lnstruc~ões nccessarlas; se acaso daqui s~ 

vem o Governador do Banco, e vem um Par da lhe fizer esta requisição parece-me que a Ca
Camara, etc. Em Inglater.ra é confiada ao mara se vai metter em uma mater!a que, lho 

l .. 
I 



·". 

Sessão de 25 de Outubro 241 

não é proprla; por Isso t:u appruvo a IudlcaçãJ 1 contesta.til.o, que cedo, e vtt como fOr; -eu só 
até a parte que dlz que o Governo faça accele- i o que disse é que se remettesse o projecto d'J 
rar este negocio c~mmettldo ao plenlpotencla·)lel que esttl em discussão, e ficou adiado; e, 
rlo em Roma. I pura se poder acabar com Isto é necessurio 

O Sn. ::llAIIQtmz DE IxJIA:U:uUJ•E: - Se est<1 / que o Governo ;:ela o estado -em Que nos acba· 
Indlcacão niio estivesse já encetada não have· 1 mos, para tomar uma deliberação; mas, dll 
rla a urgencla, e multo p.rlnclpalmente por jã ,

1

' qualquer fórma que seja, eu me dou por sa
ter apparecldo um projecto, e não haver aqui tlsfelto. 
esta lnstancla terceira; mas uma vez que Isto j Julgado o objecto 'h In'lllcacão sul'· 
estava assim feito, e que apparcce uma lei qu~ 1 !!cientemente discutlrlo propoz o Sr. 
regule Isto de novo, parecia que se.rla de jus- '1 Presidente se a mesma indicação Sll 

tlca sabel·o o nosso plenlpotenclarlo em Roma. approvava? 
atim de ver o que deve praticar a respeito 
deste negocio. Entretanto, parece que em 
nada se otrende o Governo, quando de novo se 

Assim so venceu, e !lcou po: conse· 
qucncia prejudicada ::. emenda do Sr 
:!\Iarquez de Santo Amaro. 

recommenda, por ser assim necessar!o parn O Sn. Ronmccr.s DE C.~or.r.~Liro: - Est:L 
ser decidi-do este projecto, nii.o tendo havido aqui a redacção <!:~. lei da divida publica (leu). 
resultallo d:tS primeiras recommcndaciies, Agora estas sG.o as emen<!as ao Orçamento 
e mostrundo·se assim a urg-encia do neg-o. (leu). 
elo. Sendo lido de novo tudo pelo Sr. 

O Sn. M.mQuEZ DE SAxro A)rAno: - E~ 1• ·Secret:~otlo, c tendo o Sr. Presidente 

oppuz·me a que tossem estas <leclarações assim posto :1. votaçii.o, fo:am approvadas ~s 
especificadas; niio me o:>ponho a que se diS"l Emendas. 
ao Go,•erno que á vista do estado do neg-ocio O Sn. 1\!.\r.Qn:z DE D,\r.rl:::vr: - Cr;,io qud 
se faz necessario isto; pôde-se remctter ao Go· falta a que diz rc~jlclto ::c:; blllletes da Alfan· 
vcrno o projecto, e dizer-se que ·requer 3. Ca· dc.;a., que fel l;;u:~ol:ncntc appro\·ada. 
mara que o Governo d~ as ordens ao seu C•l· O Sn. r:.au;::Gt:Es !li: C.un·Awo: - Estou 
carreg;a<lci em Roma para quanto antes dar u!· persuadido que nüo passou. 
tlmação a este neg;>clo; nii.o é preciso dizer a \ Tendo dado a hora, o Sr. Pl'csldentc 
m:lnelra por que se ha de exigir que á vis~.t declarou ficar adiado este objecto. 
do proJecto, que fica. a.dla.do, o Governo dê 0 Sr. Presidente deu pa.ra. Ordem d) 
pressa. a concluir esta negocintão com a curla 
roman:1.. 

Fez a seguinte 

El!E:I"DA 

"Proponho que se diga ao Go,;crno que j, 

vista. do projecto de lei junto, e da resol::cão ) 
do seu adiamento expessa as convenientes or· 
dcns ao nosso l\IInlstro em Roma. para qu~ 
ultime a negoclacão que sobre esta matcria 111-:> 

íõra ordenado 111as suas instrucções. - Salva J 

redacção. - Jfarquez de Santo Am.aro." 

Foi lida e a.polada. 

o Sn. ::~r.\nQt:Ez DE Ixiulmt:r~: - Sr. P:c· 
sldente. Eu não sel em que altura cstâ aqucll.l 
minl:a lncllcacão; mas cu sou de tão pouca 

Dia em primeiro lugar, o restante da 
materia dada pnra hoje; e em S·1· 

gundo lu:;ar os decretos se;;ulntcs: 
1', sobre a cxtlnecão da ll~es:l de Ins· 
peeçii.o do Assucar, Tabaco e Algodão; 
!l•, sobre os direitos ucs genero:; c me~ 
caõorias da Asla Importados por ea· 
tran.;elros; 3', sobre a llb~rdadc d::! 
levantar cng~nho de assucar; ·1•, sobre 
os diplomas que devem ou não ser as 
slgnados por Sua :IIagcstade o Impe

rador. 
Lcmntou-sc a sessão ás duas horas 

c dez minutos da tarde. 
Bispo Capelláo .1Itlr, Presidente. - Vis· 

conde de congo11ha.~ do Campo, 1• Secretario. 
- José Joaquim, de Can:alho, !!' Secre:arlo. 
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E:rpedicnte. - Te1·ceira discussão do projecto 
sobre a creação de o!/icios de escrivrk.; 
privativos do ponto e protesto das letras 
de comntcrcio. - Segunda dis~oussrio rln 
Resolução sobre as contribuições que se 
arrecadavam !ras Províncias para a illrt
millação da Côrte. - Discussão do derreto 
sobre as extincções das Mesas de Ins
pecção do • .J.ssucar, Tabaco e Algodão 

l'IIESIDE~CIA !lO SR. lllS!'O CAI'ELL\.0 l!ÓII 

O Sr. !!• Secretario fez a leitura d~ 
seguinte proje~to de lei, de que trata 
o oftlclo acima: 

PUOJECTO DI:: LEr 

"A Asscmbléa ~ral Legislativa do Impe
rio decreta: 

"Art. 1.• Todos os navios de propriedade 
brazl!elra podem navegar para os portos do 
seu destino sem serem obrigados a levar a seu 
bordo capellães, nem cirurgiões. 

"A:rt. 2.• Ficam derogadas, nesta parte 
s6ment.e, todas as leis que contêm disposições 
em contrario. 

Achando-se presentes trinta Srs. Se- "Paço da Camara dos Deputados, em 25 
nadares, declarou-se aberta a sessão, de Outubro de 1827. - Dr. Pedro de .1.raujo 
e lida a acta da antecedente, !o! av- Lim.a, Presidente. - José Carlos Pereira de 
provada. 

O Sr. 1• Secretario lê os 
o!f!c!os vindes da Camara 

"1lmcida Torres, 1• Secretario. - José "1ntoni~ 
seguiu te:;; da Silva :!lf aia, 2• Secretario." 
dos Srs. Entrando-se na primeira parte da 

Deputados: 

OI•"FICIOS 

1.• "Illm. e Exm. Sr. - Por ordem da 
Camara dos Deputados participo a V. Ex., 
para que seja constante na Camara dos Srs. 
Senadores, que por offlc!o de !!O do corrente. 
expedido pelo l\11n!stro c Secretario de Estado 
dos Ncgoclos da Fazenda, ficou a sobred!ta Ca
mara Inteirada de HaYcr Sua ll:agestade o Im
perador Dado sua Sancção aos decretos da 
Asscmbll!a Lcgislath·a sobre a arrematação do.; 
direitos das alfandegas e reducção do Qu!n~o 

do Ouro. - Deus Guarde a V. Ex. - Paço 
da Camara dos Deputados, cm 25 de Outubro 
de 1827. - José Carlos Pereira de .4.1meid.1 
Torres. - S~. VIsconde de Congonhas do 
Campo.". 

Ficou o Senado Inteirado. 
2.• "Illm. e Exm. Sr. - Passo (Ls mãos 

de Y. Ex. para que seja apresentada na Ca-

Ordem do Dia que era a terceira dis· 
cussão do projecto de lei sobre a crea
ção de off!c!os de cscrivães privativos 
do ponto e protestos das letras de 
commerclo nas praças commcrc!acs 
das prlnclpaes cidades marltlmas do 
Imper!o, o Sr. Secretario Carvalho 
leu o artigo 1•. 

O SR. :I.L\RQUEZ or. I~riAlmurE: - Sr. Pre
sidente. O negocio est(L resolvido; trat.a.-ae 
agora de ver, se deve-se restr!ngl!-o unica
mente á cidade da Bahla, ou fazer-se extensivo 
ás outras como a lei diz (leu). O Governo o 
fará onde julgar conveniente; mas uma 1 ez 
que csto negocio chegou ao Corpo Legislativo. 
qual ha de ser a razão, por que a lei não ha 
de ser geral? Por Isso parero-mc que deve o 
projecto paSsar como est(L, porque ha outras 
Provlncias que têm maior ou Igual commer
clo, e subsiste a. mesma necessidade desta pro
videncia a seu respeito. Isto 6 principio tã' 

mara dos Srs. Senadores, a ResolucfLO lnclus1 conhecido que não necessita de demonstração, 
da Camara dos Deputados sobre o Projecto de e não sendo a Bahla s6 onde se fnz necess ... -
Lel, que a acompanha, estabelecendo, que os rio haYer um escrivão pr!vatl\'O para. o pro
navios de propriedade braz!lc!ra possam na1·e- testo c ponto das letrãs, em consequenc!a disto 
gar sem capcllií.es, nem drnrglões. - Deus estou que a. lei deve passar tal qual está., sem 
Guarde a V. Ex. - Paço da Camara dos emenda. 
Deputados, em 25 de Outubro de 1827. - Josri O Sn. MARQ"C'EZ llE CARAI"ELr .. \s: - Sr. Pre
Carlo.ç Pereira de Almeida Torrr.s. - Sr. VIs· sldente. Eu não assisti á outra discussão t' 

CDndc de CongonltM do Campo.~ par isso não sei os motivos, por que se limitou 

f 
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ã cidade da Bahla; mas, todavia, ainda não central das duas freguezlas: Conceição e Pilar; 
desapprovo esta emenda, antes me parece multo uma vez que elle resida ali! estâ tudo remt>· 
conveniente. Primeiramente, .porque esta lei é dlado. Por conseqnencla, acho que, a nós at· 
em consequencla do direito de petição; os ne· tendermos a estes negociantes, deve ser na 
goclantes da Bahla foram os que a requereram. Bahla sõ esta crea~ão. visto que a. cidade da 
pelo ln com modo que lhes ·resultava, e a demora Bahla ·só é que a requereu. 
perigosa que tinham em apontar ou protes· O Sn. P!IESIDt:NTJC: - Na segunda dlscussfLo 
tar uma letra, porque a cidade da Bahla, pela bourc esta emenda, e não passou. 
natureza, estâ dividida em duas cidades: a ·O Sn. :r.!AnQw.z DE CARAI'EJ.f.AR: - Se nã:> 
Cidade Alta e aQuclla que se denomina Cldad~ passou é porque não punham tD.Illbem que el"l 

da Praia; o commerclo todo existe na praia, tabelllão de ·notas como eu ponho. Eu taco a 
ali é que se conhecem e fazem otodns as trans· emenda. 
acções; para se mandar da praia â cidade, onde Mandou li. Mesa a seguinte 
estão todos os tabelllães, é um Inconveniente 
multo grande, além de que,. na Cidade da Ba· 
hla 'ha sómente quatro tabelllães, os quaes illàO 

El!E:-IDA 

"Art. 1.• Ha,·er:\ na Cidade da Bahla um 
tabellliio de notas, a quem ficará. annexo o 
ponto e protesto de letras eumulatlv3lllcnte 
com os mais tabe!Jiães. 

"Art. 2." Este tabclllão terá a sua rcsl· 
dcncla cm uma das freguezlas da Conceição ou 
Plla.r para mais commodldade dos commcr· 
clantes. - Marqucz de Carave!las." 

Foi lida c apolnda. 

são sómimte tabell!ães de notas, mas tambe.n 
cscrlvães do judlciJl, e como taes assistem aos 
despachos c audlenclas dos ministros, e estão 
por assim dizer quasl sempre occupados; em 
consequencln. disto, achando-se os tabelllães 
neste .cxerclc!o, daqui resulta um lncommodo 
grave âs pa.rtes; mas é um Inconveniente de 
localidade, que 6 só particular (ao menos 
quanto ao que nós sabemos) âQuella cidade. 
Portanto, se ella sõmentc é que tem este ln· 
conveniente, se ella só é que requereu esta O Sn. l'vfAnQt:EZ D~: SA;o;To Alf.lllo: - Sr. 
creação, e as outras não a querem ou não a Presidente. Na primeira discussão falei sobre 
necessitam, para que havemos nõs fazer a lei esta matcrla e pa.rcce-me que razão havia para 
extensiva ás outras Provlnclas ou cidades? que falasse. Este projecto <le lei faz a crcnção 
Além de que de ser só escrh·ão de ponto e pro· daquelle offlclo, visto que os tabelllãcs, sendo 
testo das letras acho um lncon,•enlente nã~ ao mesmo tempo cscrivães do judicial, não 
sõ da. parte do publico, mas tambem da par..! podiam satisfazer esta clrcumstancia que é 
de quem ser1•ir o offlclo; da parte do publico muito Importante c de grande utilidade c be· 
porque se o escrivão do protesto estiver doente, neflclo para o commerclo; mas, posto que bem 
quem é que ha de serl'ir, se só cllr é autor!· fundada, a lei parece-me que não pôde passar, 
zado a fazer este protesto? Por outro lado visto .haver a particularidade de ser esta crca· 
:ta escrivão do ponto c protesto a~ ii o sei qu ~ cão só para a Cidade da Bahla. A emenda que 
se possa dar -de comer com este offlclo; fa· passou na outra discussão diz que havia só· 
zendo-se a conta do producto do ponto c pro· I mente comprehender a Cidade da Bahla, por 
testo das letras, Isto não dâ a um homem com Isso .que esta lei era de direito de petição que 
que subsista; e, quando se cria um offlclo dil· i tinham feito os negociantes daquella praç;l. 
se-lhe que comer; p!lrtanto, o que ncha\'a 6, j :\Ias o Corpo Legislativo deve fazer uma lcl 
que na Cidade da Bahla havendo quatro ta· 1 particular? Isto é que não põde ser, porque 
belllães de notas, que são ao mesmo tempo es· a lei deve sempre ter por objecto o Interesse 
crlvães do judicial se creasse mais um tabel· s·eral; por.tanto, acho que deve ser para todas 
lião de notas, que fosse ese~lvão do ponto e as praças de commercio. Presentemente, sã., 
protesto das letras, e que todos os outros o as marltlmas, onde ha anais commerclo, mas 
possam Igualmente fazer, mas, que este seja, depois serão as outras. Comtudo, Sr. Pre
além de tabclllão, escrivão do ponto c protesto sldente, 11ão voto a favor da cmend:t. nem a 
das lettB.S, e ;resld<~ na praia, no lugar m3ls ra.vor da lei; digo que esta lei deve ser re.Jei-

A :n T lll 
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tada. 1)orque o mal não cstlí rem~illailo pela Deputados. Pa11tanto, esta. proYidencla. deve 
lei. Qual~ o uu1l? E' de exlsth·em unidos os ser em todo o Brazil; se não tlzermos assim, 
dois ofCiclo&; portanto, a lei que se!Jarasse não vamos bem. P:..ra. quo ha de fazer·se uu1a 
estes dois offlclos, é que era nocessarla, sem lei só mente para a Dahl a? NQ.o vejo, gue haja 
que 1st o !osse {lrlv.Uivo dll,. Bt~hla. Quanto lllll.ls razflo nenhuma 11arn. Isto, porque u utllldado 
que o pedido na represcntacào d11 Bullla é que della. não ê geral; mas agora substltuh··se 
sejam os tabelllàe~ :separados do ameio de es· este projecto Por out1·o qunud() j:l. o temos de
crlvilo. Por consequencla, neho que não ha ne· terminado ussim, não acho conveniente. Por· 
cessldnde aluda de fazerem mnls ta.bell!l\~s. tanto, estou que o projecto deve passar, sem 
porque ha Quatro, c, uma vez que se separem as emendas postas uo primeiro artigo, mas, 
os officlos ue tabelll[le:J uos de escrl\·ü.es, cs~ com as emendas do segundo. 
satisfeita n Representação. E', logo, ·necessa· lt' o Sn. M.AnQUEZ DE C.~.UVZLLAS: -Sr. Pre· 
ria tuna lei cm qua se diga que não se unam s!dcnte. Eu -tenho ouvido razões contTa. o pro· 
mais .estes otr!clos em uma ~6 pessoa. Por· Jecto c cou.lra a minha. emenda, por isso eu 
tanto, Sr. Preslden~c. voto contra a lei, c con· farei algumas refle.xões sobre aqulllo, que me 
tra n emenda. lembrar. t'm lllustre Senador principiou com· 

Falou o Sr. Visconde de Cnyrú, po· batendo a minha emenda, .dizendo que o ob· 
orém não foi ouvido. jecto desta. lei era geral, c, portanto, como se 

- O :sn. !IIARQt:l::)( DJ: IxnA:.tnPI'I:: - Senha· limitam s6 [t Cidade da B:l.hla, de!xa,·a j:l. d.e 
res. Yc~sa a quest.i<o sobre dois pontos car· ser geral. O que faz que uma lei seja geral 
dcaes: 1", se deve ou não haver este emprego? é a. necessidade das providencias que nella se 
2•, se a emenda é propria pnrn remediar o cst3belecem; e se, ucuso, houver umn, duas, ou 
mal? Qunilto ao primeiro, parece-me com· c· tres Provlncln.s que exijam uma certa provi· 
nicnte que haja a creação deste on1prcgo. :s'6s dencla, que outras :não necessitem, delxa.r-se·â 
vemos qn~ todos os juizos têm um escrlvr,o por Isso de dal·a? Certamente que não. Quanto 
prl\•atf\·o, c quando se diz que não bnjam com· mais, que esta providencia dacL1., p6de gcnera· 
missões de juizes prh·atl,·os é porque f::z 'n· llzar-se, quando se fizerem geraes os motivos 
commodo r,s partes !rem procurar esses juizes que a determinaram pn.ra. esta cidade mar!· 
dh·crsos; mns cscri,·ão privath·o pnra certos tuna, q.uc requer que ,., Asscmb!~a lhe cê uma 
nego elos. sempre lm d c ha\·er: não h a esc :I· providencia, sem a qual o commerclo multo 
vães de soccorro nas gr:l.lldes cidades •da Eu· mal se acha; c co:no se ha do dizer que para 
ropa? ~enhum Inconveniente resulta de ha· , Isto havemos de gcMrallzar a lei? Entilo, nlí.o 
ver para Isto escr!vf1o ·Privativo, nem pOde j ponhamos s6mentc nas cld.1.des principacs, 
l1aver na admlnlstrncão da justlcu politica ! mas, sim nns cidades centraes, nas \'illas, nas 
cm tomar-se uma medida geral. 1\[n.s esta I aldeias, etc., porque Isto é que 6 geral. Por 
deve :ser s6 a respeito dn Ba.hla? Então, já. conscqu~ncla, deve ser só na. Bahla, por(),ue 
não 6 umn lei geral. Qunnto no segundo ponto, I estes cidadãos s1io os que a requerem; estes 
aqui, tratlt·se s6mentc do que deve estar a cidadãos têm o direito de petição, e· deve at· 
e11.rgo desse cscrivflo privativo, e como é de ab· tender-se-lhes porque são uma r.orporacii.o dos 
soluta. necessidade QUe os homens tirem a homens mais precisos do Brazll; :porque, Sr. 
sua subslstcnc!a dos et:Jprcgos ou offlcios Ql!e Presidente, a. riqueza do Brazll princlpl:l pelo 
exercem cumpre nf1o separar os off!elos de ta· eommercio. Por consel!uencl.a, deve ser multo 
belll!lcs do de escrlvã:es. So ha necessidade de nttcndldo. Portanto, acho que por ora não 
haver um substituto, .faç;a-se, c não se tire aos dc\'e ser esta providencia senão para aquella 
empregados os meiO!! '·o proverem a sua sub- ctdnd«?, quando as outras reelam.arem tambc•n 
elsteneia. Senhores. Deve· ser esta a. prov!den- a da:-emos. Disse ·mais outro illustTc Sena· 
ela. ou nenhuma; se não ·bastam os tabclllães, dor que em nenhuma parte, nem na Ingla 
hajam substltntos; e; se bastam, então não se 1 terra, nem onde ha maior commcrclo, ba tan· 
faça nenhum; e se ~ nccessa.rlo ace.ntelar estes I tos cscrlvitoo, são s6 os ta.belllãcs os que fa· 
fnconvenlentes não se hn de fazer para. Isso zem os ponto5 c os protestos 'das .Jetras; mas, 
uma lei gcrn.l? Isto é o Cl!lc fez. n; ·cnmarn dos 1 pergunto eu: nas outras partes os tab~l!lãe3 

I 
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allo ta.mbem escrlvlles? :-<ilo, senhor, Tabcl· decidem multo melhor do que onde as ul!.o 
lião ullo é EsC!!'IYAo. Em Portugal, mesmo, os h:t: e todns as Provlnc!ns do Bru~ll t~m Rela.· 
tabellli\es são separados dos -es~-,·!vães. :-<o c:lo? Não. Puru eate !!m atho:~de-ae ~empre 

Brazil ê que se tez Isto, porque os orficlos de uos limites da. populacuo: nem huvemos. de le
tabelllão não se podlanl sustentar: assim ~ g!slttr nunea, senüo deste modo. Quando umn 
que se prat!C!l. Quando o ofCiclo fosse bom Pro\•lncln pede uma ·providencia o Corpo Legls
e o Tabelll5.o podesse sO occtrp:u·-se delle, en- · lntlvo julga se ê necessarla ou não, e rcs· 
tão, sim. Em Portugal o Tabelll!l.o ê t.nbcl· pon11e: assim como quando ella. representa 
lião, e o Escrivão ê ercrlvão. Portanto, Sr. que se nomeie um Juiz de Fóra, conhece-se 
Presidente, por tJdas estas razões concluo quP. sobro a. necessidade allcgnda, e concede-se 
a emenda deve passar porque se salva. o in· iiquella, e nüo a todas. Quando outra qualquc: 
con,•enlentc, quo ha; e, quando nil.o passe, eu Provlncla pede um parocho para uma fregue· 
\'Oto sempre pela. lei, por uma razão que, vo· zln, nomeia-se para todas? Não. Isto 6 que ê 
tando por clla, sempre fica commodo I>ara 'l principio cardeal que devemos guardar. Pócle 
aquella pra~a de commerclo, e, atê, porque, dar-se uma mesma necessidade de um ofrlclo 
sendo nomeado pela. Bahla, hei de zelar os seus de escrivão de protestos de letras nas outras 
direitos quanto me !O;:o posslvel. Provlnclns? X!io se!; por consequencln, o 

O Sn. BonGES: - Contra. ll. lei c emendas· Corpo Legislativo não dá um:t providencia. ;;-e
os argumentos dc\·e:n ser fundados em prin· ral daquella que se requer: portanto, voto peln. 
clplos geracs, pois, em legis!a~ão u.ão se }>Óde emenda e pela lei, c digo que a provideucl:\ 
especificar nunca caso nenhum, nem Isto ê · deve ser dada unlcamcnte á parte reclamante. 

admlssl\•cl. Est.nbelcc-endo, pois, ° Corpo Lc- Falou o Sr. Visconde de Cayrli, mas 
glslatlvo uma providencia, fllha de clrcum- não foi ouvido. 
st.nnclas particulares :1 Provincla da Bahla, 
quer-se agora, que deve s~ .em todo o Impcrio 
e para isto foi-se buscar exemplos de Ingla· 
terra ou de França. Perguntarei: a popula· 
ção de Inglaterra. ou de Fran~a G a mesma 
que a do Imperlo do Brazll? E' claro que é 
desigual. O Brazll sil.o 19 Provlnclas, e ta.es 
süo as dlíflculdades que !1n de pa.ssar de umas 
para outras. A Inglaterra, mesmo. composta 
de outras partes, altera. suas providencias. A 
administração da Escoss!a c da Irlanda é a 

0 Se. :llAnQ= DE lsii.\)o{llt:l'I~: .,..- Senho
res. Seri tnll·cz absurdo, m:l!l parece-m~. quan
to .a mim, que se C:eve desterrar dentre nós 
a ldéa. de que somos representantes t!c um'l. 
ou outra. Provincia; nús somos repr('Scntan· 
tes do Imperio, da N'ação, c não das Provinclas. 
Eu sou filho da Bahin c, nomeado por Per· 
nambuco; entretanto, os prlnc!plos de justiç.'\ 
são os que nos hão de guiar; por consequen
cln, dcsappareca esta ldéa dentre nós. 

mesma que a de Inglaterra? Nãn: 'l"ar!a tanto, O Sn. J.\I.ARQtmz DE C.All..~VF.u.~s: - Sr. Pre
que até Hanno'l"er, que 6 pertencente ao mesmo si dente. Rest.n-mc súmcntc tocar aqui cm um 
Reino, tem um diplomata cm lnglaterra., que é ponto, o qual versa sobre dizer cu ha.vcr sido 
Independente das circu:nutancias 1c;aes da· nomeado pela Eahln. Eu sei multo bem, c estou 
queiJa qualidade de governo. Na população pelo principio que acabou de P.mlttir o lllus
franccza toda não se admitte eouS:t regular, Senador, que n6s, depois de tomarmos assento 
e pótlc-sc appllea.r para o Bra:t111 Nüo 6 pos- nesta Camara, somo~ representantes de toda l 

sh·cl. Mesmo sobre seus portos ma.rltimos Xação: mas Incumbe-nos uma obrigação parti· 
ha certos artigos ']lartlcuL·mlS: porque não s~ cula.r a respeito da Provlncia que nos no
dá moth·o de lei geral. :-<o Reino Unldo de meou, porquo nos confiou seus interesses, e, por 
Portug;al, Brazll e Algarves quantas cousas estn conflanca especial que em nós poz, de'l"c· 
eram só prh·ath·as de Portugal? Passemos, mos zelai-os, quDllto fOr posslvcl. Quanto !i 
pois, a cousas mais particulares. :No estado questão prindpal, Sr. Presidente, eu j:\ res· 
actual, por exemplo, todas as Provlnclas do pondl a el!a; assim como ao argumento de 
Imperio do Brazll têm Dlspos? Não. N!n- França e Inglaterra, asseverando que nlll estes 
gue:m desconhece !JUC. onde ha. uma. Relaçã' eram simplesmente tabclllil.cs, assim como cm 
c administra cão de Justiça, os negoelos se Portugal; mas que na Bahla se fnzla nccassa-
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rio o cargo cJ,c que se tratn porque os tabel· 
Jllles eram ao mesmo tempo escrlvães; c eis 
aQui a razão principal, porque os os negoclan· 
tes requereram a bem dos seus Interesses. Nõs 
todos somos negociantes; e eu tambem o sou 
neste sentido, que compro o que 6 preciso 
para minha casa, e multas vezes mando \'e:l· 
der um traste, que não me é necessarlo; mas, 
todo o emprego e occupacilo do negociante, 
propriamente dito consiste em comprar e ven· 
der, ou cm um successh·o troco de generos: ou 
Isto seja em granács quantidades ao m.::smo 
tempo, ou em pequenas. O termo ncgoclant,e 
toma-se aqui em um sentido generlco. Mas, 
pergunto cu: qual é o methodo, que dc\·emos 
seguir, qunndo so nos npresentn um "Nõs 
abaixo asslgnados?" Havemos de mandar pro· 
ceder n uma justlficacão, para se saber a qua· 
Udaüe dos negociantes, que o asslgnaram, c 
se todos o fizeram de sua livre vontade? Não. 
Temos obrlgacão de attender a estas cousas 
pois, que para esse fim é que fomos aqui man· 
dados: se o requerimento se fundar cm razão, 
c razão attendlv~I. justificada com motivos !·~· 

gltlmos, que exijam providencias, devemos 
dai-as; quanto mula que pelo conhecimento 
que temos daquella cidade, se se propuzesse 
uma lei para que houvesse nella mais u:m 
escrivão cu certamente votnrla !llfflrmatlva
mente; ·portanto, parece-me que as .razões, 
Sr. Presidente, que se cmlttlram contra a 
emenda não devem prevalecer para que não 
passe a lei. 

Julgando·se sufflclentemente dls· 
cutldn esta matcrla, o Sr. Presidente 
propoz ao Senado: 

1.• Se approvava o artigo, salva a 
emenda. Venceu-se que sim. 

!!.• Se approvava a primeira partt> 
da emenda. .Assim se decldlo. 

ü\'ltar u dulo Q'lll põu~ havei'; certnment~. 

quem poz a emenda sabia que havia algum ln· 
conveniente a este respeito; porque ha muitos 
negociantes que fazem protestos fõra de 
tempo, quando já não põdem fazer apontar a 
letra, e como os escrlvAes lavraram sempre os 
protestos nas costas das letras, porque não 
tluham livro de registro, podia Isto ter lugar; 
esse livro faz evitar ~aes protestos fõra. de 
tE.>mpo, porque se declara, que fica registrado a 
folhas tantas; assim, acho que é multo conve· 
nlente; mus é preciso dizer-se - .tabel!lão em 
I ugar de escrivão. 

O S1l. Om'EillA: - Este accrescentamento 
ou mudanca de artigo ·mandava crear um só 
escrivão, e por Isso não precisava haver dls· 
trlbulção; mas, agora que vão haver cinco 
tabe111ães, é preciso que haja dlstrlbulcão, atê 
para guardar a Jel geral, ~ue manda que, on1•3 
houver mais de um tabelllão, haja distribui· 
ção; antigamente eu la com a minha letra ao 
tabe111ão e, elle tomava o protesto; agora, já 
são duas operações: uma é fazer o protesto n:1. 
letra c .a outra 1110 livro, e Isto embaraça a ra· 
pldez do giro do commerclo. 

O Sx. EvANGELISTA: - Nunca houve dis· 
trlbulção para protestos de letras; os tabel· 
liães faziam os protestos sem distribuição, 
porque os portadores das letras tinham a livre 
escolha; o registro é para fazer constar o 
dia do protesto, mas a distribuição não tem 
lugar; o mnls é um onus ao portador da letra, 
não é estylo, nem hà lei alguma que ordene 
distribuição; ma.'3, para tirar toda a duvldl, 
e que não haja quem se lembre de assim en· 
tendei-o, diga-se qac é livre de distribuição: 
se ha essa duvdda, embora se declare que não, 
ha distribuição, porque não é esse o csplrlto da 
lei. 

O Sa. BARRoso: - Parece, que não ha ne
cessidade de declarar tal distribuição, porque 3.• Se approvava a segunda parte 

da mesma. Não passou. assim como para approvar·se um testamento é 
a livre a escolha deste ou daquelle tnbelllão, 

na tambem não ha obrigação de fazeT distribui· 

Ficando, assim, prejudicada 

cão para o protesto de !etras. O que me pa· 
recc é que a emenda do lllustrc Senador deve 

o artigo addltlvo offerccldo pelo Sr. ser mais bem cnunclad:t, dcclar:tndo-ec n:> 
Rodrigues de Carvalho, approvado na verso da letra 0 numero e folha do livro em 

emenda do Sr. Borges, approva!la 
segunda discussão. 

Então o Sr. Secretario Carvalho leu 

segunda dlscussilo. r:uc fica I:tncadn. 
0 SR. MAllQUE1. IIIi: CARAVELI.AS: - Acho 0 Sn. RODRIGUES DE CAR\'ALIIO: -Para QUe 

multo conveniente; Isso é umn. cautela para estamos nõs estabelecendo cousas contra o uso 

•• 
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do commerelo? As letras nllo têm distribui· 1 O S11. !liAIIQUt:z 111~ CAMn:r.J;.\H: Deve 
cll.o; a razão porque me lembrei deste 11\•ro, Ir; esta ê a nossa pratica constante; crêa...s.• 
tol por causa do que aconteceu até commlgo um cargo de Juiz de Fóra, sempre se diz terá 
mesmo: apresentou-se uma letra apontada c taes emolumento3; porque, do contrario, pod3· 
nll.o protestada, a, dizendo eu que não estav~ ria o juiz pretender, e exigir mais; podem as 
na ordem por !altar o protesto, velo no outro partes não lhe Querer pagar, com o pre· 
dia apresentar-se a protesto; ora, se houvesS•! texto de que a lei lhe não marcou esses emolu· 
Livro de Registro, não se podia fazer Isto; mentos. Senão, abram-se as nossas leis, e 
eis a razão, porque me lembrei dessa provlden- veja-se que quando se crêa um lugar de Juiz 
ela. de Fóra sempre se marca o que ha de vencer; 

Julgando-se a materla sumclente
mente discutida. o Sr. Presidente paz 
á votação e · ficou empatado. 

Entrou em discussão o artigo 2• do 
projecto, que tol !Ido pelo Sr. Secre· 
tarJo. 

O Sn. BARI!oso: - Este artigo estã preju
dlrodo; em razão de ser um of!lcio de crea
cão nova, ê que era necessarlo dizer-se quaes 
eram os emolumentos que vencia mal!, 
creando-se mais um tabelllão, deve regular-se 
pelo Regimento dos outros. 

O Sn. M.AnQUEZ DE CAR.\\'ELLAS: - Real· 
mente é verdade o que diz o lllustr.c S~mador, 
mas cu acho que p6de aqui dizer-se - Quod 
abundat, 11011 nocct. Quanto mais, que os ou· 
tros são tabelllães c escrlvií.es do fôro c este é 
tabelllão e escrivão do protesto de letras e se 
pelo que respeita ao primeiro emprego põde 
regular-se pelo Regimento dos outros tabel
Uães, pelo que pertence ao segundo talvez lhe 
não seja appllrovel o Regimento dos escri
vães do judicial. 

O Sn. EvANGELISTA: Sr. Presldnte. 
Não se faz um tabelllão d'C protesto, mas sim 
um novo tabelllão de notas, e este tabelllão já 
tem um regimento; «mtão, suppunha·se que s! 
creara um novo escrivão, agora o que fez foi 
augmentar o numero dos tabelllães com mais 
um, que ·deve regular-se pelo regimento que 
já existe; portanto, acho que o artigo deve 
ser supprlmldo porque, não se creando senãp 
mais um tabelllão, não é preciso dizer os emo· 
lumentos que deve ter. 

0 Sn. MARQUEZ DE SANTO .AM..\RO: - Eu 
votei contra a lei, mas acho que o artigo não 
é ocioso. Portanto, ê preciso dizer s6mente 
"terá os emolumentos que vencem os tabel· 
!lães", e Isto para não querer exigir mais do que 
aqulllo que lhe pertence pelo protesto da 
letra. 

e, como Isto é um o!Mclo novo, tambem deve-se 
marcar, ainda que tenha o mesmo que têm os 
outros tabelllães; ê uma declaracão para evi· 
tar contestações; portanto, acho que deve Ir 
o artigo. 

O Sn. BARnoso: - Eu disse que o artigo 
agora era desnecessarlo porque quando velo 
com a lei creava-se um escrivão privativo, c 
cumpria dar-se-lhe um regimento novo; mas 
agora que se diz "naverâ mais um 1abell!ão 
de notas" já se snbe quaes são os seus emolu· 
mentes, e não póde passar tal qual está enun· 
ciado (leu o artigo). Ora, Isto ê appllcavel a 
todos, e como não ha de ser appllcavel a este? 
Querer conservar-se esta parte do projecto a 
isso não assinto eu; ê contrario a tudo quanto 
é ·boa razão. Se o artigo ~ra para uma lei QU•l 

não vai tal qual estava, por força ha de mu· 
dar-se a redacção; por Isso cu peço a suppre~
são delle. 

llfandou á Mesa a seguinte 

"Art. 2.• Supprlmldo. - Barroso." 
Foi apoiada. 

0 Sn. VISCO:lõDJ;: D:F: ALCA:lõTARA: - Pas
sando o artigo 1• eom a mudança que foi ap
provada, Isto é, que houvesse mais um tabel· 
lião de. notas que fizesse conjunctamente ? 

ponto e o protesto das letras, é precis~ harmo
.:lznr o artigo 2' com o 1•, Logo, convem di
zer-se: "este tabelllão usará do Regimento dado 
nos tabelllães de notas", mas ai·nda carece d~· 
terminar qual é a lei que ha de regular o lu
gar novamente creado; ou dizer-se, ao menos, 
que seJam Igualados os vcncimentoa dunl es
crlvão do ponto com os dos escrlvil.es de n'.lt.,s: 
mas, querer-se que o tabelllão creado seja em 
tudo Igualado aos tll.belllãcs de notas, não m~ 

, parece de razão. 
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·O Sn. BARRoso:_ - Aqul!lo, que acaba uc 
dizer o nobre Senador é a supPJ"essil.o illtelrl 
do artigo; ora, ·eu pergunto •se alguma da.
quellas 'Palavras está C.QU! no artigo? Se vier 
nquella emenda, eu apoio; .o que .au entendo 
é que hn de haver suppressão; mas nã.o querer 
suppressão ~ quoTer substituir outTa -cousa 
que uão vem no artigo, não se! .que seja s~ 
não a supprrssão <lo artigo. 

0 Sn. RODJUGUJ:.'S DE CAR\'.\I.llO: - Esta 

\'alho, ficando, portanto, prejudica.da a 
emenda. suppress!va do Sr. Bar.roso. 

Entrou em .discussão o .a.Tt1go 5•, o 
qual sem !mpugnaoão foi approvado; 
mas, em collilequenc!n. de haver em· 

p!l.te quanto ao artigo add!tlvo, não 
!o! ·O projecto proposto â .approvação 
final, ficando adindo para .a seguinte 
sessão. 

Passou-se â !!' discussão da Resohi· 
ciio sobre as contribu!cões que se ar· 
recadam pas Prov!nclas para n lllum!· 
nacão dn. COrte. ~l\o havendo quem 
!nlDBs~. foi posta A \'ot.!içiio, e appr~· 

vada, passando á terceira. discussão. 
Entrou em discussão o decreto sobre 

:1. el! tincção das mesas da. Inspcccão de 
.A.ssucnr, Tabaco e Al,;;odiio. O Sr. 2" 
Secretario leu -o artigo 1•: 

lei ê para elle ser ·escrivão dos protestos, ·este· 
n'l't!go !!• é consequencla. do 1•; o 1' !ol .ai· 
terndo; ora, pergunto -eu: quem redigir o :ar· 
tlgo lia de deixar isto assim? De certo qu~ 
não; logo, não ha necessidade de gastar tempo 
com isto, porque ha regimento de tabell!ães, ~ 

elle receberâ o mesmo que os outros; mas 
uindn que convenha declarar que tenha o 
mesmo Yenc!mento, isto ·é objecto de simples 
redacção. Voto, pois, pela materin. "Art. 1.• Ficam extlnctas as mesas de 

Inspecc;lo do Assucnr, Tabaco e Algooii.o." 

Falou o Sr. Visconde de Cayn1, po· 
r<im n1io foi ouvido. 

() Sn. :MAnQUE?. DE I:>"liAMnwE: - Aqui 
trata-se da emenda; -ê necessnrio que o Se
nado confirme esta. emenda, qualquer que seja, 
pnTn. haver estn. Tedacção; nós redactores na 
Commlssiio não temos autoridade de .emendaT. O Sn. ~Io\RQt;EZ DE C.\1\.\\'ELL.\S: - Eu ap· 
Que a emenda é necessar!a, não h:L duvida, pro\"O o artigo, a direi ns razões em que ma 
logo que se deu uma fórma nov:~. no_ artigo 1•. fundo. Lembro-me da Cbina onde não h.:! ln;-

<> Sn. n.\l'JtoRo: _ Eu queria dizer nqu!llo pcccão sobre balanças: os chinezcs são menos 
mesmo que disse o nobre Senador, que me prc· logrados do que nós nos pesos; por isso que o 
ven!o. A Comm!ssão de ltedncção não tem nu-. particular que Yai comprar funda-se na. fé pu· 
tor!dade alguma 'P:tTn. fazer esta. mudan~:L sem blica que haja bons balnncas, e, nesta fé pu
a camara approvnr. · 0 artigo h:~ de se sup- bllca., muitas Yezes 6 enganado; mas nos eh!· 
prim!r ou 11:1 de !:lludar·se como acabn. de enun- nezes não succede assim, porque não ha ch!m 
c!ar o nobre Senador; eu hei de npo!al-o, c que não tenha a sua balanc!nha romana para 
então fica a duvida toda tirada. pesar tambem. A ~lesa da Inspecção nunca 

O Sn. RoDRIGUES DE CAm"ALHO: - Niio quallflca melhor do que o mesmo comprador; 
quiz dizer que .n. Comm!ssão havln com isso pois o comprador não póde examinar como a 
muda.T n. doutrina ·do artigo; disse que, uma vez ::\Ies:~. da Inspecção? Póde multo bem, e, tal· 
adm!tt!da. cst:J. doutrina, tudo o mais era sim· vez, melhor, porque isso é do seu proprio ln· 
pies redacção; ·mas acabemos com :a questflo; teresse, c ao homem quando tem Interesse pro· 
aqui está. .a emenda. prlo ninguem o embaraça. No tempo em que 

foi creada esta :\lesa algumas desculpas hav!.t 
Mandou li liiesa a emenda gegu!nte: porque julgava-se que os homens não se sa· 

"Ao art. 2.• ·Este tabell!ão 'PCrceberâ os · b!a.m regular, quG era preciso uma tutoria para 
me~os emolumentos que percebem os -mais ta·. tratarem de qualquer cousa; agora assenta· 
bell!aes de notas, na foTm:J. do seu Regimento. mos que o tal estab~lec!mento ê lnut!l. Cons· 

- Carvalho." ta.-me que desse estabelecimento succede 1\s 
Foi lida c apoiada. ' vezes preju!zos terrivels no pobre lavrador que, 
Julgando-se bastantemente discutido' mandando as suas caTgas de tabaco, estas 

o a_:tJgo, 'O BT. Presidente o poz li vo· ·~estão tempo !mmenso demoradas, multas vezes 
tacao, e venceu-se que 11assassc o nT· n:~. lancha sem se poderem desembarcar, e 1:1. 

t!go na f6rma dn. emenda do Sr. CaT· '· se perdem os generos, o que cnusn. damno 

I 
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gcnl. Jd n:1 Secrcuru do Imperlu al'Parcce·l 
ra.m requerimentos <la Bah!a pedindo que se 
abollsse semelhante !Ilesa de Inspecção. As· 
sentou-se, que niio se abolisse, e sómente que 

se lhe fizesse uma reforma. Por consequencla, 
vamos com a !e!, e del:xemos que sejam lnsp ~· 
etores os que actualmente silo, que são os 
compradores. 

do D!a: 1•, a cont!nuatJ!,o da d!scussao 
adiada; 2', as materlas já. apontadas 
na sessão anterior; 3',. a resoluf:)ío de· 
claratorla.. sobre as !orcas de mar; 
4', o pagamento em letras. das dividas 
activas do Thesouro. 

Le,•antou-se a. sessão as duas horas 
da tarde. 

Fnlou o Sr. Vlsconde de Cayrú, 10· 
rêm, não foi ouvido. 

O Sn. DonGEs: - Sustento a lel. Assenro 
que deve ser abolido este estabelecimento, e 

Bispo Cape/Ião Jl6r, Presidente. - l'isconde 

ae Congonhas do Ca111po, l" Seeretarlo. - José 
Joaquim de CarvaZILo, 2• Secretario. 

não ê por mais nada, senão pel:l sun scr.-cnt:a 
que é nenhuma. Perguntarei ao 111ustre Se.. 
nadar que quer a reforma c niio a aboilcllo 135• SESSÃO, E:II 27 DE OUTUBRO DE 1827 

se todo o commcrcio de e:xportaciio se reduz 
aos tres generos: assucar, tabaco e algodão? 
Não; ha seguramente uma quantidade dellcs 
que não têm quall!lcação nenhuma. Ha Pro· 
vinclas que fazem uma exportação de multo 
''alor c não têm Inspecção de qualidade ne· 
nhuma. Na Provlncla do Pará os generos s!io 
de grande valor; cada navio conduz o dur,Jo, 
triplo do que conduzem os de qualquer outra 
Pro,·Incia, entretanto, não tem lnspccciio. D > 
1\raranhão o arroz desembarca em Lisboa. na 
Europa, c não tem Inspecção. Todos na Europa 
praticam fi. moda de Lisboa: olham, conferem. 
c levantam a tampa da caixa. O que Yl! com· 
prar já conhece a qualidade da fazenda, 
porque? Porque já sabe, pelo signa! do 

fabricante, que é de natureza tal. Vemos além 
de todas estas cousas Que os q::~ são nomc2dos 
Inspectores para qualificarem r,io negociantes 
e um ou dois lavradores; porêr.'. o lavrador 
descjar11. tempo para tratar dos sct:s negocias, 
c, então, !lca tudo a cargo do negoc!ant~ 

Sou, .portanto, a favor da lei. 

Falou o Sr. Marquez de Inhambupc, 
porêm não foi ou.-ido. 

Primeira e segunda discussão do Projecto de 
Lei relativo á cxtin-cçao das Jlesas. de 
I11spccção do assucar, tabaco e algodü.o. 
Discussão do Artigo aclditivo ao Projecto 
sob:-e a crca~ão de cscrivcics privativos do 
ponto e I'rotcsto. das letras de commcrcio. 
-· Discussüo da Resolução sobre ser U.vrc 
a qualquer cidadão brazilciro o tau1 icctl 
po!t•ora. - Terceira discussão da Rcsolu· 
çcio 't.rplicando os Arts. 1.• c 2.• do Pro· 
jecto que fi.r:ou as torças de 71ia1', - Dis· 
cuulio do Projecto de Lei sobre serc1n os 
pcncros c mercadorias da .1sia importa.dos 
cm nat•ios oestra71{1Ciros, admittidos a dcs. 
paclto 11as alfandegas do Impcrio. 

l'RESIDE..',.CIA DO sn. ll!Sl'O C.u'ELLÃO :l.IÓB 

Achando-se presentes vlnt~ c non 
Srs. Senador~s. o Sr. Presidente de· 
clarou aberta a Sessão; e, lida a A.:ta 
<la antecedente, foi- approvada. 

Como não bou,•esse expediente, pas· 
sou-se á Ordem do Dia, que era a pr!' 
me!ra '" segunda discus~ão do Projc· 
cto de r.el relativo (l ext!ncção das 
::lfesas de Inspecção do assuc'lr, taba· 
co e algodão, comecando·se pelo 

"Art. 1.• - Ficam cxt!nctas as Mesas d•c 
Inspecção do assucar, tabaco e algodão." 

O Sa. M..u!.Qc DE C.\I!AVELLAB: - Ainda 
sustento a minha op!n!ã.o. Alguns nobres Se· 
nadares têm orrerec!do seus argumentos â con· 
sldcracão desta Camara; não duvido que se· 
jam bons, e respeito-os multo; porém ainda 
não. convenceram. Voto a. favor· da. !e! para 
que seja exe.ncta. semelhante Mesa. de Ins· 
peccãQ. 

Como dêssc la hora, lilcon adl:lda 
esta. materla.. · 

O Sr, Presidente deu para Ordem 

O .Sn. liAaqt;EZ nE SA:-;ro AlLmo: - Tr'l· 
ta-se nesta. lei de cxtingolil ns mesas de lnJ· 
pecção do Bra.zll. E' uma verdade, Sr. Prest · 
dente, que estas instltulcões nã.o podem coa· 
vir em :nosso actual tempo; en-tretanto, e11 nlo 
sigo a opinião d'aqu.;J!es (porque reconheço 

i 

í .. 
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jurlsdlcções legaesJ que julgam que o remedlo te da povoação ola Bahla que constitue umn 
é ~xtlngulr, Nós, pelas clrcumstanclas em que 1>or~il.o couslderavel da populaçl!.o brazllelra. Es· 
nos achamos, havemos de !azer aquo:IIas alte· tas mesas tiveram multas attrlbulções de jurls· 
rações que !orem convenientes, sem que as ex· dicções e jurlsdlccões contenclosas, e !oram con· 
tlngamos, ainda que nll.o sejam boas. Em meu sideradas como parte de um tribunal Intitulado 
parecer entendo qw! a reforma deve recahlr Junta do Commel·clo, que existe. Ora, as cau· 
nas lnstltulcões em que puder ter logar, e em sas que pertencem no commerclo, tem um juizo 
quanto não pudermos fazer novas Instituições; particular. E, supposto se tenha dito que nll.o 
e que devemos providenciar de maneira que !levla haver taes juizos porque a Constitui· 
em publico e em .particular se mostre que 116~ ção quer que -todas as causas tenham juizos 
não vamos aos saltos. Hontem jâ se disse aqui • lguaes, sempre deve haver nesta regra algu· 
bastante sobre estas meins d~ Inspecção, e a mas excepções, e talvez que nos vejamos para 
!alar a verdade ellas mesmas na su:a orl·gem PO· o futuro obrigados a seguir •:sta oplnlfLo por· 
dem ser olhadas como a maior Instituição que se· que em verdade as causas do commerclo não 
pr•:tendeu estabelecer no Brazll, n:nda colonla; põdem estar sujeitas aos juizes ordlnarlos, 
e cujo fim era não augmentar, nem a povoação, porque são raras aquellns que podem soffrer 
nem as riquezas do pnlz. Elias foram estabe· delongas, c os juizos do commcrclo têm um 
lecldas, segundo se dizia, cm beneficio do com· expediente menos .extenso porque têm menos 
mcrclo (mas no legislador compete multo objectos em que appllcar a sua attenção do 
pouca parte nisto), e não para dar ao . nego· que os juizes ordinnrlos. 
clante facilidade no augmento de suas ri· Por outra parte os juizes de com· 
quezas. porque um negociante ê tão feliz aqui merclo devem ter conhecimentos prntlcos, 
como em outro palz. Por consequencia, não prlvn.tivos deste ramo de Industria, que ê 
foi a esses homens que se queria fazer o be· multo Importante, e de suas varias trnns· 
ncrlclo; o objecto era outro: era arrancar todo acções, e mala clrcumstnnclas que lhe são re
o producto, era favorecer aquelln classe de ·ho· lntlvas; e se nós exa.Ininnrmos gunes são os co· 
mens que não o tinham; eis a razão porque nheclmentos, geralmente falando, que têm os 
esta Instituição teve origem e foi csta·bele· homens empregados nas justiças, havemos 
clda. de achar que nfLO têm os conhecimentos que 

Supponhnmos que Isto não é asslni.Po· para isso são lndlspcnsnvcls. Por Isso, der· 
demos tnmbem dizer que esta Instituição ê rlbando·se os juizos do commerelo, haverá ln· 
íllha. das luzes que circulavam cm Por· convenientes para as partes. Isto tem um an· 
tugal, porque nós vemos estas Instituições dnmcnto particular e não p6de ser devolvido 
em pê, e ainda existem hoje taxas a muitos ge· para o juizo geral, como tenho expcndido. 
ncros. Para provar co.no são os prlnclpios da Portanto, estas reflexões parece-me que são 
legislnç:i.o portuguezn basta sómcnte este fa· de multo peso para que as causas do com· 
cto, que até o papel teve u:mn taxa; portanto, mcrcio passem a ser tratadas cm um juizo gc· 
ou seja porque assim convinha, ou so:ja por ral; parece·mc que d'aqul ha de haver grande 
qualquer outra razão, o certo ê que este sys· ineonvenlencin. Que dlrã o negociante, quo 
tema passou para o Brazil. Jâ hontcm se pon· nnquellc jul:>.o tem tido uma decisão prompta 
dcrou que de Portugal passaram para o Brazll do negocio do seu commerclo, quando fôr re· 
e vlernn1 as mesas de Inspecção, para classi· mettldo para este juizo ordlnarlo? Portanto, 
rlcnr os gcneros. Haverá mais de 30 annos que Pnrecc·me que atê por esta razão não nos de
subiram queixas â Suprema Inspecção, certa· vemos precipitar; é prccipltnr·se quando se 
mente dirigidas contra os dois objectos que fa· julga com menos consideração uma proposi· 
zlam a Instituição destas mesas: o Governo Po~· ção que ê multo Importante, e que deve como 
tugucz não deu attenção a toda a representação, tal ser meditada para se conhecer, com madu· 
mas aõmentc a parte della; e, fazendo tirar as ra re-flexão, se convêm que o fOro do commer· 
taxas, deixoui.lhe ficar as classificações, o que elo seja o !Oro do cidadão. Portanto, convindo 
r.qalvalla.lndlrcctamente a uma. taxa. Sempre 

1 

multo de boa vontade na extlnccão da l\lesa 
tlcou este resto, c é uclle que ainda. se que!· da Inspeccão, não posso convir cm que se extln· 
xam todos os lavradores, Isto é, grande par· ga o que pertence aos outros objectos. Guarde-
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mos, pois, Isto para occaslão proprla. Occasli!.o 
proprla ê quando tivermos o Codlgo: Então, tN· 
taremos deste negocio: mas agora que tudo 
está embrulhado, e que a chicana grassa ca.da 
vez mais, havemos de metter este negocio nella 
para haverem essas dllações? Nll.o o posso ap· 
provar. Se se dissesse sOmente "as mesas de 
Inspectão ficam lnhlbldas de fazer taes ope· 
rações sobre os objectos em que as tem fo:ito 
atê agora" com esta medida estava acab:lll•1 
o clamor geral, e os lavradores podiam ven· 
der a quem qulzessem, e quem lhe lnteressas;c 
examinar se os generos estavam bons ou máos 
que o fizesse; mas dizer-se que tudo Isto ha 
de ser tratado nos juizos' ordlnarlos, não con· 
venho. Parece-me que, em qualquer reforma 
que fizermos sobre objectos de tanto monta e 
consideração, de\·cmos Ir com multo vagar e 
pr\l/dencla. 

0 S11. VISCO:I'DE DE ALCA:'I'T.\R.\: - Vamos 
tratar da extlncção de uma corporação de ho· 

das sentenças da Junta do Commerclo, que fos· 
sem a cada um dos seus dlstrlctos. Orn, a Jun· 
ta do Commerclo, posto que exercia sua. Ju· 
rlsdlcçll.o no Ordlnarlo de todo o Reino de Por· 
tugal, no Brasil era só a. respeito dos 
negociantes fallldos de boa fé; mas ean· 
fim teve o mais principal ramo, que ê a 
administração dos bens dos negociantes fal· 
iecldos ablntestados e, olté, com testamento, 
ainda que nelle outra cousa. dlspozessem uma 
vez que fossem socios em sociedades mercan· 
tis ou devessem ll. Junta do Commerclo; e IIS· 

sim se tem conservado até hoje. E, felizmente, 
como a Junta do Commerclo, depois que se poz 
cm pratica a Constituição, niio terll. jurlsdlr.· 
cão conto:nclosa, ve-se que nenhuma das attrl· 
bulções de que as Mesas estavam de posse 
pOde hoje existir. Por sua natureza não p6de 
ha\"Cr Inspecção do tabaco no:m do assucar. 
nem do algodão, porque estes genPros formam 
proprleda.de de cada um, e cada um ê senhor 

mens destinados para ce:'to fim; ê, portanto, de fazer troco delles contra os gene.ros que 
necessarlo saber os fins para que foi lnstl- bem qulzer, seguindo a vontade e arbltrlo do 
tulda esta mesa. Elia começou em clncoenta comprador e vendedor. Por consequencla, não 
e cinco para um fim que era autorlsar o mo- se deve conservar uma junta que péza sobrP. 
nopollo do tabaco, e todas as suas detcrm!• o Estado c sobre as povoações unicamente par:t 
nações são tenllenles :1 este fim; e, para não receber os negociantes que So: querem apre. 
o parecer, se lnspecclonoll tambem o assucar, sentar fallldos, em caso de ·boa fé, porque istJ 
e se lhe deu jurlsdlccito contenclosa sobre os está determinado que seja perante os juiz ;s 
falsificadores deste genero, e do tabaco: d ~ do commerclo. Quanto mais que aquella ad· 
maneira que, em regra geral, esta mesa. de· ministração tem sido e é tão horrorosa como 
cldla em :primeira lnstancla, tendo recurso é o juizo dos ausentes, o mais absurdo QUP 

âs justiças ordlnarias. Assim se conservou pOde ser: um homem, a.lnda fazendo testamen
alterando-se unicamente a fórma. Os mern- to, e determinando a manef.ra por que hão 
bros desta junta continuaram na sua Institui.. de ser dispostos seus bens, não vala o seu tes· 
ção até setenta e sete, e neste anno ordenou· tamomto, porque deve a algum negociante ou 
se que os seus membros fossem erigidos cm á Junta do Commerclo, a qual se incumbe de 
l\lesa de Inspecção. Ultimamente, no Rio d·~ fazer administrar aquelles bens, expedindo 
Janeiro, depois da chegada do Sr. D. João VI, para isso uma provisão, resultando daqui· o 
se lhe annexou outra jurlsdlcção. e, por um s~ maior absurdo do mundo, que é liquidar as 
principio, se crearam Mesas de Inspecção para dividas alheias por melo d•: um processo ex· 
as quatro prlnclpaes Provlnclas do Braz!l. traordlnarlo que não tem sentença, em qllie não 
Bahla., Rio de Janeiro, Pernambuco e 1\Iara- ha embargos, e cm que não ha na.da; passa-se 
nhão, sendo as duas ultimas lnstltuldas com uma provisão c dispõe-se dos bens, sem o ·her· 
juizos ordlnarlos. Na Bahla e no Rio de Ja.. delro saber, ao menos, como se delapldou a sua 
nelro lnstallaram-se logo; mas em Pernambu- herança! Orn, não tendo a Junta nenhuma 
co levou algu·m tempo, e no Maranhão não che- jurlsdlccão voluntarla, nem jurlsdlccão con· 
gou a lnstallar-sc. Assim, estas mesas, com a tenclosa, nem podendo •:xercel·a porque não 
creação do Tribunal da Junta do Commcrclo. julga causa alguma, nem as causas de com· 
principiaram a estender suas attrlbul~:ões, ten· merclo nunca lá foram, mesmo no antigo /!O· 

do recurso da. mesma junta. Deu-se-lhes mais verno, não precisamos de semelhante trlbu· 
que ficariam sendo executoras, prlmtlvamcnte, na! para fazer todos os abusos jurldlcos, dela· 
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pldar e concorrer para que outros homens de
lapidem os fundos dos mlseravels lnnocentes 
que ainda mesmo nào eram ouvidos. Hoje, fi· 
na.lmente, ê que se concede, depois de tantos 
clamores, o que ê de justlca e de razão, de di 
relto e de humanidade: que eada um possa 
''ender a sua !~Uenua como julgar r.onvenl· 
ente ao seu Interesse. Portanto, sou de opl· 
nlll.o · que a Camara ue,·e approvar in li mine 
todo o Projecto da forma em que está. 

sentar Já todas as 1~1,;, agora apr·~senta-se 

esta para a !Ilesa de IDSpceclLo, depois vlr4 
a da Casa da Suppllcacào, e assim se Irão abo
lindo umas depois das outras. 

Falou o Sr. VIsconde de CayrQ, po
r6m não !o! ouvido. 

o SB. Ruu!UGUES DE CAnv.A.Ulo: - Sr· Pre
sldentr;. parece.me que nll.o estou na hypothese 
que figura o lllustre Senador, e julgo que 
não está. assim bem regulado; mas que se pre
cisa de um systema. Qoo este systema nã.o 
está claro ê uma verdade; assim como o ê 
que as mesas da Inspecção não devem taxar 
nem class!!lcar os generos; por consequencla. 
estou que hão de vir representações do com
merclo. Eu taco uma emenda. 

Falou o Sr. VIsconde de Cayr11, po
rém nil.o !o! ouvido. 

0 Sa. RoDBIG'UES DE CABVALRO:-Falarel 
sómente a respeito de uma especle que se tem 
tocado, c sobre que se não tem dado algu1:l 
rcmedlo. Xão estA só nas mesas a inspecção t 

a\'aliação dos generos: cllas têm auctorldade 
de julgar; nestes casos, chame-se como qulze
rem; se a lei lhe chama· jurlsdlccão conten· 
ciosa. qu~m (! que a substitt~!? Um mal que ê 
o maior que se o!ferece, é a respeito da ad· 
mlnlstracão que nellas está multo melhor; te
rá bavido delapidacões; mas quando deixou 
ue as haver, não sendo feita a administração 
pelo proprio Interessado nella; o caso está em 
que se cllas evitem, e ncautelem quanto s•. 
possa; portanto, Sr. Presidente, a minha opl· 
nlão é que, conservada a Mesa, fique lnhlblda 
de fazer o exame c qualificação do assucar, ta
baco e algodão. 

0 SR. VISCO::'I"DE DE Ar.CA~TARA: - Sr, 1'1-~· 
si dente. Não p6de ser o que quer o lllustre Se
nador, que estas casas dos assentos estão ex· 
tinctas pela Constituição, e pelo fim da sua lns· 
tltulção;' por consequencla, esta administração 
não passa para a casa dos assentos, ha de 
passar para ns autoridades geraes; por cons ~· 
quencla, não tem Jogar a objecção do lllustre 
S·~nador por todas as maneiras; por qual· 
quer lado que se olhe o projccto deve passar 
tal qual está. 

O Sn. RoDRIGUES DE CAR\'ALno: - Eu já 
disse quem devia substituir a Mesa da Inspe
ccão, assim como digo que a casa dos assentos, 
o:mquant' não está abolida por uma lei, p6de 
subsistir, porque não vejo que o esteja pela 
Constituição. 

O Sn. Or.r,·r.mA: - Eu s6 me Je\·anto para 
fazer uma representação, que vem a ser que 
todos as casas dos assentos estão abol!dlll! pela 
Constituição; mas como se não' podem apre-

:Mandou á !IJ:O.sa a seguinte 

EMENDA 

•Fica prohlbldo o exal!lc, quall!lcacão e 
= de assucar, tabaco e algodão pelas :Mesas 
de Inspecção. - Rodrigues àe Carvalho:" 

Foi !Ida, e apoiada. 
0 SB, VISCO~DE DE ALc.~~T.\RA: A 

emenda diz (leu), Isto 6 uma cousa in te ln· 
mente nova; ê verdadeiramente um projecto; 
por consequencia, a emendo. não deve preval,•· 
cer, .porque é novo projecto. 

0 S11. ;o..l.\JIQUF:Z DE SA~TO AMARO: - A opl• 
nlão que cu emlttl no Senado a respeito da 
!'.lesa da Inspecção é que tem dado causa a 
tudo Isto, porque a questão não 6 s6 quanto á 
extlncçiio das mesas, mas quanto ao melo de 
as substituir, não me parecendo bom o melo 
proposto, por Isso mesmo que se não devem su~ 
jeltar as causas do commerclo qu·~ pedem uma 
discussão prompta â chicana do FOro; entre
tau to, esta discussão ~ in olobo, do artigo 1•. 
Eu me reservo para fazer uma emenda no 
art. 2.•, quando se tratar deli e. 

O Sn. Vrsco~DE DE ALcANTAM: Eu 
po;!nso que me não expresse! bem; segundo quer 
o lllustre Senador 6 preciso entender que as 
causas do commerclo não têm juizo particular. 
O l·llustre Senador cuida que são julgadas em 
tribunal particular? São julgadas na justlca 
ordlnarla. A jurlsdlcção de que fala o pr?· 
jecto não é para decidir as causas do com· 
merclo, porque estas estilo na lei; as causas ae 
letras decidem-se da mes:na maneira: não ê " 
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Junta do Commerclo, nem a :.tesa da Inspeccli·• 
que as julga. Antes da ConstltulcAo para al· 
gumas causas se conferia por um Decreto a 
Jurlsdlccl!.o competente; mas Isto o que prova 
6 que era justlca ordlnarla que as costu· 
mava julgar. Elias não tinham jurlsdlccão con· 
tenclosa, senão nos casos de so:guranca. 

o Sn. MABQUEZ Dt: SANTO AMAno: - Sr. 
Presidente. Se eu estou enganado, ta.mbem 

0 mustre Senador o está. Eu emlttl a minha 
opinião em vista da palavra causa para não 
prejudicar a discussão; agora o lllustre s,. 
nador estti enganado porque quer conservar o 
projecto na mesma sorte que está. Se a Junt.. 
do Commerclo tem jurlsdlccão ou não, nl!.o m' 
Importa, 0 Corpo Legislativo é que ha de de
terminar como Isso ha de ser: de o..>rto ha de 
ser aqulllo que !Or conforme ao bem geral, 
Portanto, a minha. opinião é para não prejUdl· 
car a questão. _ 

0 SR, VIBCOlWE! DE! Ar.CA:I'TAIIA! - Eu nao 
condemno nem d•~fendo que se estabeleca para 

0 futuro um tribunal particular, nem esta lei 

0 diz. A lei• o que diz é que a jurlsdlcclo 
contencioso. que exerciam as mesas da Ins
peccão passa para as justlcas ordlnarlas. Por 
consequencla, a lei em geral devo passar tal 
q-.:al estâ; e c.ste art. 1' pela maneira que est:í 
clrcumscrlpto. 

Falou o Sr. Rodrigues de Carva
lho, por~m a reflexão que fez foi brew 
e não foi ouvida. 

Julgando-se a materla do artigo 
bastantemcnte discutida, o Sr. Pre. 
sldenoo propoz ao Senado: 

1.• Se approvava o artigo, salva a 
emenda; Venceu-se que sim. 

2.• Se approvava a emenda. Não 
·passou. 

Leu-se então o Art. 2.•. 
0 SR. OLIVEIIIA! - Este artigo julgo-o des· 

necessarlo (leu). Uma vez que jâ previne este 
ponto. d~ nada serve a recommendaçã.o deste 
paragrapho segundo. 

O SR. MARQt'EZ DE SANTO A..'\I:Ano: - Sem
pre serâ bom 1r; como nll.o transtorna deve Ir. 

Julgada a mo.terla sufflclcntemente 
discutida, successlvament.~ toram ap
provados os artigos 2.•, 3.•, '·'· 6.•; e 
\'enceu-se que passasse em terceira 
discussão o Projecto de Lei·. 

Entrando·St! na segundu :parte da 
Ordem do Dia, velo A discussão o ar· 
tlgo addltlvo, adiado por empate na 
sessão antccedcntil, no Projecto de Ld 
sobre a creaclio dt.l Escrivão privativo 
para o protesto dns letr:LS do com· 
merclo. 

O Sn. MABQUEZ DI:! 1\IABICA': - Acho na
cessaria esta emendn. Isto jll cstâ Indicado 
no Codigo Francez que os tabelllães tenham 
um livro tambem para registrar os protestos, 
porque manda·se para longe, para o ultra·mo.r, 
perdem·S•! no mar, não ha recurso nenhum, 
o~ não o registro. Isto ~ multo bom. 

O Sr. Presidente propoz: 
1.• Se o Senado, dava a emenda por 

discutida. Sim. 
2.• Se approvava. Sim. 
Em consequencla do que o Sr. Pre

sidente passou a propor ao St:nado. se 
approvava a lei em geral e cada um 
elos artigos cm particular com as ai· 
teração e emendas respectl vJ.S, e que 
tosse toda a Commlssilo de Legisla· 
cão para a precisa redacção. Assim se 
venceu. 

Velo á discussão a Resoluçilo sobre 
ser livro a qualquer cldadii.o brazHel
ro o fabricar polvora em pequeno ou 
em grande, principiando então pelo: 

"Art. 1.• E' livre a qualquer r.ic:uião bra· 
zllelro fabricar polvora em pequeno ou em 
grand•~. leva·ntando fabrica cm lugar que diste 
do povoado tanto, que no caso de explosão nã9 
possam soffrcr damno as pessoas e os bens dos 
particulares. 

0 SR. MARQUEZ DE l!I'HA:MntrrP.: - Sr. Pre
sidente. Nilo posso conformn.r·me com estn Re· 
solução porqu•J Isto é um negocio multo pe
rigoso. Assim que so descobriu este funestJ se
gredo houve logo leis, prohlb!ndo que se 
fizesse extensivo; nMm disto, Sr. Presidente, 
este objtcto fazendo-se estenslvo vai dar um 
grande baque no Orcamento, e a falta que re
sultar desta franqueza, pela dlml.nu·lcão deste 
producto, deve ser supprlda pela Nacão: por
tanto, assento que esta Resolução deve ser re· 
geltada. 

O SR. BoRGES: - O nobre Senador que 
acabo. de falar, além d~ oul.rnR razões qn~ 

apresentou, disse que Isto vinha a dar baque no 
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Orçamento, porque a Nação devia concorrer 
para o supprlmento; po~m eu vou por outro 
principio. Entre nOs não se tem feito este 
genero extensivo por causas particulares, pelo 
risco que ha d·~ uma semelhante Industria, en· 
tregue nas mãos de todos. Os lnglezes têm fa· 
brlcas de .polvora, e diz-se que as fabricas par
ticulares é que os sustentaram na guerra. 
Foi Pl"!clso recorrer a e lias; mas com aquella 
clrcumspccção com que o governo lnglez entra 
em todas as co:J;;as. Os francezes não sei se 
as tem particulares. Creio qu·~ não, parece-me 
que sO a unção a3 tem; porém vamos ao ob
jecto principal da lei: e lia deve ser despre. 
zndn', e admira-me querei'. se obstar aos perigos 
e entregar-se Isto ás mãos das camaras; é CJUe· 
rer que sempre ~aja desastres. Os hollan· 

lei nll.o preenche o tlm; era necessarlo que es
tivesse regimentada e organizada di~ maneira 
tal que se podesso tratar; ella não o estâ, nll.., 
preenche o fim a que se dirige; por conse-
guinte, não deve pn.ssar. 

o S!l. l\1.\UQCI::Z Dll S.\XTO A~t.\110: - o 
adiamento que requer o lllustre Senador { 
sem razão. Além de mui judiciosas razõ;s CJUe 
tem apresentado o Sr. Marquez de Inbam· 
bupe, ainda ha outra de maior monta, e é que 
uno ha t!'raços para bc eU1JJT~!;Itl1~m em o nosso 
trabalho; é este um palz onde todo o servlco 
estã entregue n negros da Costa d'Atrlca. 
)lomens que sii!' naturalm•mte faltos de dls· 
curso, tah·ez pela sua escravidão, e vêm PIJ4" 

conseguinte a fixar este pcrlgoslsslmo genero 
multo arriscado, c a a:pparccerem a cada mo· 
mc·nto funestlsslm:ts consequencl:.s. Por esta 
razão ainda mais me parece que a lei deve 
ser regei ta da, c não adiada.. 

dezes entregaram a sua grande fundiçito de 
armas brancas n fabricantes particulares; 
porém ficam debaixo da subordinação do Go· 
\"erno. Esta lei nada disto tem; por conse. 
gulnte, voto contra ella. 

O Sn. Vrscoxur. llE C.\Ynú: - Voto contra 
o adiamento, e approvo a suppressã.o da lei. 

O Sn. B.lJ\noso: - O fundamento da lei 
é justo; e tudo quanto se tem dito contra ella 
lí de algum pezo; porem não lí para se re
geltar. Parece-me que agora não ha tempo 
prop!'lo para tr:1tarrnos disto, por niill estar
mos em clrcu'lllStanclas, e ser preciso um rc· 
guiamento proprlo. Xeste caso é acertado 0 
adian:•mto. Regeltarmos uma cousn que é 
justa não deve ser. Proponho o adlamentto. 

:Mandou â ~fesa o seguinte 

"Proponho o adiamento da presente lei. -
Barroso. 

Foi lido, e apoiado. 

O Sn. B.\nnoso: - Tudo Isto para mim 
são terrores panlcos com que o lllustre Sena
dor 'l"em. O que é preciso é fa21;r um regi
mento forte. Quando se tratou a respeito da 
mlneratão puzeram-se trezentas restrlccões; 
agora para a pol\'ora ponh,am-se quinhentas. 
Como estou persuadido disto não apoio n.s ra
zões dos lllustres Senadores. A outra razão 
lí não desfalcar os redltos publlcos. Ora, toda 
polvora que se consome é feita no Brazil? Não 
se estão perdendo muitos direitos com a intro
ducção da polvora estrangef.ra? Em Pernam
buco, quando lá estive, vi que ba polvora lm· 
mensa. Pelo que quanto a mim julgo que a 
lei é bOa, mas como a considero prematura, 
por Isso pedi o adiamento. Eu não talo mais. 
Acho que se deve adiar para quando fôr con
veniente tratar-se da lei. 

O Sr. Presidente propOz li votação 
o adiamento requerido pelo Sr. Bar· 
roso, c foi approvado. 

Segulo-se. a 3.' discussão da Reso
lução explicando os artigos 1.• e 2.• 

do Project) de Lei que fixou as força'! 
de mar. 

O Sn. 1\1.\nqUEz DE lNliA:O.!DUPE: - Por ser 
necessarlo regimento, c não haver, é que a lei 
não deve passar por maneira nenhuma. Isto ê 
o genero mnls mortlfero que ha; é um segredo 
!unesto; e como, sem mais nem menos, se quer 
dnr ampla llcencn para se se fabricar poh·ora? 
Isto deve ser multo vigiado; não se deve aban· 
donar, deve estar multo recatado, porque as 
snas conscquenclas são multo funestn.s. Ha· 
vendo multas fabricas pOde ser mais extensivo 
este mal; c Isto não convem A segurança pu
blica. Podia so2r adiada, se fosse uma lei de 
que se não devesse tratar agora.. Estou que a 

O Sn. :11.\nQUEZ DE PA.RA:v.AGu.A': - Sr. 
Pl",sidentc. Eu vejo aqui reproduzida neste 
proJecto uma emenda que se fez ao projecto 
que fixa a forca de mar, e que foi regeltada na 
2.• dlscussiio, o que bem prova a necessidade 

, 
I 



J 
r 

·r 

I 

:1 
I 

J 

í 

Sessão de 27 de Outubro 255 

dnquclla emenda que todavia parece não pre· 
encher o fim; porque a condição ê não exce· 
do;r a despeza marcada na lei· que jâ disse que 
é lmposslvel com dois mil e setecentos contos 
fr.zer .Isso, porqu~. se então se julgava pouc1, 
como p6de ser agora bastante, dando-se mais 
latitude ás dcspez:ls? :Mas como agora não te· 
mos remedia passa, ficando sempre o Governo 
autorizado para poder comprar e armar em· 
barcacões. 

11cho qu~ esta medida não póde fazer mal. De 
todas as leis que temos feito é ·~stn n mais 
previdente que tenho visto. E' por estn con· 
~urrencla que havemos de v;r os seneros mais 
barntos; é parn tirar o monopo!lo, que fnzem 
nlsuns negociantes com certos generos. Temos 
o exemplo no ch.1, que custa dois ml! réls, c 
mais, a llbrn; o unlco partido que ha é fazer 
diminuir o preço do senero alheio para r.res· 
cer o nosso. Portanto, peco que passe o Pro· 
jecto assim como o:stá; sem addlclonamento. 
Quanto a recear-se que os !nglezes venham 
trazer generos da Indla, não podemos ter essa 
concurrencla; e menos a do assucar, café, e~~ .• 
etc., das suas colon!as d'Oeste, quando lhes 
fosse permlttldo fazer a Importação de taes se· 
neros. 

O Sr. Presidente, então, tendo-se 
julgado a materla discutida, propOz 
â votação e foi approvada para subir 
â Sancção Imperial. 

Velu por ultimo â discussão o Pro· 
jecto de lei sobre serem os generos 
e mercadorias d '.Asla, Importados em 
navios estrangeiros, admlttldos a des· 
pacho na.o!l alfandegas do Imperlo :, 
teve principio o 

O Sn. MAllQm:z o& I:mAmmr&: - Sr. Pre
sidente. Essa Lei do~ 4 de Fevereiro de 1811 é 
que deu motivo a Isto; ella regulou o com· 
mercio d'Asla feito em navios, embarcações 
portuguczas, navegadas do~ quacsquer portos 
do Reino de Portugal e seus domlnlos e posses· 
~ões; mas, scpara·l:t a nação Brazllelra, e nã.> 
lhe pcrDmccndo aquclles dominios da Asia que 
lhe ficaram sendo tão estrangeiros com é o 
mesmo Portugal, deviam cessar todas as res· 
trlcções c embaraços que a lo;l havia posto aos 
sencros da China, Indla c Costa de 1\Ialabar. 

"Art. 1." - Os gcneros e mercadorias 
d' Asla importados por •2strangelros ou cm 
navios estrangeiros serão admlttidos a despa
cho nas alfandegas do Impcrlo." 

O Sn. CA~rAnA: - Eu quero fazer um ad· 
dltamento: "menos as que o Brnzil produzir, 
e que possam fa.J.er concorrencla com as no>· 
sas". Eu faca a fmenda. 

Esta lei agora vem tirar todos' os obstaculos 
que tinham os estrangeiros de trazcro;m aqui 
os sencros d'Asla. Entretanto, a emenda a6 
limitou aqucllcs que possam concorrer com os 
nossos; mas póde ser que venham alguns gc· 
neros que estejam cm competencla com este~; 

eu me lembro que ~á velo algodão cm mil set1· 
centos c noventa; r>ortanto, nós sabemos mult? 
bem qual tem sido a po!ltlca que se tem o~ 
servado a respeito das colonlas aslatlcas; ae 
estes generos vinham ao Braz!l, vinham só para 
deposito; assim como os nossos que Iam â ln· 
glaterra era para serem depositados, c não para 
consumo; mas tudo hoje tem mudado, e achan· 
do·nos cm diversas clrcumstanclas, cumpre-nos 
cortar embaraces que só servem de opprlm!r 
e apoquentar o commerclo. A razão é natu· 
ral porque Portuga.I queria conservar este 
monopollo: era ~ara manter um fantasma 
da antiga mal sustentadn. gloria que a:!· 
qulrlo nos mares !la Asla; assim, tirados e3· 
tes cmba.raços, poiem vir aqui todos os gene
roa em qualquer embarcação; acho Isto multo 

:Mandou â liesa a seguinte 

El!ENDA ADDITIV A 

Art. 1.• - NJ fim diga-se: exccptuam-~n 

todos quantos são Jdentlcos aos produzidos ll'l 

Brazll. - Salva a redacção - Manoei Fer· 
rcira Camara.." 

Foi !Ida e apoiada. 
O Sn. 1\fARQt:r.z n& 1\IARTCA': - As vistas 

do nobre Senador foram recear a concurrencia 
de alguns gcneros que Igualassem os nossos; 
mas, quando considerar as despezas das cmbar· 
cacões que fazem este commerclo, verá que 
desapparcce esse receio. Não temo que venha 
assucar, arroz, salitre, etc., etc.; poderão vir; 
mas Isto tudo fica mais caro; e os generos d~ 

que se con":de a Importação por esta lei são 
conduzidos pelos estrangeiros com clncoenta 
por cem menos. Isto basta para se ter em con· 
slderacão, ainda mesmo a respeito d'aquelle3 
que fossem ldenticos aos nossos, e em que se 
puzesse essa excepção de direitos; portanto, 
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bom porqu·~ o commerclo deve ter toda a 11· 
herdade; mas, entretanto, julgo que é neceJ!Sil· 
rlo fazer alguma dl·fferenca porque os estr.lll· 
gelros têm mais facllldade em tazer esta !m· 
portação do que nós, e, n!lo nos devem ser 
equiparados. Deste direito que temos adqulrld~ 
podemos usar atê para quando tlzermos algn:t 
tratado com algumas das nações como a 
Franca, Inglaterra, etc., etc. Assim, estou que 
ba jii. toda liberdade no commerclo, mas nilo 
duvido qu·~ passe com essa emenda. Quem 
nos dlz que elles amanhã vendam ainda mals 
barato do que nós esses generos que agora não 
podem concorrer com os nossos? E se todas as 
nações tem feito Isto, nilo lhe demos essa 11· 
herdade por ora; quando tratarmos com al;uns 
veremos o que devemos f82J~r. Reconhecendo 
que esta lei ,,:m. tirar o emb:mtço que causou 
atê mll oitocentos e onze, tambem reconheço 
que não ha nenhum Inconveniente <?m que 
ella passe com a emenda .para evitar quo ge
neros ldenticos ''.!'Ilham entrar em concurren· 
ela com os nossos; nilo quero dizer com Isto 
que em geral não possam vlr algUllB dos ge
ncros que nós temos; mas daquelles que f~m 
a principal renda da Nação como são: assu· 
car, algodão, café, etc., etc., estes de modo ne
nhum. E' neo~ssarlo evitar que qualquer das 
praças do Brazll seja Inundada com gcneros 
de cuja concurrencia resulte o empate ou falta 
de consumo dos do proprlo palz. 

O Sn. MA!IQUEZ nr:: SANTO AJ.rAno: - Sr. 
Presidente. Eu ti,,~ multa satisfação em ler 
este 1• Artigo, por ver que la acabar um mo· 
nopollo, não só pelo que respeita aos generos 
trazidos d'Asla, mas porque tambem vejo es· 
tabelecldo um principio de Igualdade que d~· 

vemos conservar a respeito de todas as na· 
ções no o;stabcleclmento dos direitos. Sem essa 
Igualdade de direitos a respeito dos estran· 
geiros nós !amos multo mal; e o mais escau· 
daloso ê que os nossos cidadãos paguem vln· 
te e quatro por cem, e se consumam os g!!
neros de outra nação que só paga qul·nze por 
cem. Esta disparidade de direitos, de 15 a 24 
por 100 ou embaraça a vinda dos generos ·~m 

que fica menor latitude para o lucro, ou des
perta a !dela do contrabando. Nós temos o 
exemplo na Ingla&e.rra, que devemos seguir; 
nenhuma nação tem sido tão aferrada como 
ella no seu syst~ma; mas jã vai permlttlndo 
a entrada d'alguns generos, sendo os negocr-

antes !nglezes meslllO os que têm sollcl·tado do 
Parlamento tal permlss!lo, Demais, este prln· 
clplo de que deve haver Igualdade _no paga· 
mento dos direitos da Alfandega a respeito d~ 
todas as nncões jt'l foi enunciado no Conselh:> 
de Estado, qunnd.:> se tratou de fazer o tratado 
com a Inglaterra, e se fez ver que se lucrava 
multo nisto; além de que esta Igualação ti· 
nba ainda outra \"antagem: evitar tratad•'S 
de commerclo que allâs é necessarlo que 
se façam ao mesmo tempo que as nações não 
eijtão todas na mesma lgualdad~ de razão. 
Por outro lado está. reconhecido que não se 
do.!ve fazer tnes tratados, os quaes todos aca· 
bam, assim como acabaram as companhias de 
commercio que já. se entendeu não serem ne· 
cessarias. Não ha só uma, á. excepção da Com· 
pnnhla do Commerclo de Inglaterra. Portanto, 
entendo que este principio do 1.• artigo é de 
Justiça., c que deve ser estabelecido entre to
das as nações. 

0 SR. MARQUllZ DE MAnrc,l: - Sr. Presi· 
dente. Se a emenda· passasse flcarlamos sem 
muitos artigos de que necessitamos porque não 
deviam vir da InJia gcneros que siio ldentlc"s 
com os nossos; nlio podia vir pimenta da ln· 
dia, porque nós a temos da Babla; não podia 
vir salitre; e, d'aqul a poucos dias, have.râ al
gum chá. em S. Paulo, e flea prohlbldo vir 
este genero. Senhores. O Brazil ê proprlo para 
ser feitoria dos generos da lndla; escusa-se' de 
Ir ã Indla buscar, vão outros buscar para 
trazer aqui. E, demais, que generos são os que 
vêm jã da Indla?São fazendas brancas, po~

que as outras não podem concorrer nem me~
mo entrar em pnrallelo com as lngl.:!zas. Nln.· 
;ucm jã quer forrar uma vestia de garras; ê 
melhor comprar este forro nos lnglezes, 
que nos compram os nossos geooros; a Indla. s6 
compra metal; o algodão da Indla é multo mais 
caro. Temos o assucar. Se este vier da Indla., 
c para o futuro se vir que pela concurrencla 
faz mal no nosso, dt'!-sc alguma provldo)ncla. 
Assim, fiquem os 15 por 100; não se ponham 
restriccões, que não tenho medo que venha 
genero algum que entrr::l em concurrencla com 
os nossos. O café não é pelo preco do nosso, 
é multo mais caro; ha só certo lugar na Ara· 
bla que o produz, e não póde concorrer com o 
nosso; portanto, a emenda vae acanhar o pro· 
~cto. 

O Sn. CAliiARA: - Sr. Presidente. Nós te-
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mos o salltre e nunca sahlremos das amostras. 
senão favorecermos as nossas fabricas. O 11· 
lustre Senador que acaba de falar, e que foi 
membro da Junta da Fabrica de Polvora, sahP. 
que de S. Paulo velu muito salitre; e se de
pois velu da Indla foi porque assim se qu1Z: 
Eu lembro Isto, porque o lllustre Senador que 
propoz o augmento dos direitos aos generos 
vmdos por navios estrangeiros fez Igual r""· 
trlccão; o certo t'i quo.! não convem que ao Bra· 
zil se tragam generos que nelle se cultivam, ~ 
fazem o fundam<:!nto do seu principal com· 
merclo. 

O Sn. ·VIscoNDE DI!: CAYntl': - Respdto 
multo o !!.obre Senador que acaba de falar, 
mas não estou pela emenda. Se cu tivesse de 
fazer emenda ao artigo, não seria emenda mas 
sim artigo; mas taco justlca aos Senhores 
Deputados que fizeram a lei. Elles consul· 
taram bem as Ideias do tempo. Sr. Presfden· 
te. Deixemo-nos desses sustos. Nlnguem manda 
buscar ferro da Suecla para a Suecla, nlnguem 
mnnda buscar gene1os par:~. um pafz que abunda 
delles. Poderá haver uma occaslão em qu~ 

haja falta de generos de necessidade; é pre· 
ciso tcl-os. Agoro~., quanto a concurrencla no 
mercado eu tenho alguma cousa que objectar, 
porque, se vierem os estrangeiros com esses 
generos, podem não ter proveito algum em uns, 
e ter vantagens em outros; c, nós tambem, 
apezar de termos outros da mesma natureza. 
Aqui vêm taboados de madeira do norte, tanto 
da Amerlca como da Europa; e, ·apezar de ter· 
mos madeiras, não temos o que 6 necessarlo 
para o apparelho das i:lmbarcacões, nem mesmo 
abundancla de taboado; porque o das m:a:
dclras mais solldas é raro, c o das ordlnarlas 
multo Inferior ao nosso. Quando a Nacão es· 
tiver cm concurrencla com as outras, •.~ntão se 
fará a restrlccão que fOr conveniente. Tudo 
está cm principio. Quando nós tivermos, coma 
a Franca, certos artigos com multa abundan
cla, então se fará úma ld que evite esta ln· 
troduccão; mas .agora querermos dlfflcultar 
este deposito de generos da Indla, que podem 

. 3.b outras nacões vir buscar aqui, e entrarem to· 
dos em clrculacão de Interesses, Isto não entra 
no calculo do legislador, e só, sim, dos nego
ciantes. Assim, acho que a lei deve passar tal 
como está. Não temo que alguem venha aqui 
trazer caixas de assucar. N'uma palavra, a lei 

esta. razoada para. o ten1po, porque não dlstln· 
&ulo nação alguma estrangeira. Talvez que em 
ilutro tempo estejamos em termos de admlttlr 
dltferencas. 

Julgl\ndo-se bastante a discussão, o 
Sr. Presidente propoz ao Senado: 

1.• Se ·approvava o Artigo salva a 
Emenda. Venceu-se que sim. 

2.• Se approvava a Emenda. Não 
passou. 

Passou-se ao artigo 2. •. 
~ Art. 2.• Todos esses generos e mercado· 

rias pagarão 15 por 100 de direitos de entrada, 
sejam quaes !orem os estrangeiros que os lm· 
portem." 

O Sn. MAJIQUI!:Z DE Ixn.A:unurE: - Não é 
pequeno o favor que se concede jll. na Impor· 
tacão dos generos de que nós teremos vanta· 
gens, porque todos estes negoclos têm lnter· 
esses communs; mas não posso conformar-me 
com esta Igualdade de direitos, até porque de
certo modo se deve fazer algum melhoramento 
ao nosso commerclo. A outra razão é que não 
se tendo concedido esse favor dos 15 por 100 
sobre os generos da Asla áquellas nacões com 
que temos tratados, como se liberaliza t:~zm 

faculdade tão ampla a todas as outras não pa· 
gando ao menos 24 por 100? Assim mesmo com 
estes direitos hão de vir muitos estrangeiros, 
porque a sua navcgacão não t'i tão pesada 
como a nossa. Nós vemos que uma escuna 
americana com 8 homens dobra o cabo da BOa 
Esperança; esta facilidade !arA que elles sem· 
pro tragam os gencros mais baratos do que nós, 
e, mesmo, porque atê os nossos navios são 
multo mais carregados de direitos e despczas; 
esta é razão porque se tinha monopolizado este 
negocio, pois do contrario não podiamos 
concorrer com as mais nacões. Em canse· 
qucncia disto ellas poderão sempre vender as 
mercadorias mais taratas do que nós, alnd:L 
que paguem 24, e nós 15 por cento, em razfto de 
fazerem este commcrclo com mais vantagens. 
Acho, portanto, que os não devemos equiparar 
em direito comnosco;tudo mais que se tem dito, 
não ha duvida que é assim. Os direitos devem 
ser favoravels para não animar o contraban· 
do; mas acho que os navios brazllelros pa· 
guem 16 por cento, e os estrangeiros que fo
rem lA. Indla, ainda mesmo os que têm tra· 
tados, paguem 24. Eu offer2co a Emenda. 

:O.fandou á Mesa a seguinte 
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EMENDA 

sil.o; e, !lfla a Acta da anterior, foi ap· 
provada. 

.Entrando-se na :primeira parte do~. 

"Depois da palaYra entrada - diga-se -
Vindos em navios brazUetros: os que porém 
vierem cm navios estrangeiros, pagarão vinte 
e quatro por cento. Salva a redacciio. Marque: 

Ordem do Dia, proseguiu a segunda. 
discussão do Art. 2.• do Projecto de 
Lei sobre serem admittldos a despa· 
cho nas alfandegas do Impcrio os ge
neros e mercadorias d • Asia Importa· 
dos por estrangeiros, em navios es· 
trangeiro~. que flcá.ra adiado na ses· 
são antecedente, juntamente com uma 
emenda do Sr. Marquez de Inha.m· 
bupe. 

de InhambiiJie." 
Foi Ilda e apalada. 
Sendo dada a hora, ficou 

discussão. ~~~·I 
O Sr. Preside:::~ d~u vara Ordem 

do Dia, em 1• Jogar a continuacil.o da 
mesma Lei; 2.• as leis já. enunciadas 
na sessão antecedente; 3.• mais tr~s 

projectos, que devem entrar em 3.• dis· 
cussão: !• sobre a construcção do P.l· 
lacto de S. Chrlstovão; 2.• sobre os or
denados dos professores dos estudos 
prepantorlos para os cursos jurldlcos; 
3.• sobre as contribuições que se ar· 
recadam nas pro,•lnc!as para a illuml· 
nação da COrte. 

Levantou-se a Sessão á.s 2 horas da 
tarde. 

0 Sa. EVANGELISTA: - Já que nlnguem 
fala, direi eu alguma cousa. Eu acho justa a 
emenda, segundo os meus prlncipios, porque 
de\'O ser franco em expOr as minhas ideias, 
quanto maior fOr o preco porque se vcnd!IJil 
estas fazendas da .<\sla, tanto ma!õr favor aos 
nossos generos. Mesmo até porQue nos temos 
j6, algum principio tal ou qual de cultura; aa· 
sim, -é preciso que a nossa navegação mereca a.J. 
guma contemplação, Portanto, já. que não te
mos ainda Industria, e apenas estamos cm prin
cipio desta pequena cultura de pimenta, etc., 
etc., 6 preciso dar alguma protecção A na.ve
gacão. Esta thcoria de Igualdade Para todas 

8ispo Capellão Mór, Presidente. - Vis· 
conde de Congonhas do Campo, 1• Secretario. 
- José Joaquim. de Carval11o, 2• Secretario. 

as nações, supposto que tenha cm seu ravor a 
cxper!cncla, não faz comtudo uma regra para 
todos; multo principalmente naquelles generos 
em que a Nacão principia a ter alguma indus· 
trla sua. Quando uma nacão principia com seu 
projecto de navegação, precisa ser protegida; 
esta regra geral parece que se deve· ' seguir. 
Diz-se que ass!n1 Igualando os direitos ficará. 
sempre aqui send~ o deposito destas fazend·.s 
da As!a. Eu não comprehendo bem esta razão; 
não sei que Interesse podem ter as nacões de 
conduzl~m para aqui os generos para fazer 
deposito; Isto é muito remoto do esplrito de 
favorecer a Nação no principio de sua Indus
tria. Se os navios da Nacão não forem prote
gidos para se animarem a fazer alguma via· 
gem para a As!a, não as ~oderemos fazer; ao 
passo que 3.1. nações ma.!s afastadas da Asla 
têm mais eommodldade nesta viagem do 
que nós, que estamos mais perto della.! Por· 
tanto, admlttll-as a traze.r ao Brazll aquellca 
generos jã li favor grande, e assim estou pela 

136.• SESS,i.Q, EM 29 DE OUTUBRO 
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Conti?utacrio da discussão do Projecto de Lei 
sobre s~rc?n admittidos a despacho nas 
alfandega; os gr.ncros c mercadorias da 
Asia importados e1n navios estrangeiros. 
- Primeira c segunda discussão do Pro
jecto sobre a assignatura dos diplomas que 
torem. expedidos cm co?tsequcncia de ou
tros jd assiunados por S. M. o Imperador 
- Terceira discussão do Projecto sobre a 
construcçâo do Palacio da Imporia! Quintn 
da Boa Vista - Terceira discussão do 
Projecto sobre os ordenados dos pr·otesso
rcs dos estudos prcparatorios para os 
Cursos Juriliicos. 

l'RF.Stllt:>CIA DO SR. :I!ARQt"F.Z OE I:s"RAMDUl'E 
Emenaa. 

Achando-se reunidos trinta e dois O Sn. MAnQuEZ Dll SA:s"To Alr.tlllo: - Na 
Senndore<o, declarou-se aberta a ses· ultima sessão cm que se tratou desta mater!a 
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dos Deputados foi tirar um jugo que se dizia 
ser nacional, quando elle ê contra nacional. 
tazendo que haja concurrencla n.o mercado, e 
tenhamos abundancla de tudo: quando se per
mltte a concurrencla temos tudo com tartu
ra; não estejamos ainda com o systema co· 
lonlal, deixemos Isso: esta lei ê a melhor pos
siYcl; porque o primeiro artigo diz que podelll 
ser admlttldas a despacho nas al!ande~a.s do 
Jmperlo aR mercadorias trazidas por todas as 
nações: 2", que sejam os direitos }guaes. N6a 
agora queremos com uma emend;j Ir deatrulr 
o bom de toda. a lei. Se nós queremos abun· 
dancla de generos para que vamos pOr con
dl~ões? Venham estes ~randes capitalistas, 
Isso não nos faz mal: uma naç!o que tem 
poucos capltaes necessita que os seus lucros 
sejam multo duplicados para poderem equlva· 
ler aos lucros havidos de empregos de gran
des capitaes; quem tem cem e lucra. 2 por 
cento lucra pouco, c é preciso repetil·o multaB 
\'ezes; o systema colonial ê contrario a Isto: 
dizer que n'esse beneficio de quinze por 
cento, pagando os e:trangelros !!4, :1. Nação tem 
lucro não é exacto; 1l, demais, nisso não é qu~ 
está a. grande vantagem; a vantagem é a. 
que nós jli temos, porque estamos .:1. melo 
caminho, quer para lli Jrmos, se qulzcrmos, :1 

que nf10 é pouco, quer par:~. virem aqui 
fazer o deposito dos goneros, no que lu· 
cramos nos direitos muito mais do que 
se só nós flze~.nos o co=erclo: \'alem 

jt!. eu expandi os meus sentimentos: nsora ex· 
pandlrcl mais algumas razões para mostrar que 
n. emenda nüo tem lesar, e que o artigo deve 
pass:~r tal qual está. O artigo Iguala; a. emen· 
tla eatabelooc um monopollo, e é contraria :1.0 

principio dn. 11>1. Pois se a lei comcc:~ dlzend J 

que entrem aqui todos os :;-eneros e merca· 
dorw d'Asla, .Importados por estrangeiros ou 
em navios estrangeiros, .como se quer pOr um 
monopollo? Então, não lia.ja lei. :Ma.s vamos vr.r 
se daqui vem alsuma utilidade â Nação, por· 
que se argumenta agora com o principio que 
outras nações estabeleceram ha muitos :mnos. 
A Inglaterra. estabeleceu o seu acto elo nave
gação pelo qun.l chegou ao auge em que está. 
O principio cardeal por que se não deve a.d· 
mlttlr a emenda. é pelo monopollo; ma.s o mo· 
nopollo (se diz) é a favor da ::-:'açã.o, e 
não a. favor de certas pessoas, ê para. fa
vorecer a nossa l!arlnha.. Pois a nossa 
Marinha precisa disto? Não. Nós temos o 
exemplo: aqui abriram-se os portos a todas as 
nações, e que se fez? Estabeleceu-se que tJ· 
dos p:Lg;!.Ssem 24 pnr 100, c os nossos 20. 
E qual foi o :~.u:;-mento da. ll·rarlnha? Xenhum, 
Sr. Presidente. Sem capital c B!lm populaclo 
não póde haver navegação. Logo, pela emenda, 
fica o monopollo só a. fa.vc>r de alguns. A lei 
det'e passar tal estli, se houvesse de fazer ai· 
guma. emenda. cu faria, ma.s era. outra, -e niil.l 
esta. E' como apontou o lllustrc •Senador, que 
este porto do Rio de Janeiro deve ser o de
Posito de todos .os generos da Asla; hoje vai· 
se á Indla com multo maior facilidade do que se 
la em outro témpo, em que se Impunha que ir 
l1 Indi:L era. uma grande dlfflculdade. Eu se 
flz2SSe outra emenda seria para. que fosse 
constltuldo o porto do Rio de Janeiro em um 
emporlo de todos os gcneros da. Indla. porque 
nós temos a16m disto um imposto que pesa 
multo, o qual li o direito de ba!deacão; eu 
disse outro dia aqui que me alegrava multo 
de ver uma lei como· esta é, c que breve e~

perava. outra; souhe depois que na Camara. dos 
Deputados havia outra. lei sobre Isto. o quP. 
multo me compraz, atê mesmo para nos livrar 
de estarmos a fazer tratados com as nações: 
assim. voto pelo ~rtlgo tal qual está, e não 

mais muitos poucos, sem empregos de ca· 
pltaes, que um r.1ulto, só, Incerto, e que se 
não pódo obter senão mediante o dito empre
go. Dizer que nós tlnl111mos esta vantagem não 
é exacto; qual 6 esta proclamada vantagem? 
E' sahir d'aqul o metal? :.ra.s que é del!c? Os 
nossos caplta.es n~il&.m-se qua.sl exhnustos, c r. 
pouco que nos resta. temos multo em que o 
empregar. Uma. nação que tem pequenos ca· 
plta.es deve fazer Lcgoclos que se concluam e 11· 
quld!!m em pouco tempo; para. fazer grande lu
cro, a cabotasem 6 cm que nos ha.nmos de 
Inteirar: o commerclo da Asfa ê commerdo 
de longo curso, e o que la fazer a. emcnd.1. 

posso votar pela E.menda. 
O Sn. 1\IAnqm::r. DE lfARTCA': - Sr. Pre· 

era acanhar este negocio; nós tiraremos c~ta. 

vantagem quando tivermos capltaes; o que nós 
queremos por agora li que os generos sejam 
aqui mala baratos, e esta entrada. de todos os 

sldente. Esta. ê uma das leis que mais acre· generos pelos estrangrlros traz comslgo au· 
dita a A~sembléa. O que pretendeu a. Cama~:t smentar a. nossa. exportação. O que podia ser 
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era augmentar estes direitos, para Isto temos 
liberdade; mas assim evitamos o estarmos a 
fazer .tratados. Hl)je a lnglaterr!l. está couvcn· 
clda de que deve ser kanco o negocio. To· 
das as nações têm uma particular producçllo 
do seu terreno: se todas as nações tivessem aa 
mesmas produccões ntlo havia commerclo; 
nós não havemos de plantar no Brazll maclei· 
ras: havemos de plantar café; o contrario é fa· 
zer aqulllo que n!l.J tem lugar. O preto que na 
Costa d'Africa compra missanga não d6. prata 
mas dá outro preto, dtl cera, etc.,; nós temos 
ouro de que damos certa porção por um quln· 
tal de ferro; estes valores silo 11. som ma dos 
trabalhos que se accumulam de fórma que 
tudo fica equilibrado. 

O SIL E\".AXGY.LISTA: - Algumas das ra· 
zões que dá o l!lustre Senador são confor· 
mes com as minhas; mas outras não. Ouço 
falar em monopol!o; se! que c monopol!o no 
centro de uma nação é prejudicial; mas a res
peito de outras nações nilo é. Eu me explico. 
O monopol!o de certos ;;cneros da mesma na· 
cão, que se reservam para o commcrclo tl'al
gumas sociedades ou do Estado exclusivamen
te, não é utll á nacào; mas quando o mono
pollo é a favor da nação, preferindo-a ás n~
ções estrangeiras, não tem o mesmo lnconve. 
niente, e, até, a nação tem vantagem. A In· 
glaterra não guarda esse systcma dos eco
nomistas modernos. Trouxe-se o argumento, 
que não convence: disse-se que estamos com 
falta de metaes; 111as ~ só no Rio de Janelrt•, 
onde ha. esta falta e não em todo o Bra.zll 
Temos pro,•lnclas onde ba multo metal, mas 
o meu ponto principal 6 este: que o principio 
da cultura ·que nós temos não nasceu se· 
não da. difficuldade de virem ~tes generos; 

Senador. Diz que não está pela economia mo· 
derna; que não pOde deixar de entender que Jogo 
que se tlrnr a concurrencla Isto tará que este 
mercado seja multo !Imitado. Querer:l. tlizer 
que algumas nações são mais felizes em mi· 
norar este consumo, lato é que, podendo con· 
sumir como quatro, é o cuncumo como dous? 
Se o cbá !ossu menos barato, seriam mais 
avultados os direitos; Isto é, o mesmo que fa· 
ziam os hollandezes, que queimavam uma 
parte da produccão para que na Europa se con· 
scrvasse o mcrcarlo. A Nacft.o tem conhecido 
ser multo mais acertada a economia presente 
que a de então. Estas sil.o as luzes do teiDJlo. 
A Ilha de Santo Estnclo era urna pequena 

cousa, e hoje <!Stá fazendo um grande negocio. 
O Brazll deve ser o dcposlto dos gcueros dll 
As! a; Isto h a de se~ sempre assim; finalmente, 
urna :provlncla conco:-re com as outras, o mais 
ê tudo pobreza e miserla. Venham todos ven· 
der, venham todos comprar o Que ê nosso; isto 
silo prlnclplos tão geriles que creio que l:IAo ê 
necessarlo fazer unHl. dissertação para os pro
var, e creio que c Senado está conforme :nisto. 

Jul;auco·se afinal discut!da a ma
teria, o Sr. Presidente paseou a pro
põr ao Ser"ado: 

1.• Se passava o artigo, 
}:mcnda. Assin1 se venceu. 

salva a 

2.• Se approvava que os gener~s lm· 
portados em navios brazl!elros pagas· 
sem Quinze por cento, conforme diz o 
artigo; porém que os QUI! viessem cm 
navios cstrnngclros pagassem vinte e 
quatro por cento; não passou, e ficou 
o artigo como estava redlg!Jo. 

Velo á discussão o Art. 3.: 

Isto é que fez pro~nrar estas especiarias d::t "Art. 3.• Ficam revogadas todas 
Asia; e pela .mesma razão se plantou a PI· Alvarâs, Decretos e nlals Rcsolucões 
menta na Bahia; e lembra-me que na mlnh:J. trarlo." 

as Leis, 
Cm COn· 

terra não se plantou café senão porque custou 
selscen~us réls a llbra. :-Jós podemos por ora 
com esse chá. comprado por alto preco, e que d~ 
certo ha de promover o Interesse da cultu;a 
Que já. temos; isto é um modo directo com que 
dlf!lcultamos a entrada destes generos para 
animar os prlnclplos da nossa cultura. Em. 
quanto não se mostrar o contrario do que te· 
nho expendldo não deixarei de Insistir. 

0 Sn. MARQUE?. DE l\fAnTCA ': - ::\!lo ~I 

como hei de refutar os prlnclploe do lllustre 

Não havendo quem o contrariasse, 
foi approvado como estava redigido. 

Julgando-se afinal discutida a ma· 
teria do Projecto em geral, e dos seus 
artlgoe em particular, foi approvado 
para passar â terceira discussão. 

Passando-se ao segundo objecto da 
Ordem do Dia, teve lugar a )lrimelra e 
segunda discussão da Proposta do 
Poder Executivo reduzida a Projecto 
de Lei sobre a asslgnatura dos dlplo· 
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mas qua torem expedidos em cons~

quencla de outros ji asslgnados por 
Sua !,,agestade o Imperador, comocan· 
do-se pelo 

oxlg!am o Cunho Imperial, mesmo par11 os 
povos, como é a carta de um Presidente, qu'.l 
deve ser asslgnada pelo Soberano. O Secre· 
tar!o d'Estado dos Negocies do Imperlo pas· 
sava antigamente as cartas de titules, etc; 
estas eram as unlcas cartas que elle passava; 
hoje !oram para a Mordomia-Mór. Ora, e,. 
tas cartas todas t!núam um Decreto, estes d~

cretr.~ não tinham direcção, porque acabavam 
dizendo - Sou servido conceder, etc., etc.; mas 
tinham a rubrica do Soberano. O decreto 
guardava-se na Secretaria, que era o titulo 
que ella tinha para mostrar por onde se pas
sava esta carta. Agora o Go1•erno faz uma. ex
cepção disto, porque diz (leu), e estas n1lo s ~ 
pass::wam pela Se~1 etarla: tinham um Decreto 
àlrlgldo ou ao Thesouro, ou ao Conselho da 
Fazenda. As expedidas pela Mesa da Consc!en
cla e Ordens, etc., etc., tinham um Decreto, 
mandava-se-lhe uma portaria, para !:i lhe pas· 
sarem os titulas; mas a Camara dos Depu
tados deu uma amplitude taman.l!a a istl) 
que absorve os lugares mais eminentes; não 
trato afJUI do lugar de Senador, porque a este 
não precede Decreto; um Gran-Cruz, da mesma 
fórma, cuja carta não tem Decreto: é só ll 

C::.rta Imperial, <Juc se entrega ao agraciado. 
Assim, nilo approvo tal amplitude. !\'ão se! s~ 

as cartas dos Presidentes são passadas hoje 
na SccrctarJa ou se são sómente Imperlae!, 
porque antigamente passava-se primeiro o 
Decreto e depois a carta. Assim, acho que dev!! 
haver esta excepção. 

• Art. 1.• Oe diplomas que torem expedi· 
dos em consequencla de outros jfL asslgnados 
por S. M. o Imperador, serão slmp!osmcnt'e 
asDI&'ll!l.dos pelos ~.1!n!stros c Sccretarlos de 
Estado, respectivos, ou por tjous membros dos 
Trlbunaes 11. que torem dirigidos." 

Emenda feita e approvada pela Cama~a dos 
Deputados· 

"Art. 1.• - Substituiu-se por estes dois 
que se seguem: 

"Art. 1.• - Os diplomas que !orem expe· 
!!Idos pelas Secretarias de E~t.ado, e pelos 
Tribunaes do lmperio, em virtude de Decre
tos, que tenham sido assignados por S. !11. o 
Imperador, serão assignados simplesmente 
pelos Ministros c Secretarias de Estado rcs· 
pcctlvos, ou por dous membros dos Trihunae~. 
a que forem dirigidos." 

·· Art. ~." - SU:nc:1'tc co::tt!t.uar:lo :t ser 
. dependentes da Impcrial assignatura aquelles 
diplomas expedidos pela Secretaria dos Ne
goclos Estrangeiros, que até agora a co9tumnm 
ter." 

O Sn. l\IARQt:EZ DE C.AJt.AI'ELLAS: - Sr. Pre
sidente. Eu appro1·o a lei em ::era!, mas não 
posso delxar de fazer algumas reflexões. com· 
blnando as emendas feitas pela Camara nu 
Projecto apresentado pelo Go1·e:-:Jo. Primeiro: 
o Projecto do Governo não era tão amplo 
como a emenda apresentada pela Camaxa dos 
Deputados; o G<lvcrno, no que diz a respeit•) 
da RcpartiçiiO do Impcrio, limitou-se simples
mente a Cartas e Alvarâs de scrvcntlnR de 
Off!clos c cadeiras de Instrucção publica, que 
eram ex;Jedidos pelos trlbunacs; e pela emen
da fica tudo generalisado; (leu a emenda). Por 
consequo.ncia, !lca tão amplo que mesmo uma 
cnrta d~ titulo, uma carta de conselho, uma 
carta de P.resldente de Provlncia, tudo de ora 
em diante só vai asslgnado pelo Secretario de 
Estado. Ora, eu estou que a Secretaria de 
Estado fala c escre1·e em nome do Sob!lrano, 
porque são os orgãos por onde se cmltte a 
sua vqntade; estou n'lsso; mas todavia ha cer· 
tos diplomas que de sua natureza parece que 

Leu a emenda seguinte: 

"Ao Art. 1.•- Accrescente-se, salva a re· 
dacção - á excepção das Cartas de tltulos. -
,l/arque:: de Caravellas." 

Foi mandada â Mesa. c lida outr:t 
vez pelo Sr. Secretario. 

O Sn. B.\nnoso: - Eu conformo-me com 
as Ideias do Sr. :\larquez de Car.a.vellas; e 
parece-me que é ccmtudo necessnr!o que haja 
diplomas Imper!a.es, c sejam dispensados dess.l 
asslgnatura os Jogares de mlllcla que nada ln· 
fluem no Estado. Diz-se que a respeito do 
Senado não ha Decreto. Parece-me que na. 
primeira nomeação ha Decreto. No meu en
tender julgo que ha muitos Jogares que de· 
verão continuar os seus diplomas a serem 
asslgnados pelo Soberano, como os Presiden
tes dos trlbunaes, etc. Eu proponho uma 



~) f.. ·I . 

1
'··; ;: ~' . 

J· !. :: ...... ' 

: ' ; :. 

' .. ::1! : .. 

··I .: i 
I ,. 

\. 

I 
r .. 
' . 

i 
'I 

t' 
~i~ i' 

• ;'j;' 

\' 
I' 

! 

262 Sess[o de 29 de o"utubro 

emenda quanto ll parte mll!ta.r (leu a. emen
da). A Constituição di<~ que 6 livre ao Impc. 
radar conterlr o commando de um corpo; pa. 
rece·me que ·o diploma que o commnndante 
tiver por essa razão deve ser a.sslgnado pelo 
Impero.dor. 

pela. emenda do Sr. Barroso, e pela minha; e 
nestes termos approvo a lei. 

o Sn. !I!AliQt:Ez llE S.\Nl'o AllAUo: - Eu 
vou falar contra as emendas. A Camara dos 
Deputados julgou que nos acllavamos Inteira· 
mente separados de Portugal, c eu estava nesta 
persuasão. Se estamos separados que nos lm· 
porta com o que lâ se pratica ou se :pr:uicava? 
E, não é nada, tem-lle levado multo tempo, 
que se podia ter empregado cm cousas mais 
utcis, com um obJ!!Cto que nos nr1o devia lm· 
portar. Nós deven1os tazer aqulllo que julgar· 
mos mais conveniente, c deixemo-nos do qu~ 

se pratica em Portugal. Não approvo a Emen· 
da. Querer se sustentar argumentos com o que 
se fazia em Portugal, nii.o entendo; ela aqui 
o meu argumento. Que di~ a Constltulçii.? 
(leu). Quem sii.o os rcsponsaveis do Poder 

Executivo? São os ~IInlstros. Logo, a assiS'Il:l· 
tura do Ministro ~ bast:l.ntc, porque ·a parte 
sabe que o seu tit~lo é legal. Toda questão 

Mandou â Mesa a seguinte 

"Proponho que sejam exceptuados da dls· 
posição da presente lei, e continuem a ser as· 
s!gnados por S. !Ir. o Imperador os diplomas: 

"·Dos offlc!ac3 generaes. 
•• Dos Srs. Chefes das repartições civis 11:~ 

Exercito. 
"Dos command!l.lltcs dos eorpos do Exer

cito e princ!paes praças de guerra. 
"E na Armada as que estão em Igualdade 

de r~ão. Salva a redaccão. - Barroso." 
Foi lida e apoiada. 
Falou· o Sr. VIsconde de S. Lco· 

poldo, porém não foi OU\"ido. 

O S1:. ~!AnQCJ~Z 111: C.\HAmr.t.\S; -Decreto 
c Carta Imperial !:iãO a mesma cousa, com a dif· 
rerenca que a Carta Imperial <i dirigida â pes· 
sõa. Nunca commlssii.o especial alguma s~ 

n1anda\·a por uma Carta Imperial. Decreto c de· 
pois Carta Imperial é Irregularidade mu!t~ 

grande, c não pr!!Cisa, porQue ludo Carta Im· 
pcrial não precisa Decreto que só se cxpcdt> 
quando aquclle que tem Carta deve pagar no· 
vos direitos. Indo a lei assim vai multo bem; 
para que queremos a e.xecpcão para cs· 
trangelros? Aqui estou eu que fui condecora· 
do com uma Ordem da Allemanha, c não s~ 

me mandou o diPloma asslgnado pelo Sobcra· 
no: foi Pelo ·Chancel!cr da Ordem. Com migo 
succedeu isto: podemos Incluir tudo. E' ver· 
dadc que, no estado em <IUCl as cousa ee acha· 
''am, era uma machlna de papeis multo grande; 
.lStava Portugal unido ao Draz!l, e, (ts vezes, cn 

é gastar tempo sem proveito, porque o artigo 
estâ bom. 

O S11. MAnQt"E:Z DE CAR..\I'l!:LLAS: -Sr. Pre
sidente. Uma cousa 6 reformar costumes dos 
po1·os, e outra 6 tirai-os. Porque nós deixámos 
de ser portuguezes, já devemos abandonar to· 
dos os seus costumes rapidamente? :l\uo {i as· 
sim; os que forem mãos hão de so Ir t!rand~ 
pouco a pouco. Eu desejare! pôr a minha 
001enàa mala clara, dizendo, qu·e os dl plo· 
mas que forem expedidos pelos trlbuna.es 
do Im~rlo, en1 virtude de decretos, que te· 
nh:1.1n sido asslgnados por S. :M. o Impera
dor, serão nsslgnados simplesmente pelos :\U· 
nlstros e Secrctar!os de Estado respectivos, ou 
Por dous membros dos tribunaes a que forem 
dirigidos, á excepção das cartas de tltulos. 

Mandou fL ?.tesa a suprad!ta emendn 
que foi Ilda e apoiada. 

Falou o Sr. Visconde de São Leo· 
poldo, porém não foi ouvido . 

tanta a. multidão de papeis que se punham \~ O Sn. BonGES: - O nobre Senador que me 
mãos na cnbeca; pois que atê ns cartas antecedeu disse que a rubrica, de direito, não 
de vereadores vinham á ass!gnatura. Patente.; constltula diploma; ora, nós observamos qu, 
de o!f!claes de mfl!clas, Isso, eram immcnsas, todos os d!!eretos são a.sslgnados com a. rubrl~~ 
porque ha muitos off!ciaes desta clnssc; numa do Imperante, c que quando os publicam se de· 
palavra era um horror de asslgnatnras, que clara que o original a tinha, dizendo-se: "colll 
consumiam o tem!fo ao Soberano. A provldcn· a rubrica de Sua 1\tagcstade o Imperador". Por 
ela nesta. parte 6 multo Justa, porém a respcit 1 /outra. parte a proposta do Poder Executivo nl· 
destas mereês maiores, não. Portnnto, estou ! v~la tudo quando diz: "Os diplomas que rore.11 
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expedidos em consequencia de outros já ussl· ;~erem ls~lltos da Imperial assi!;natura uquclles 
gnados por Sua Magestade o Imperador". Com- diplomas que se houverem de expedir em con· 
prehende-se debaixo do nome generlco de dlplo- scquenclu de Ordem ou decretos que já tiverem 
mas tanto os decretos primordla.es que são sim- slào assl:;nados ou rubricados por Suo. ::l!o.ges· 
plesmente rubricados, como os -papeis secund:l· to.dc o Imperador; mas, comtudo, parece-me qU•l 
rios que se expedem em virtude dos prlme!ro3, pela emenda do Sr. !l!arquez de Caravella.s 
e que são asslgnados com o titulo de "Impera· !lca a proposta melhor ou melhor se ~nchcn1 
dor", oom rubrica e guarda ou sem esta., se· os frus de.llas e as vlsto.s do Governo. 
gundo 11. natureza de .cada um. Portanto, a pro- O SJ:. M.\nQu~:z UE. PM:,\XAGt:A': - Sr. 
posto. do Governo não fo.z dlf!ercnça duns Presidente. Opponho-me á lei, porque não nos 
diplomas a outros, quer sejam simplesmente competu, nem posso saber porque razão o Go· 
rubricados, quer asslgno.dos com o titulo do veruo fez uma tal proposta no Poder Leglt~· 

Imperador, como tenho exposto, contra o que latii'O. Pda Constltul~üo eão attrlbulções do 
disse o nobre Senador. Por outro Indo, se o Imperante todas o.s que se comprchendem em 
deverem ser assigna.das pelo Soberano as co.r· o Art. 102; e, tendo direito do fazer todas 
tas dos Presidentes é por terem de po.t;ar no· ll.qUCI,lo.s gracas e nomeações, t.ambem o deva 
vos direitos, não acho que este motivo seja ter pura declarar o. maneira com <ltlc aos ngra
bo.sto.nte para se fazer essa excepção, porque, ciRrlos se ho. de dar o rcRpectivo titulo ou di· 
se devem ser pagos esses direitos, póde Isso ploma paro. com elle entrarem no effectlvo 
!azer-se o.ntes de se expedir o diplomo., como gozo da mercê que se lhes faz; e Isto com to.nto 
se pratlcavo. nos trlbuno.es, onde se não pas- • mo.lor razão, no caso presente, quando é gro.nde: 
savam o.s cartas sem se apresentar o conheci·/ a ecouo:nla do tempo que resulta de serem 
mento em fórma do referido po.go.mento. Rc· • assl!;llados os referidos d!plo.ma.s por outrJ.s 
queiro agora .que se leia a ultl·ma emenda que I p.cssoas po.ra Isto autori::J.das, podendo su~ 
se fez (leu o Sr. Carvalho). Logo, vêm o. ter :-.,_agcstadc o Impcro.dor appllcar este tempo 
a.Ssi:;natura de Suo. Magcstade os diplomas dos 1 ;;um o;;jecto d~ maior utilitl:ule d:J. Xaç:io. :>or 
Chefes dos corpos, o.lguns dos quo.es, são mo.· ! tanto, não posso approvar o. lcl, e dlgo que se 
jores; vem a ter os dos tenentes-coroncls, I) I rcm~tt:l ao Governo com dcclo.ra~üo de que isto 
coronels, quando estes estiverem co:nmanuan· !:os n:io compete. 
de:> :1l:;uns corpos, \) assim torno. o. fic:lr a ques· 
tão cm pelor csto.do. 

0 Su. VJSCOXDE DF. ALCAXT.\nA: - Seguin· 
do os prlnclplos do governo mono.rch!co, e os 
o.ntlgos usos da nação a que outr'ora perten· 
cemos, todos os diplomas aram expedidos pe· 
lo.s Secretarias d'Esto.do, e assignados pelo So
berano; o que assim se obser\·ou até 1583. Eo.· 
.tü.o, ê que se comrçou a fo.zer differençn, se· 
gundo ~. no.turcza dos negocias, expedlndo-s? 
uns pclo.s Secrctarlo.s d'Estado e outros pelos 
Trlbunaes; mas tendo sido primeiro cm·lo.dos 
pela dita Secretario. d'Esta.do, e sendo os DI· 
plomas, afinal, asslgnados todos pelo Soberano. 
Ora, -demo.ndando as immensas o.ss!gno.turas 
que era nccessario fazer-se na multidão dos 
diplomas que ordinariamente se expedem um 
tempo cons!deravel, que desvio. a o.ttençüo de 
Sua Magcstadc o Imperador de outros obje· 
ctos ·porventura de maior Interesse da Nação, 
acho que com multa razão se fez a proposta 
que serve de fundam<Jnto o. este projecto: para 

O Sn. V1scoxnr:: DF. S. LEOror .. uo: - Sr. 
Prcz!deutc. Eu levanto-me unicamente po.ra 
dizer alguma cousa a respeito da proposlç1i.o 
que fez o nobre Seno.dor, que aco.bou de fo.Jar, 
porque o que elle ·diz não vem po.ro. o caso. 
O Gover:Jo tem poder de fazer decretoG ou 
instruc~ões para os co.sos occurrcntes na 
ec:onom!a Interna, dando regulo.mentos adequa· 
dos â bo:l execucão das leis; mas acho.ndo· 
se estabelecido por lei serem os d-lplomo.s ns· 
si~n;ulos pelo Soberano esto. murlança ou o.l· 
tcraçüo de umo. lei posltl\·a a respeito de taea 
ass!gnaturo.s deve ser feita pelo Poder Legis· 
lativo, e eis a razão ~ue houve po.ra se fazer 
::1. proposto.. 

O Sn. ::lfAnQt:E7. m~ PAn.t:\'AGU.\': - A!ndo. 
digo que não posso o.ppro\·ar a lei, porqur. 
é oppostn (L Constltu!~ão. Se o ::vronarcho. por 
ella é autorizado a fazer decretos e lnstrucçõc3 
para melhor e mo.!s commodo. exccuç1i.o das 
leis, porque lhe serâ vedado fo.zer esses ·mcs· 
mos decretos po.ra melhor c mais commoda exc· 
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cucfío dos actos que exerce, não por !e! ema· O ~~~. MAnQm:z u.,; C.\l!An:Lus: - Não ha 
nado do Corpo Legislativo, mas, sim, por ef. duvida. nenhuma que é uma excepção, porqu,l 
tclto das attrlbul~ões que lhe competem peh passado o Dccr.:to da nomeacão se expedem 
Const!tu!cão? Quem pôde fazer uma graça, os seus plenos poderes que õ a sua carta, e 
pôde tambem declarar e estabelecer a maneira muitos ministros ha de Ordens Inferia· 
como os agraciados se hão de mostrar tltu· rcs cujos cllp!om!ts sf1o simplesmente ass!g11a· 
lados para serem a.dmittidos ao gozo ou exer· nados pelo Ministro de Estado das Estrall· 
ciclo das honras ~ empregos que se lhes confi· geiros; mas os de Ordem superior todos têm 
ram, porque o accessorio de1·e seguir a natll· a ass!:;natura Imperial. 
rez:1 do principal; e, portanto, ainda sustento O :Sn. :vr.ucQl'E~ DE SA;o;To A~: .... 'lo: - Sr. 
que Isto pertence ao Go1·erno. Presidente. Não se segue que sem este D~· 

O Sn. llfAJ:QUJ·:z llE C.\UA\'EU.\S: - Eu pe- creto não possa Ir qualquer em commissão !e· 
di a palavra para bem da Ordem, porque não I vando éõmtudo a sua carm que é muito bas· 
é essa a questão que se esti'L tr:~.tando: a ques· tante par:~ o autorizar a exercer as tu:J· 
tão é, slnJp!esmente, quaes são os diplomas qu~ c~õcs para que ê nomeado. 
o Soberano de1·e asslgnar. A opinião que sus· I O Sn. !\!AJ:Qur.z nr. CAI:.\ I'Er.us: - Levan· 
teuta o nobre s~nador i! contra a mesru.J. to-me para tllzer que o decreto de nomeação 
Constituição, a qual só manda que o Go\'Cr· (j para o Thesouro; agora o que eu não sei ~ 

no possa fazer tlecretos para a execução da se ha novos direitos; mas creio que nf:o se 
lei; mas se já existe uma lei a este respeito pagam; passa-se logo esta carta em virtude 
neste caso trata-se de a re1·ogar; e, então, per· d:tQ.uelle Decreto que a Lei não dispensa. E' 
tcnce sOmente ao Poder Leglslat!Yo, não ao portanto ncccssar!o fazer esta declaração. 
Executivo. Julgando-se bastante a d!saussão o 

Sr. Presidente propoz o Artigo á v o· 
tação, e foi ap,;,ro,·:ldo como esta'':l r~· 
digldo. 

Leu-se o Art. !!.• da P:oposta do 
Poder Executh·o. 

O Sn. llfAHQUJ'?. o~: P.\RA:'i.\Gt:A': - Esta· 
mos cm tempo de se poder rejeitar a lel; 
como me parece qt:c este objecto é da attr!· 
buição do Governo seja qual fõr o numero e a 
diYersldade dos empregos ou despachos que s~ 
dêem, sustentando esta opinião estou na Or· 
dcm. I O Sn. :.IL\J:Qur.r. DE CAII.\\'ELLAfl (o lnter· 

o s11. ZIL\ItQm~z nr. C.\1:.\I"Er.u~: _ A lei ro~~eu c .. ~!ssc): - Eu assent~ que n~s não 
determina <me todo 0 expediente <los off!claes 1 de\ c.nos Ja ter cm consideraçao estCli arti· 
militares seja assignado pelo Imperador, e ao I :os da propo~ta do Governo. ~orque não tra· 
Poder Lcgislatil'o pertence dizer quacs são os .amos della; mais sim do ProJecto a que foi 
diplomas que o hão de ser; c não podemos Ir reduzida pela C:unar:~ dos Deput:J.dos, emlttln· 
contra a lei. do aquclla materla como sua. 

O Sn. Pr.r-:smf:XTE: - Assim como se I~ o 
0 1." Artigo tambcm se lia este segundo. Julgando-se discuW!a a materia 

Sr. Presidente propoz ao Senado. 
1.• Se approl•ava o Artigo da Emcn· 

da Camara dos Deputados, salvas ns 
emendas, assim se reso!l·eu. 

2.• Se approvava a emenda do Sr, 
Marquez de Car:wellas. Não passou. 

3.• Se passa1·a a emenda do Sr. 
Barroso. Votou-se que não. 

O Sll. llfAHQUI'Z DI' CAU.\\'Er.r..\s: - Esta· 
remos a ler o que o Governo mandou quando 
Já se não trata disso; trata-se da propo· 
sicão da Camara dos Deputados que \'Oiu, 
e em que entra a proposta do Governo; agora 
n6s propomos as emendas que fez a outra C.t· 
ruara. 

O Sr:. P1n:smr-::>rE: - Mas a outra Camara 
Veiu i'L discussão o Art. 2.• da fez a lei. 

emenda da Camara dos Srs. Depu· 
tados, o qual foi !Ido pelo Sr. Carva· 
lho. 

O Sn. l\!AnQt:E~ t>l': CARA\'l!:I.tAS: -
Isso mesmo que fez o Projecto de Lei 
que se lncluio o objecto da Proposta do 

Por 
em 
Go· 

O Sn. Pu1:~wr.:xm: - Este artigo é uma ''erno é que não temos cousa alguma com a 
cxccpcão. I Proposta do Go\'crno, mas sim com o Projecto. 
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O S1:. BAuuozo: - Eu sou ilaquclla o pi· 
1 

"Os Alva rãs dos provedores doa defuntos 
niào. A propo~ta é reduzida a Projecto de Lei. i e ausentes. 
Logo, o que e!!'tâ em discussão ê o Projecto./ "Os Alvarás para revistas, e os dos empre
Quando não, veja-se o Artigo da Constltui~iio /gados dos Tribunaes de Desembargo do Paço c 
que diz (leu). Logo, a dlscussfio é sobre o Pro· 1 ~lesa da Consclencla e Ordens. 
jecto ou emend.a.s que se fizeram em consC"· i 
quencia da Proposta do Poder Executivo. 1 Xa Repartição tia Guerra e Marinlltt 

"As patentes dos offlclaes." 

O Sn. ::lfAnQuEZ DJ: P.\1~\~.\GU.\: - Eu ti·j 
nba pedido a palavra para emittir a mesma 
opinião que -emittiu o nobre Senador, porém 
como jâ me antecipou não tenho mais que 
dizer. Eme11da feita e approvada 11ela Camnra eLos 

0 81:. RODIUGUES nt: C.\1:\'.\Ll!O: - 0 que Deputados 
devia haver era o Projecto; mas, como appan .. 
ccu a Proposta como lei, é preciso ler-se. "Art. 2.• Supprimlo·sc, c em Jogar se aub-

O SR. ~!ARQCJ~z DE S.\XTO Aluno: - A' stitulo este: 
\"!Sta das razões que apontou o !llustrc S~- "Art. 3." Ficam rc\'ogadas todas as Lei H, 

nador, Sr. Barroso, que diz que a Camara 
dos Deputados entendeu a Constltu!cão, apre
sentando como projecto a Proposta do Go· 
verno, razcndo-Jhc comtudo suas emenda~. 

acho que o Senado pódc discutir. nfto só o Pro
jecto como a Proposta. 

O Sr. Car\·a:Jho leu o Art. !!.• da 
Proposta do Poder Executh·o, e é o 
seguinte: 

"Art. 2.• Serão considerados nesta classe: 

Xa Reparti~ão tio lmpcrio 

·'As Cartas c Ah·ari!s de proYimcnto Ce 
officios, oa cadeiras de Instrucç:lo Publ!ca. 

"Os Alvarás de licrcês, de Tenças ou Pen-
sões c seus assentamentos. 

"As Cartas para profissão nas tres or· 
cl~?ns militares. 

Alvarâs, Decretos c maiz P.c!:oluçõcs l.'m con· 
trar!o." 

O Sr. Visconde de S. Leopoldo fez 
uma brc\'C reflexão que não foi ou
vida. 

O Sn. :ILinQur:z DE C.IRAVELr..As: Eu 
queria saber, na suppos!çiio que passe Isto qu~ 
\'elo da Ca.mnrn t.os Deputados, que Decret., 
vae rcmctter-se (L Sanc~ão, que \'icsse da re-
ferida Camarn.? •)u se não veio Decreto nc· 
nhum c só \'leram emendas corno é que deve 
ser isto? Havemos de rcmctter :10 Imperador 
uma mistura de artigos da Proposta do Go· 
verno e de emendas da Camara dos Deputados, 
sem se observar a ordem estabelecida nos mais 
decretos? Quando approvamos, r-emcttc-se o 
Decreto tal qual veio, c nunca júma!s os tr::.n~

formamos, nem elles podem transformar-se; 
mas agora desta maneira não se!; porque a 
Camara dos Deputados não mandou o Prole· 
cto .que devia mandar fundado na Pro-posição 

Xa Rcpartiç<io de Justiça clo Governo, para ver se nós approvavamos ou 
emcndavamos: porque, se o emendavamos, vol· 

"As Cartas cle todos os Jogares de magis- ta\·a o Decreto com as nossas (>lllcndas post:lS 
tratura. ao lado; c se acaso nós approva•·amos, esse 

"As Cartas de propriedade dos ofíic!os de mesmo Decreto subia á Sanccão; por canse· 
Justiça. quencia, eu não ,.ejo a.qu! senão emendas e 

"As Cartas de npresentacão de todos os não vejo Projecto! ... 
parochos do Impcrio, c conegos, e ma!s bene- O Sa. 1\IARQUEZ DE SAXTo A:orAao: - Sr. 
!!elos ccclcs!ast!cos. Presidente. O que nós devemos deliberar 6 a 

"As Cartas de propriedade dos otflc!o~ de 1 maneira com que nos cevemos baver neste 
escrivão da pro\"•!doria dos defuntos e aus~:J-, caso, porque é o pr!me!ro assim acontecido. 
tes. Aqui o que ve!u fo! uma proposta do Governo 

"Os Almrás da serventia vitalicia des- i com emendas da Camara dos Deputados; mas 
tcs oft!c!os. ·o Senado fez emendas sobre essas. Portant:~. 
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Isto não está reduzido por esta e a outra Ca· se fez, c que passou na Camara dos Deputados, 
mura â maneira em que deve Ir para a Sancção sem dclle se sulltrahlr nada. 
Por consequencla. llara a questão presente o O Su. !II.mQt:EZ lll~ Coxco:mAs: - Este é 
remedia é: se deve ou nilo ser supprlmldo o que velo da Camara dos Deputados, e que o 
este artigo; é este o ponto a que nós nos re- nobre Ministro certfflca, que õ o mesmo orC'l· 
duzimos neste sentido. mente que se mandara pedir. 

Julgando-se discutida a materla, o O Sn. M.\IIQUEZ Dt PAR.\X.\Gt:,t: - Eu des~ 
Sr. Pre~ldente propoz se so apprornva java saber si isto é so' para a ultimação ou 
a suppressão do Art. 2." da Proposta, acabamento da obra ou se acaso a proposta !ol 
para ser substltuldo pelo 3." da unicamente para fazer continuar; desejava sa· 
emenda da Camara dos Srs. Depu· bcr Isto J.oorquc póde ha\·er duvida. 
tados. Foi approvado. O S!t. ::lt\l!Qt:EZ DI~ C.\R.\YI~LLAS: - O 11· 

Ha\·endo por discutida a mo.terla do lustre lii!nlstro da Fazenda jâ declarou que 
Projecto em geral foi ap;Jrovado para este foi um areamento que se fez, e que tal 
passar â terceira discussão. qual passou. 

Seguindo-se o .terceiro objecto da O Sn. BAuaoso: - Eu tenbo lucia de um 
Ordem do Dia, abriu-se a terceira dls· orçamento, que é para acabar aqulllo que está 
cussão C:a proposta do GO\·erno, con· principiado. Tem dois orçamentos dlrferentes: 
vertida em Projecto de Lei sobre a ! aqucllc é para que principie, est~ õ para aca· 
construcção do Palaclo da Imperial bar, o que faz sua di!!crença. O que a lettra 
Quinta da Dó a Vista, começando-se da lei diz <i .. para ~cubar tudo o que está prln· 
pelo artigo 1•. cip!ado e se acha por acabar". 

O Sn. ,·rscoxnE nt s. Ltoi•owo: - Ouç' O Sr. Vl~condc de Congonhas, leu 
dizer que este decreto foi em conseQucncla um ofíiclo do Sr· Visconde de São 
da Proposta do Governo. Eu ni!o assisti Íl l Lcop~ldo, rclatl\•o ao objecto em 
dlsc - _ di 1 1 I questao. ussao; e cntao r a provn\'e mente as 
razões por que o Governo fez a Proposta; cllc O Sn. BA!tlloso: - Continuar a obra estilo 
a fez pela necessidade que teve; porque não ,inculcado ou inclu!do na palavra reparos, no 
tendo Sua :IIagcstade uma hab!tação dcrrntc, orçamento; cu assento que assim se deve cn· 
antes daquclla que se estava fazendo, e cuja tender· 
obra ficou }larada, por isso o Governo fez esta O Sn. :MAnQt:EZ DE SAXTO A:.rAno: - Sr. 
Propestn, tendo em vista o orçamento da Presidente. A no~;ll.o deste artigo não cstâ 
Inspec~ão gera! das obras. Viu-se o Governo clara: Póde-se ent~nder pela palavra "acabar" 
obrir,n<io, nii.o t('ndo outro cdificio que dar a ou todo o Palaclo, ou parte; por consequenci:l 
Sua :l!agestade, a dar·lhe ao menos aquclla ha· falta a exprcssf1o da redacção (leu) deve en· 
bitação, fazendo-se-lhe o commodo nccessar!o. tender-se pela palana "acabar" não todo 
Então, apresentou f1 Camara dos Deputados 0 Palacio, mas a parte que está em actual 
esta Proposta; e ella demais a mais orçou a construccüo; portanto, deve-se fazer uma cmen· 
despeza desta obra. Esta dcspeza melhor dirli. 0 da em que se diga que é para acabar a parte 
nobre :Ministro da Fazenda. Portanto, parec.~· do Palaclo Imperial que cstrt cm obra. :\Iando 
n1e que se adopte isto assim, visto que foi 0 fL :Ilesa a seguinte 
que se or~;ou na Camara dos Deputados. 

O Sn. MA!tQL"EZ DE C.\nA\'Er.r.As: - Eu 
creio que aqui não Yem a proposta do Go· 
_vcrno, que é sõmentc a Emenda da Camara dos 
Deputados; se é, aqui estâ o nobre :\Hnlstro da 
Fazenda que poderá dizer se este é o orca· 
ruento; cu tenho !dela de ver na c.'Onta um 
orçamento. 

0 Sn. l\IARQt:EZ DE Qlmr.t:z: - Nüo Se SUb· 
trahlu naua; este orçamento é o m~smo que 

E::IIE:XDA 

"Depois da palavra - acabar- dlga·se a 
~arte do Palaclo da Imperial Quinta da Bôa 
Vlst.'l, qU(' se acha cm construccão, etc., o res· 
to do Artigo - .lfarqucz rlc Santo Amaro.". 

Foi llcla c apoiada. Entrou em dis· 
cusão com o Artigo. 

O Sn. :I'I:AnQL'EZ DE Qt:Er.t:z: - Vejo que é 
lnd!spensavcl essa redaccão. A letra da Pro· 
posta diz "acabar" mas quando se trata 
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das despezas devia-se toma;· cm con~id~raclio está envl.gada, para Isso O que são os lOG con· 
ll.8 do Palacio d~ S. Chl'iütoviio, que era pre- tos; não se talou de acabar o Palacio. 
ciso que i!C fizesse bre1•emente pelo Corpo Le· Julgando-se a materia discutida o 
gislat!vo. Sua Magestade P.ntendeu (!UC cr.l Sr. Presidente propoz li votacil.o o Ar· 
neccssario fazer-se. jA, e é disto que de1·e preci· tlgo, salva a Emenda. Foi approvado, 

• s:unPnle tratar a Camara. E' indispensavcl, e a mesma sorte tel"e a Emenda. 
111:e >c :;.cabe j{i aquéllti pnrtt: do Palaclo, n Entraram em discussão os Artigo~ 

qual, tendo sido lc1·antada desde os alicerce:>, 2• e a•, que, sem opposicão, toram ap· 
se acha já em vigamento; é por essa razão provados. 
que é ucceHsario continuar aquella obra, que se Julgando-se discutida a materia do 
não fõr acabada, !!curá cxpo:;ta ao tempo, e Projecto e da Emenda, o Sr. Presi· 
se arruinará; além de que todo mundo sab~ dente propoz li votaçf;o, c foi appro· 
que Sua :\Iagcstade se acha reduzido tíqucllcs vado; c rc-metteu-se á. Commissão de 
pequenos salões do Torreão. São cento ~ Redacção Jl:l.ra redigir a Emenda, afim 
seis contos para acabar aquella parta q•te de se enviar li Camara dos Senhores 
se acha em vigamento, que no caso dJ Deputados, juntamente com o proje· 
ficar perdida, será nccessario maior des· cto original. 
peza. Portanto, n:b póde deixar de passar este !'assando-se ao quarto objecto da 
artigo que dá. a entender que esta despeza é Ordem do Dia teve Jogar a 3• dia· 
!Jura acabamento d'aquella parte do Palacio, cus,;üo do Projecto de Ld sobre os or-
quc j1L principiou a edificar-se. denados dos Professores dos Estudos 

O Sn. l\IAnQUEZ DE C.\11.\l"llLW.S: - O "\.r· Preparatorios par:L os Cursos Jurldl· 
tis-o 1m !lc ser entendido pela proposta !lo Go· cos, e emendas approl"adas pelo Se· 
verno; esta trata de acabar a obra já no.do na !!.• discussão, o qual send'l 
princ!pladn, dessa obra que se projectou. Xã? lido pelo Sr. Secretario Cllr\"alho pe-
se trata aqui de formar palacios ao Im· dlu n palavra o Sr. Visconde de São 

perador: isso 6 outro risco, e talvez se deite 
abaixo aqulllo tudo; mas aqui o que se trata 
IS do acabamento desta cbra; portanto, nfLO es· 
teiamos a fazer emendas; cinjamo-nos ao qu~ 

~ropoz o Governo, que 6 sobre o acabamento 
da mencionada obra. 

O Sn. l\L\nQt:t'z DE Qt:Etuz: - l\Ias com 
~rehcnda a Rcsoluç:lo tudo que é ncccssario. 

o Sr.. :'1!.\J:Qt"l'Z DI' c.u:.\1"J,LL.\S: - Não é 
ncccssü.ri::J, Sr. Pl'~sidcntc: cu entendo Ucm n 
Propost:J. do Governo: ella é relatii":J. a aca· 
bar a obra j;l principiada, c, que foi orçada 
~Dl c~nto c seis contos de r~is; :JCst::. confor· 
midade é que vem o Projecto da Lei. Por 
conscqucncia, não tem mais nada a obser1·ar. 

O Sn. :IL\IlQ'CF.Z DE QuELUZ: - Senhore3. 
Os cento e seis contos não são senão para pôr 
nquillo em termos !le se não perder tudo. E' 
unicamente para aquella parte do Palac!o que 

se acha levantado e cnv!gado; e, portantó, como 
póde passar a propos!cão é para acabnr o Pa· 
Jac!o - Cento e seis contos não chegam para 
n;~da. Sua Magcstadc h a de despender de sua 

alglbeir:L para acabar esta obra? Por consequen· 
ela. para a pute que se acha levantada, e que 
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Leopoldo, mas, como desse a hora, 
ficou per ella adiada a materia. 

O Sr. Presidente asslgnou para O r· 
dem do Dia: 1•, o Projecto que !icou 
ad!udo; 2.• O Projecto sobre poder 
qualquer pessoa lc\·antar Eng-enhos de 
Assucar; 3.• O Projecto sobre a Jun· 
ta de Justiça lii!litar da Província do 
Pará; 4. • Projecto de Lei sobre os 
preços dos contractos de arrecada· 
~iio de Rendas Publlcas; 5.• A Reso· 
Iuçiio sobre não ser appllcavel a dis
posição do Alvarli de vinte e um de 
!\~aio de mil setecentos c clncoenta c 
um ás arrematações que se fizerem 
nas Alfandegas das fazendas n'ellas 
demoradas; 6.• A Rcsoluçtio sobre as 
eontrlbuicõcs, que se arrecadam nas 
Pro\·incias para a illumlnaç;io da 
Côrte; e, havendo tempo, o Projecto 
sobre a Liberdade da Imprensa. 

Levnntou-se a sessão ás 2 horas da 
tarde. 

MarQI!CZ de lnhantbupc, Presidente; l'is· 
conde de Conponhas do Campo, 1. • Secretario; 
José Joaquim de Carm1ho, 2.• Secretario. 
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Expediente. - Terceira discussão do 11rojecto • i.. Assembléa Geral Legislativa do Im· 
sobre os orden11dos dos professores d~s cs· perlo resolve: 
tudos preparatorios para os Cu1·sos Juri· "Não pagarão portes de Correio as !olhas 
dicas. - Primeira e segunda discussiio do perlodlcas e jornaes publicas que forem dirigi· 
projecto sobre ser livre a qualquer dos a blb!lothecas publicas, e os lll'ros para 
pessoa levantar cllgenllos de assucar. as mesmas blbllothecas serão l~entos de direi· 

- Primeira e segunda discussão do tos das alfandegas, e portos seccos, revogadas 
projecto sobre a Junta de Justi~a Mi· para esse fim todas as leis, alvarás, decretos 
litar da Provinda do Parú. - Terceira e mais resolutões em contrario. 
cliscussão do projecto sobre o modo por que • Paço da Camara dos Deputados, em 25 
se devem. pagar os preços dos contractos de Outubro de 1827. - Pedro de "lraujo Lima, 
de arremataçiio de rendas publicas Torres, 1• Secretario. - José "lntonio da Silva 

PRESlDI,XCI.\ DO SR. I'ISCOXDE DE COXGO:SI!.\S DO 
C.\:111'0 

Achando·se presentes trinta e um 
Srs. Senadores, declarou-se aberta a 
sessão; e, procedc11do á leitura da actn 
da antecedente, foi appro1·ada. 

O Sr. 3• Secretario deu conta do se· 
guinte otficio, que havia recebido do 
1• Secretario da Camnra dos Srs. 
Deputados: 

OFFIC!O 

"Illm. e Exm. Sr. - Pa.sso ás mãos c!~ 
V. Ex. para que sejam presentes na Camara 
dos Srs. Senadores com os documentos, que as 
acompanham, as cinco resoluções Inclusas da 
Camara dos Deputados: 1•, para que sejam 
exemptos de porte os perlodicos, e de direitos 
os l!vros que se destinarem ás bibllothecas pu· 
bl!cas; 2•, para que seJa .J!vrc a navegação 
entre a V!lla de Santos c os portos do inter!or 
da Pro1·1ncla de S. Paulo; 3•, para se abrir um 
canal na Pro1·lncla do :Maranhão; 4•, rclatiYa 
aos emolumentos que os empregados em nlgu· 
mas juntas de Fazenda percebiam contra a lei; 
6•, declarando ab11,;lva, irrita e nulla a Provi· 
são do Conselho Supremo Militar de 23 de No· 
vembro de 1825. - Deus Guarde a V. Ex. -
Paço da Camara dos Deputados, em 29 de Ou· 
tubro de 182i. - José Carlos Pereira de AI· 
meida Torres. - 5r. Visconde de Congonhas 
do Campo." 

As resoluções mencionadas neste of· 
f!clo, passaram a ser lidas pelo Sr. 2• 
SecretarJo, cujo theor é o seguinte: 

,l/aia, 2• Secretario." 

RESOLUÇÃO 

"A Assembléa Geral Legislativa do Im· 
perlo decreta: 

"Art. 1.• Fica extincto o exclusivo da na· 
vegação entre a Vllla de Santos, Prov~nc!a t!c 
S. Paulo, e os portos Interiores ou cubatões, 
e a taxa que em razão deste exclusl\·o paga. 
vam os passageiros, e os generos transporta· 
dos a titulo de passagem. 

"Art. 2.• Cont!ml.a a ce>ntribulção voiun· 
tarla do caminho, que ·no mesmo lugar se pa· 
gava por e>fferta YOluntaria para abertura da 
estrada, reduzida e appllcada na maneira se· 
guinte. 

"Art. 3.• A t:u:a da contribuição ''olunta· 
ria de caminho será de 120 rêis cada ani
mal de transporte, que, carregado, ou de mon· 
tarla, descer ou subir a serra pela estrada 
actual de Santos, ou por outra que se abrir; 
Igual quantia cada porco, e 240 rêis cada rez, 
não sendo bois de transporte, que pagarão 
como bestas de carga. 

"Art. 4.• A arrecadação, e contabllidade 
desta taxa, ainda que não faz parte das rendas 
nacionaes, continuará a cargo da Junta de F:\· 
zenda; a sua ndmini!ltração e appl!cacão per· 
tencerá ao Presidente da Provlnc!a e seu Con
selho. 

"Quando se installar o Conselho Geral,_ 
este determinará as obras que se devem fazer,. 
c fiscal!zará a receita e dcspeza. 

"Art. 5.• O producto desta taxa será ap· 
plicado â consel'\'ação e melhoramento da OS·· 
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trada actual de Santos a S. Paulo, c suas xa.· üe Outubro de 1827. - Peclro de .-l.raujo Lim.:~, 
rul!lcacõcs pa1·a as povoações que exportam Presidente. - José Carlos Pereira de ,umeida 
generos para Santos, e abertura de novas es· Torres, 1• Secretario. -José .:l.ntonio da Silva 
tradas, que possam favorecer o commerclo de J!aia, 2• Secretario." 
Santos, ou se dirijam aos mesmos portos dn 
actual, ou a outros • 

"Art. G.• Esta lei prlnclplarl'l a ter ex~· 

cucilo no dia 1" de Janeiro futuro. 
"Art. 7.• Ficam revogadas todas as leis, 

alv:mls e mais resolucõcs em contrario. 
"Paco da Cam::ra dos Deputados, em 25 

de Outubro de 1827. -Pedro de "traujo Lima, 
Presidente. - José Carlos Pereira de ,umeida 

"A Asscmblêa Geral Legislativa do Impe
rlo resolve: 

"Art. 1.• E' a bus!\· a, Irrita e nu lia a Pro· 
visão do Conselho Supremo :II·Illtar de vinte il 

tres de :-<ovembro de mil oitocentos c ·i'!nte e 
cinco, cujo theor é o segulnte:-D. Pedro por 

~l'orrcs, 1• Secretarío. - Jose! .1nto!lio da Si!·m Grnca de Deus, e Unanlme Acclamacão do3 
Uaia, 2" Secretario." Povos, Imperado:- Coustltucion:::.l e Defensor 

nr.sor.t:ç.'io 
Perpetuo do Brazll. Faço saber a vós Barão 

. de S. João das Duas Barras, Conselheiro de 

I 
Guerrn, Tenente·General e Governador das Ar· 

"A Assembl~a Geral Lcglslath·a do Impe· mas da Cõrte e P~oYincla do Rio de Janeiro: 
rio decreta: Que sendo·~fe presente o requerimento de José 

"Art. 1.• O Governo mandarli. abrir u:n dos Santos Teb:elra, Coronel Com mandante do 
canal para facilitar o commerclo dn Capital 1" batalhão de artilharia da ~· linha do Exer· 
da ProYincia do :Maranhão com o interior, ou cito, no qual l-fe expõe ter sido chamado a? 
na paragem denominada Furo, onde já. se .Tulzo do Ci\·11, para responder a. urn llbello de 
principiou a obra, ou no lugar, que !õr :na.is perdas c damnos, o!!crecldo contra elle por 
conveniente. Francisco de Paula Serquelrn, Tenente addldo 

"Art. 2.• Fica appllcada fL despcza. desta ao sobredlto batalh:lo, pelo fundamento de ter 
obra. uma prestação mensal de dous contos de este sido absolvido pelo Conselho Supremo da 
réis, paga pela Ju:Jta de Fazenda da referida Justiça, da accusacão contra elle feita pelo 
Provlncla. mencionado Coronel; ponderando-l\Ic ao mesmo 

"Art. 3.• Ficam revogadas as leis, alva· tempo, que tendo e,o;ta accusnç!lo por objectos 
rás, decretos e mais resolucões em contrario. crimes militares, c que não sendo a absolvição 

"Paço da Camara dos Deputados, em ~7 do dito Tenente fundada em prova, que este 
de Outubro de 1827. - Perlro de Araujo Li17la, produzisse ela sua lnnocencla, mas sim na fa.lt:l 
Presidente. - JoSé Carlos Pereira de Almeida da que se julgou neccssarla para ser procc· 
Torres, 1• Secretario. -José Antonio da Sill'a dente n. accusacão, c realizar-se a condemnação, 
.l!aia, 2" Secretario." \'lnha a ser a accão contra cllc Intentada um 

DESOLUÇÁO 

manifesto atnque da parte daquclle Tenente, 
destinado a Injuriar o seu Commandnnte, • 
ludibrinl·o em seus articulados c allegacõcs; o 

"A Assembl6a Geral Legislativa do Impe- que seguramente contribuiria parn. o enfra· 
rio resoh·c: 

"Art. 1.• E' prohlbida nos membros c of· 
flciaes das juntas de Fazenda das Pro\·lnclns 
a. perccpcão de propinas, emolumentos e quaes· 
quer outras grat!flcacõcs a titulo de arrcma· 
taõcs dos contractos das rendas naclonaes. 

· "Art. 2.• Os empregados nas referidas 
juntas restituirão as propinas, c emolumentos 
que tiverem recebido, a titulo das arremata· 
cães, contra a lei de 20 de Outubro de 1823. 

"Paço da Ca.mara. dos Deputados, em 25 

queclmcnto da disciplina, que tanto con\·em 
manter nns tropas: Quer~ndo cu a este rcs· 
peito dar pro\•idencia, que nem n.nlme a ca· 
lumnla. nem exponha a lnnocencia; mn.ndci 
r.onsultar o Conselho Supremo ele Justiça; P. 

conformando·mc Inteiramente com o parecer 
do dito Conselho: Hei por hem determinar, 
qne fique provisoriamente cm regra, que tanto 
no caso em questão entre o Coronel José dos 
Santos Teixeira. e o Tenente Francisco de 
Paula Goncalvcs de Serqnelra, como nos que 
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para o futuro occorrerem, se os r~os absoiYI· Srs. Senadores, com o dito projecto. - Deus 
dos nos conselhos de guerra realizados sobre Guarde a V. Ex. - Paco da Camara dos Depu· 
crimes militares, e por occaslão de partes, of. tados, em 29 de Outubro de 1827. - José Oar· 
tlclos ou declara~ões, que derem seus superlo· los Pereira de AJmeida Torres. - Sr. VIsconde 
res ou quaesquer militares, entenderem ter de Congonhas do Campo." 
direito, c qulzerem haver dos autores dessas Foi Igualmente lida pelo Sr. 2• Se· 
partes, oftlclos ou declarações, Injurias, perdas cretarlo a Resolucão, cujo theor ê 0 
e damnos, usarão para Isso de requerimento ao seguinte: 
General respectivo, que mandará proceder ii. 
Conselho de Guerra, no qual, ou\·ldas ns par· 
tes, e na pre~enta de original processo, onde 
se julgar a absolvição, ~e julgará. o que a tal 
respeito fõr de direito; guardando-se neste 
conselho as formalidades marcadas nas leis, 
para taes processos, que serão tambem julga· 
dos em ultima lnstancla no Conselho Supremo 
de Justiça. Cumprlo-o, e fazei-o executar. Sua 
'-lagestade o Imperador o Mandou pelos Con
selheiros de Guerra abaixo asslgnados, ambos 
do seu Conselho. Antonio José de Souza Gul· 
marães a fez nesta Cidade do Rio de Janeiro, 
aos vinte e trcs dias do mez de Novembro do 
anno do ~asclmento de Nosso Senhor Jesus 
Christo, de mil oitocentos e vinte e cinco. O 
Conselheiro João Valentim de Faria Souza Lo· 
bato, Secretario de Guerra, a fiz escrever, e 
subscreYI. - Barão de Souzel.-Alexandre Eloy 
Portel!l. - Por lmmedlata Resolução de Su~ 
!lragestade o Imperador de dezoito de Agosto, 
dada sobre consulta do Conselho Supremo de 
Justiça de oito de Julho de mil oitocentos c 
vinte c cinco. 

"Art. 2.• Os processos julgados, ou ainda 
pendentes, em virtude desta Provisão, são nu!· 
los, c ficam sujeitos âs formalidades que se 
acham estabelecld:l.S pelas leis existentes. 

"Paco da Camara dos Deputados, em 25 
de Outubro de l82i. - Pedro de ~traujo Lima, 
Presidente. - José Carlos Pereira de A.lmeida 
Torres, 1• Secretario. - José .1ntonio da Silva 
Maia, 2' Secretario." 

Foram a Imprimir, para entrarem 
em discussão na ordem dos trabalhos. 

O mesmo Sr. a• Secreta.rio leu este 
out.ro offblo que havia recebido do 
1• Secictarlo da Camara dos Srs. 
Deputados: 

"Illm. e Exm. Sr. - 'Passo ás mãos de 
V. Ex. Inclusa a Reso!Mão da Cnmara dos 
Deputados, sobro o projecto de Regimento 
Commum a ambas as Camaras, afim de que I 
seja por V. E:r. apresentada na Camara do~ 

llESOLUÇÃO 

"A Camara dos Deputados torna a remet· 
ter ao Senado a Proposição sobre o Regimento 
Commum a ambas as Camaras, a que não tem 
podido dar o seu consentimento. 

"Paco da Camara dos Deputados, em 29 
de Outubro de 1827. - Dr. Pedro de Araujo 
Lima, Presidente. - José Carlos Pereira de 
.1lmeida Torres, 1• Secretario. - José Antonio 
da Silva Maia, 2' Secretario." 

O Senado !lcou Inteirado. 
O Sr. :l!arquez de Santo Amaro rP.· 

quereu que quanto antes entrasse em 
discussão um parecer da Commlssão 
de Estatistlca sobre os trabalhos esta· 
tlsticos da Provincla de S. Paulo; e 
então o Sr. Presidente annunclou qu'l 
o daria para a Ordem do Dia seguinte. 

O Sr. Rodrigues de Cnr\"lllho apre· 
sentou a redacção da emenda ao proj.!
cto de lei <;obre a proposta do Governr> 
relativa ao Palaclo de S. Chrlstovão, .~ 

qual foi approvada, afim de se remet· 
ter â Camara dos Srs. Deputados jun
tamente com o projecto original. 

O mesmo Sr. Carvalho apresento11 
mais a redacção da emenda ao projecto 
de lei sobre o escrivão do ponto e pro
testo; c, entrando cm dlscusszio, o Sr. 
Barroso pedlo a palana e disse: 

Que não se conformava com a emen
da, porque tendo o artigo a• relaçfio 
com o 2• devia ficar em segundo lugar: 
e que era de opinião que aonde se 
dizia - tabcllliio - se dissesse -
tabelllães. 

O Sr. Rodrigues de Car\•alho combn· 
tendo a oplnhio_ do Sr. Barroso disse. 
que primeiro que estabelecesse as obrl· 
gaç5cf! dos oUlcla~e. jâ se Unha ven· 
e! !lo, que o .Primeiro UvcRsc· um livro, 
por ser o tabel!llio . 

J 
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O Sr. Barroso lnslstlo que no caso 
de haver mais do que un1, não devia 
só o primeiro ter livro, pois que de· 
viam ter todos as mesmas nttrlbul· 
cões. 

O Sr. Rodrigues de CarYalho sus· 
tentou que o que ncaba\':l de emlttlr o 
lllustre Senador era objecto de uma 
nova discussão, e niio de redacciio. 

O Sr. Borges, apoiando a opinião 
do Sr. Barroso, declarou, que tendo-se 
vencido na discussão o modo necessa· 
rio para evlta.r a fraude dos que to· 
mnssem o ponto, c o ser preciso um 
livro de registro, deviam os artigos 
ser communs para todos. 

O Sr. l\<larquez de Caravcllns, prn
-curando combater a opinião do Sr. 
Borges, sustentou que par:L scrcrn 

1
. 

communs era preciso que se propu· 
zesse na votação. I 

O Sr. Borges declarou que estava 

1 

persuadido de que se tinha vencido; ~ 

Que, no caso contrario, não havia ln· 
conven·lente de remediar-se. I 

O Sr. ltodrlgues de Carvalho afflr· ! 
mou que o que se tinha vencido era <t I 

emenda de um membro. I 
I 

O Sr. ~rarqucz de Parana!l'Uâ pe.' 
dlndo n pnlnvra d!Esc: Que tinha J 

idêa de que um nobre Senador de!en· 
deu que hn1·la de l1aver um só es· 
crlviio, ;:JOr~m qnfl se tinha vencido 
que fosse o tabelllão que fizesse as 
obrlgacões conjunct.amente com os ou
tros; c accrescentou: que seria ab
surdo deixar de ser commum a obrl· 

glmento doa tnbellldes; voto, portanto, contr~ 
a Emenda. 

O Sr. Barroso, contrariando a opi
nião do Sr. Carvalho, sustentou que 
se n!l.o era lugar para tratar de todos, 
tambem niío o era para tratar d9 
um s6. 

O Sr. Rodrigues de Carvalho, re
batendo a oplnliio do Sr. Barroso 
disse que quando se crea um ame:~ 
fica este na regra geral; e que não 
achava Justo que houvesse regimento 
só para um tabelllão. 

O Sr. Borges, querondo elucidar a 
questão, disse que nr.o se tratava de 
emolumento~. mas sim do livro de r~

glstro; e que, feita a lel, se devia 
entender para todos os tabellliles. 

O Sr. EYangellsta, combatendo a 
oplnlilo do Sr. Can•nlho, opinou a fa· 
''or da Emenda. 

Juls:mdo-se discutida a materla, a 
Sr. Presidente consultou ao Senado se 
npproYava a rcdaccilo na !6rma da. 
emenda do Sr. Barroso; :LSslm s•1 
resolveu, e tornou a voltar â Com
missão de Legislação, para se rccll· 
gir de novo. 

Entrando-se na primeira parte da 
Ordem do Dia, prosegu!u a terceira 
discussão do ProJecto de lei sobre 
os ordenados dos profesãorcs dos cs· 
tudos preparatorlos para os Cursos 

Jurldlcos, e emendas approYadas pel~ 
Senado na segunda discussão, c pon· 
elo-se em discussão o Art. 1.•, pediu 
a palaYra 

Barroso mnndou 1!. 1\!csa a se· 1 O Sn. :IIARQUF.?. nr. PAR.\!i'.~GuÃ: -Sr. Prc· 
gação. 

O Sr. 
gulnte 

E~!E!i'DA 

1 ~!dente. Convenho na passagem das emendas 
.

1 

Já approvadas. mas não na .maneira de estabe· 
lecer ordcnaclos: porque sendo esta uma abri· 

"No Artigo addltlYo - Em lugar de _ 0 1 gnçilo da Camara, como se colllgo do Tlt. 4.•, 
tabclllão ter:'!, c regi,;;trarrt - dlga·sc - us J Art. 16 da Constituição, e não podendo o Corpo 
tnbcllliLcs terão, e registrarão. i Le!l'ls!atlvo dispensar-se desta attrlbulção, que 

"Este Arllgo ndrllth·o passe ao lugnr do 1 s~ lhe compete, como se satlsfarâ ~ata obrign-
3.• c C2! o. para o !!.• - Barroso. I c;uo, decldlndo·sc que o GoYerno os ~stabeleçn? 

Por consequencla, regueiro que em observancla 
Foi apoladn, c entrou em discussão. da Constituição, se fixe um 'ordenndo; e rc-

0 Sr.. RoomGUF.R rm CAm',\tuo: - Sr. Pre· pito a emenda que fiz na segunda discussão, 
dente. A materln 6 digna elo contemplação, para que a Camara a proponha, se julgar con
:mas n1'1o ~ aqui lugr.r para apresentar o Re· venlentc. 
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"Ao .Art. 1. • - Proponho que o ordenado 
elos professores de Geometria, de que trata o 
Art. 1.", seJa de GOO~OOO. - .l!arquez de Pa. 
ran.aguú." 

Poi apoiada c entrou em discussão. 

o Su 1\1.\llQUEZ DE C.\IIA\'ELus: - Não 
allprovo a emenda, nem mesmo a·medida. Nos 
principios de Direito Publico é da natureza do 
legislador attender para o geral, e não póde 
nunca entrar em clrcumstanclns particulares; 
estas pertencem ao Executivo. Diz o !llastre 
Senador, que o Corpo Legislativo fixe utu 
ordenado; mas o l!lustre Senador deve ad· 
vertlr que, na fixação das penas, quando o le· 
gislador lletcrmina o ma.xlmo, ha tambc:n um 
médio que pertence a ella; neste caso, e em 
outros ordlnarlos, deixa a escolha ao Juiz, por· 
que o executor attendc Individualmente ao 
particular, c não o legislador. Por conseQuen 
ela, não admltto a Emenda. 

O Sr. Marquez de Paranaguã, rebn· 
tenllo a opinião llo Sr. l\!arquez de 
Caravellas, disse que não achav.l 
parallelo entre a fixação de penas, e 
a de ordenados, sendo dlfflcultoso fi· 
:>ar-se aqucllas, em razão de não se 
poder conhecer bem o dcllcto. 

O Sn. MARQUEZ nr. C.\R.\VEr.LAs: - Sr. Pre· 
si dente. Se o Projecto dissesse que o Governo 
fixasse ordenados, então ê que o Corpo Legls· 
latlvo delegava esta attrlbulção, porém elle só 
diz - que se dê de 400$000 a 600$000; logo, 
fixou o ordenado, facultando-lhe unicamente a 
sua appllcação. 

O Sr. Marqucz de Paranagu{L com· 
bateu a oplnif.o do Sr, Marquez de 
Cnral'ellas, e Insistiu, que marcar o 
maxlmo e n1inlmo, não era fixar nem 
estabelecer ordenados; c pugnando 
pelo cumprimento da Constituição 
nesta parle concluiu pedindo licença 
para retirar a sua emenda. 

O Sr. Presidente propoz, e foi re· 
. tirada. 

Prosegulu então a dlscussão so· 
bre o Artigo; e, Julgada. esta bastimtP, 
tGI proposto ã votacão, e approvadll 
como estava redigido. 

Entrou en1 discussn.o o Art. 2.u, 
cuja matc•rla julgando-se debatida, foi 
proposta ã \'otaçllo, e approvado como 
estava uo Projecto. 

Seguiu-se o !l.rt. 3•; c, julgando..se 
l:;ualmente debatida a sua materla, 
to! proposto á votação com a emenda 
da segunda discussão, do Sr. Mar· 
qucz de Par:maguã, e approvado. 

Pondo-se em discussão o Art. 4.• e 
sua emenda, o Sr. l\!arquez de Ca· 
ra\•ellas se oppoz á emenda suppres· 
sh·a, allegando varias razões para 
não ser supprlmldo o .Artigo. 

o Sr. Barroso, como autor J.:L 
Emenda, a sustentou, escorando a sua 
opinião nas fortes razões que pediam 
a supprcssão do artigo. 

O Sr. l\Iarqucz de Caravellas lnsls· 
tio na mesma opinião; e, reforçando·& 
com novos argumentos, mostrou que 
o Artigo ni1o oovla ser supprlmldo; e 
julgaudo·se debatida a materla, foi 
proposto á votação, e approvado com:~ 
esta,·a no Projecto, sendo rejeitada a 
Emenda. 

Entrando cm lllscussão o Art. 5.•, 
c Julgando-se debatida o. materla, fol 
proposto á \"otação c approvado como 
estava no Projecto. 

VIeram ã discussão os .Artigos ad· 
dlt!vos da segunda discussão; e, pe
dindo a palavra o Sr. Marqu'ez de Ca· 
ravellas disse que estes artigos ( á. 
excepção do que autorlsava o Governo 
para dcspczas) eram cssenclacs; que 
tendo a lei facultado o aproveitar-se 
dos Estatutos do VIsconde da Ca· 
cboelra (cmquanto não houvessem 
proprlos) o que fosse utll para este 
fim, c determinando estes, que haja 
um director neste Curso Jurld!co, era 
necessarlo dar·sc·lhe um ordenado; e 
que a respeito do ofC!clal ajudante do 
Secretario devia Igualmente dar-se· 
lhe, porque tambcm era determinado, 
não sõ para que o Scorctarlo, QUando 
por Impedimento, ou por maior tra· 
balho, tenha quem o ajude, mas . 
tambem porque sendo um lente suh· 
stltuto, multas vezes terã de reger a 
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cadeira na falta do proprletarlo, se!ldO 
lndlspensnveJ ~ue haja quem faca as 
suas vezes; que era de extrema ne
cessidade haver um continuo e por· 
telro, e que, para estes, estavam fi· 
xados os ordenados; portanto, que 
era de opinião que devla passar a lei 
e os artigos; mas quanto ao Art. 3•, 
n!ío del'la passar, porque não havia de 
consentir em que se não déSlie ao 
Poder Executivo os meios necessarlos, 
quando se manda executar a lei. 

E havendo·se a materla por dis· 
cutlda, foram propostos á votação, e 
foram appromdos como estavam redl· 
gldos. 

Julgando·se atinai discutida a ma· 
teria do Projecto, e emendas, tol 
proposto ti votação, e sendo approva· 
do, remctteu·se â Commlssão de Lc· 
glslacão para se redigir as emendu 
e artigos addltlvos. 

qual esta sela. Pela Carta Régia de 1761 se 
crearam Juntas de Justiça, compostus do Go· 
vernador da Provlncla, como Presidente, doll'S 
:Ministros e dous Letrados, pelas quaes se m11n· 
dou tomar conhecimento de todos os crimes. 
Depois a Pro1•isão de 9 de lllllrco de 1797 de· 
terminou que naquellas Provlnclas da Ame· 
rica, em Afrlca e Asla, onde nilo houvessem 
Conselhos de Justiça, fo~sem os Concelhos d.
Guerra. Nomeado D. Jos6 Governador do 
Par:1, em 1815, vendo a contradlccão áe Jun· 
tas de Justiça e Conselhos de Justiça, repre
sentou e pedi o Instrucções; o Conselho nl· 
trnm:trlno respondeu que prohlblu ns Pro· 
visões, dizendo que nestas havia menos exa· 
ctldão. 

l•s Resoluções de 26 e 29 de Novembro do 
1806, que foram para a Bahia e Rio de Ja. 
nelro, ordena\'llm que no Rio de Janeiro de
viam ha\'cr os Conselhos de Guerra, c esta· 
beleceu·se uma junta composta do Ouvidor d'l 
crime, como Presidente, dous Desembargado
res c tres o!flclacs de malcr patente, c que 

Passando·se ao segundo objecto da nesta Junta assim composta, se julg-assem em 
Ordem do Dia, teve comece a pri· segunda instancia os conselhos de guerra da!l' 
mclra c segunda discussão do Pro· Provlnc!as do Rio de Janeiro, !\!!nas, S. Paulo 
jccto de Lei sobre ser livre a qual· e Goyaz; para a Bnhla e Províncias qllc de
quer pessoa, levantar engP.nhos de as· pendem daquclla Rela~ão foi outr:t scme
sucnr, · c em seguimento se puzeram lhante; assim como para a de i\Iatto Grosso, 
em discussão os seus Artigos, cuja onde, além dos quatro -membros Magistrados, 
materla julgando-se debatida, foram ou Letrados, haveria mais um que seria o of· 
approvados como estavam redigidos. flc!al da maior graduação da Provlncla. No 

"Art.· 1.• - E' Une a qualquer pessoa !e- Parií. não sei que Junta se estabeleceu, c de 
vantar engenhos de assucar nas suas terras, que aqui se trata, porquanto a primeira de 
em qualquer distancia de outros engenhos, 1761 não póde ser por não ter Ouvidor nem 
sem dependencia de llccnca alguma. Desembargadores; a segunda de 1797 poder~ 

"Art. 2.• - Ficam revogadas todas as ser, mas então é Conselho de Guerra; porém 
Leis, Alvarás, Decretos e mais Resoluções em as Resoluções de 1806 mandam tomar conho
contrario. " 

Ha\·endo-se aí!nal por discutido o 
Projecto, foi approvado para passar A 
terceira discussão. 

Scgulndo·se b terceiro objecto da 
Ordem do Dia, abriu·se a primeira e 
segunda discussão do Projecto de Let 
sobre a Junta da Justiça l\IIlltar da 
Provincla do Pará. 

Pediu a pala\'l'a. 

clmento do proce~so verbal, e summ~.rlsslmo 
de todos os crimes; lo~;o, não é Cons~Iho de 
Guerra; portanto, acho necessar!o saber quJ.l 
seja, c aqui na C::unara hn quem possa dar es· 
clareclmentos. 

O Sn. BonGES: - O que acaba de dizer o 
nobre S1111ador, seja a do Pará on de ontra 
qualquer Provlnc!n, taivez tenha origem na 
crencão das Juntas de 176!; e se P.caso ns dis· 
poslcões forem gcraes, como diz o nobre Se
nador, nunca th·eram execução em Pernam-

0 Sn. :MAr.Qm;z n:;: ARACATY: - Sr. Pre- buco; ali as Juntas de Justiça não tinham 
sidente. O Projecto diz que f!éa subsistindo alçada mRis que 11 crimes civis, e Isto mesmo 
a Junta, etc.; logo,· existia; mas eu não sei cona restriccões. 
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O Sr. :!liarquez de Aracaty lnsls· 
tlu em que llB Cartlls Régias de 1761 
e a outra em consequencia da consulta 
do Conselho Ultramarino, er!Ull só 
para o Rio de Janeiro e Bahla, e não 
para o Parâ; dlôlle que entendia que 
a devlu ter, ma.s qull não se deveria 
~tpprovar uma Junta, sem se saber da 
sua natureza, c que para Isso eram 
nccessarios cxclarccimentos; que não I 
se oppunha :1 Le!, porquo a julgava 
iusm e ueces~arla; c; que até reque· 
ria para que sua appllcacilo se flzes;;~ I 
extensl\'a á Pro\·lncia de M:ltto Gros· 
ao; que esta medida era um grande 
beneficio, principalmente para os rêos 
militares, os q uacs têm de soffrer o 
iucommodo de quinhentas legoas par:1 

~os dos contractos de arrcmata~!lo de 
rendllB publicas. 

O Sr. Barroso, pedindo a palavra, 
disse que tinha a sujeitar á cone!· 
deração do Senado um artigo desta 
lei; porém seu discurso não pOde ser 
·llercebldo pelo Tuchygrapho, Ribeiro. 

O Sr. Mnrquez de Santo Amaro tal· 
!ou largamente sobre a materla, sendo 
de oplnl!lo contraria á do Sr. Barro
so; mas nii.o poudc colher n. Integra d'l 
discurso do lllustre orador o Tachy
grapho, Ribeiro. 

O Sr. Barroso tornou a falar sust ..... 
tnndo a opinião que tinha emlttldo, e 
conclulo offcreccudo a seguinte 

F.!o!ENDA. 
serem j ui gados. I 

O Sn. MAllQtl'E:z DE CABAVELLAS: - Sr. Pre. "Proponho, q~e no artigo 6• se salve a le: 
sldente. Essa creaçü.o uns Juntas, que foi ge· que h~ pouco fo1 s:mcclonada, sobre as arre
ral, segundo diz a lei, em razão do lncommo· matacoes da.s alfandegas do Imperlo. - Bar· 

do que Unham as partes c os réos de espera· roso." 
rem pela resolucii.o de seus processos em uma 
distancia tão grande, assento que, existindo 
já no Pará, é muito conveniente que seja con· 
servada; por conscquencla, par<!ce-me que o 
que devo fnzer o lllustrc Senador é pôr a. 
sua emenda, para que se faça extensivo ·esse 
Artigo pela mcsnia razão a 1\tatto Grosso. 

O Sr. :!liarqucz de .o\.rac:J.ty disse 
que de ntulto boa vontade poria a 
emenda, mas porque conhecia as duas 
CartllB H~glas, c niio sabia qual des· 
tas era, por Isso não podia deixar de 
pedir esclarecimentos; Q mandou :'i 
l\1esa o seguinte 

"Proponho que se peca ao Governo o di· 
ploma pelo qual ~~~ crcou a Junta de Justlca 
Militar do Pará, com urgencia. - Marq~tcz de 
A..racai1J." 

Sendo apoiado, entrou cm discussão 
a sua matcrla, c julgando-se bastante, 
foi proposto á \'O tacão e appromdo; e 
ficou, portanto, adiado o Projecto. 

Foi apoiada, c entrou em discussão 
com o artigo respectivo. 

O Sr. llfarqucz de Santo Amaro op
poz-se á emenda dizendo, que não era 
precisa aquella declaração. 

O Sr. Marquez de Baepcndy, depois 
de mostrar om um largo, c bem deli
neado discurso, a necessidade de sup. 
prlmlr o artigo 5•, enviou â ::o.resa a 
seguln~e 

EMENDA 

"Proponho a suppressão do artigo 5•, ra
zendo o Senado uma Resolucão que contenh'l 
a sua materla, para. ser enviada A Camara do:: 
Deputados. - Marqucz de Bacpcndy." 

Sendo apoiada, entrou em discussão 
com o artigo respectivo; e, pedindo :\ 
palavra, o Sr. Borges disse que o 
nobre Senador que fez a emenda, não 
contrariava a doutrina do artigo, a.n· 
tes concordava com clla; e, por conse· 
quencla, assentava que o artigo devia 
passar. 

Passando-se ao quarto objecto da 
Ordem do Dia, teve lugar a terceira 
discussão do Projecto de Lei sobre o 
modo porque se dcvern pngar os prc· 

0 Sn. lii.AnQtJEZ Dr: BAEPENDY: - Eu disse 
que me parecia que este artigo não dcvla cn-· 
trar nesta lei, que estava sim pela sua dou
trina; ·mas pergunto agorn: nas outras Pro-
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-----------------vlnclas nilo l::! tamb.;m dividas? Hiio du redu· 
zlr-se todas a letras? Creio que n!\o. :Xào hl 
um alvará que faz men~lio destes emolumen· 
tos? Era necessarlo, pois, que esta lei, que 
diz abolir os seis por cento que se dava pela 
cobranca de todas as dividas, fosse geral, e não 
só para .Minas. 

O Sr. Borges, combatendo a opinião 
do Sr. Marquez de Daependy, disse: 
que não provinha mal de se reduzirem 
cm todas as Pro,·lncias as dividas a 
ldrns; c que a respeito de Mlna.s, o 
nobre Senador tinha dito que se fi· 
zera uma Junta parn a cobrança das I 
dh·Idas, e que se pag:wa quatro, seis 
e alto por cento; que neste caso :\llnns I 
ficava comprehendida na regra geral. 

O Sr. :IIarquez de Da~pendy tornou J 

a Insistir que se oppunha ao artigo,! 
por não acr alli lugar propr!o; e decla· . 
rou que se tinha dito que a mcdidn. I 
era partlcul:tr para ::lrinas, não era I 
porque o fosse, mas porque sendo n.,. 
un!ca que ~e apresentou com tres mil 
c t:mtos conto:; de divida actl\·a, era I 
moth·o de se f::zcr este caso parti· 
cu lar. 

O Sr. Barrc!lo conformou-se com n 
op!n!fto do Sr. :\!arque:: de Dacpcnd:;, 
c sustentou que a lei devia ser ;;eral. 

O Sr. Borges disse que, abollda a 
Junta, ~ntram na regra geral dos mais 
collcctados, c ql!e isso ~ que era me· 
dlda de Igualdade, que ella foi cre:uln 
pa~n facUltar a cobran~a das dividas. 
e do modo por que se manda cobrar 
não era precisa. 

O Sr. ~!nrquez de Bncpendy sustcn· 
tau que não havia alll artigo que abo· 
llsse a Junta do Contracto; que at~ 
os seus ordenados ernm conservados; 
c que do producto destas cobranças (: 
que se pagavo. a rolha dos en1prega· 
dos; que nada dizendo o artigo a este 
respeito, quem 6 que lhes havia de 
pagar? Que isto era um caso parti· 
cular, que quando se qulzesse legislar 
.para casos particulares, não se con· 

dasse esse abuso de dar quatro a seis 
por cento, que seudo ordenado, en· 
trava na regra geral. · 

O Sr. l\iarqucz de Parana;;u4 disse 
que !lcando abolidos os seis por cento 
que se d:l para essa cobrança, cessa a 
regra particular; e que era prec!s,J 
Que houvesse um artigo CJUe chamasse 
á regra geral; portanto, ou era neces· 
sarJo declarar Isto, ou supprlmlr o ar· 
tlgo. 

O Sr. Marquez de Baependy tornou 
a accrcscentnr que o artigo nfto esta\·a 
exacto. Concede-se certas multas qUi' 
entram no cofl'C, pagam-se os ordena· 
dos de todos os empregados; o resto 
é que se dl\'ldP. pelos tres, e não como 
se disse aqui que tem quatro, ~eis ~ 

oito por cento. 

Sendo daC:a a l1ora, !lcou ad\:!lo •J 

Projecto. 

O Sr. Presidente assignou para Or· 
dem do Dia: primeiro, a c:mtlnt!ação 
do projecto adiado pela hora; segundo, 
a Resolução sobre não ser app!lcavel 
a disposição do Alvará de 21 cl e :•L'llo 
de 1751 fís arr~matações que se fiz e· 
rem n:ts alfnncleg-ils das fazenda~ ncl· 
las abandonad!ls; terceiro, a Ticsolu· 
cão sobre a appUcaçi:o das contribui· 
ções que se arrecadam nas Provl:Jclas 
para a lllum!n:!ção da Côrte; qn:!rto, 
o pn.reccr da Comm!ssilo de Est:ltls· 
tlca sobre os trabalhos estatl8ticos d:l 
Pro\'lncla de S. Paulo; quinto, o pro· 
jecto sobre a extlncção das mesas da 
Inspeccão do Assucar, Tabaco c Algo· 
dão; sexto, a Resolução afim de se 
publlcarem pela imprensa todos os 
actos do Go,·erno, que não exigirem 
segredo; setlmo, o projecto esta:)c!e· 
cenclo qne ~~ nm·!os ele proprlcdndc 
brazlle!ra possam na\'cgar sem cn pel· 
!iics nem clrurglõrs: olta\'O, o praic· 
etc sobre os carpinteiros de numera. 

Levantou-se a sessão ás duas horas 
da tarde. 

Visconde de Conoouhns do Camjlo, Prcsl-
clulrla cousa alguma. dente. - Lui::: José de 07it•cim. 3• Secretario. 

O Sr. Borges replicou que, se cmcn· - José Joaquim ele Can;alho, 2• Secretario. 

A 25 



i 
! 

.f ·' 

.'i 

IJ 

i ' 
l'. 

216 Sessão de 31 de Outubro 

138• SESSÃO, EM 31 DE OUTUBRO DE 1827 

E:rpediente. - Continuação da terceira cUs
Cltssão do projecto sobre o 1nodo por que 
se devem pagar os preços dos contractos 
de arrecadaoão de rendas publica&. - Ter-

. ceira discussão da Resolução sobre não ser 
applicavel a disposição do alvará de 21 
de Jfaio de 1751 ás arrematações que se 
fizerem nas alfandegas das taz.:ndas nel
las demoradas. - Terceira discussão da 
Resolucao sobre a applioaçao das contri
buições que se arrecadam nas Provincias 
11ara illuminação da Côrte. - Primeira e 
segunda discussão do parecer da Commis
missão de Estatistica sobre os trabalhos 
estatisticos da Provincia de S. Paulo. -
Terceira discussão do projecto sobre a e:r
tincção das mesas de Inspecção do .A,ysu
car, Tabaco e Algodão 

l'B!SIDE:I'CIA DO S!t. \'ISCO:"'DE DE CO:"'GO:"'IIAS DO 

CAIDO 

!ntell!genc!a alguma, e. que tendo pen
sado sobre a mat&ria que bontem se 
lhe apre~entára pela. primeira vez 
(pois não tlnha assistido â prhneira 
discussão) mudâra de algum modo d~ 

opinÜio; que se lembrava de fazer 
uma observação a l'Ste artigo, conser
vando a sua materia, e pondo-o m'a!s 
bem explicado para evitar os lnconve
nienU>s que se lhe antolharam; que 
redigido de novo !!cava sem etreito a 
suppressão proposta, e apresentou a 
seguinte 

EMEl\"DA 

• Art. 5.• Fica abolida a multa de quatro, 
seis e oito por cento sobre os devedores .meros 
estabelecida pelo Decreto de 18 de :1-larço de 
1801 para as despezas, ordenados e srat!fica
çõcs dos empregados e directores da Contach
r!a da Adm!n!stracão dos Contractos, e divi
das activas da Provinda de lllnas Geraes, pas-
sando os empregados nesta Contadoria a ter 

Achando-se presentes vinte e seis exercicio na Contadoria da Junta da Fazenda 

Srs. Senadores, declarou-se aberta a 
seasão, e foi Ilda e approvada a acta 
da antecedente. 

O Sr. Rodrigues de Carvalho apre
sentou as emendas e artigos add!t!vos 
ao Projecto de lei sobre os ordenados 
dos professores dos estudos prepa.ra
torios para os Cursos Juridlcos, e não 
havendo quem falasse contra a sua 
redacção, foram propostos :1 votação, 
e approvados afim de se rcmetterem 
ft Camara dos Srs. Deputados Junta
menta com o Projecto originai. 

Entrando-se na primeira parte da 
Ordem do Dia., proseguio a terceira 
disc11Ssão do ProJecto de Lei sobre 
o modo por que se devem pagar os 
preços dos contractos de arrecadação 
de rendas publicas, que f!cára adiado 
na aessão antecedente, juntamente com 
uma emenda ao artigo 5•, e outra ao 
artigo s•. 

O Sr. Marquez de Baependy, pedindo 
a palavra, disse que hontem tinha 
:proposto a suppressã.o do artigo 6•, por 
lhe parecer estar neste projecto sem 

da mesma Provincia, com os ordenados qu~ 

actualmente vencem, emquanto não tiverem 
outro destino; c seguindo-se na cobran~:a das 
dividas activas por execu~:ão, o que a tal res
peito se acha disposto nas leis que devem ser 
observadas cm todas as Provlnclas do Impe
rio, sem dl!feren~:a alguma, com declaração po
rém, de que as propinas ou emolumentos, c 
qnaesqucr despezas das exccuc;ões em todo o 
Imperio, devent ser satisfeitas depois de in
tegral pagamento da divida activa da Nação. 
- Jfarqucz de 1Jaepcn.d1/." 

Sendo apoiada., continuou a c!!s· 
cnssão. 

O Sr. Oliveira, apoiando a emenda 
do Sr. :Marquez de Baependy, até onde 
se entende - estarem llvres os seis 
:oor cento que tem o Juiz c o Escri
vão do que entrar nos cofres,- con
tinuou a relatar que tendo servido 
de Juiz da Corõa cm :1-llnas, c Que pa
gando-ee na f6rma da mesma emenda, 
fizera algumas cobranças, das quaes 
nunca Unha recebido cousa alb'Uma, 
porque nunca se praticou que o Ju!r:, 
tendo, por exemplo, de vinte contos 

t • 
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de réis cobrado só dous, tivesse logo dos contractos antigos, contra a qual multo se 
os emolumentos; que, portanto, enten· tem falado; faca-se a reforma, que se julgar 
dia que a emenda quer que o Juiz nada conveniente, e de modo que em todo o Impe
receba sem acabar de cobrar todas as rio se siga o mesmo methodo, mas será de 
dividas; e sendo seu lugar temporarlo, rlll:ão, e mesmo de justica. "que as pessoas em· 
ainda que tenha principiado uma co· i pregadas nestes estabelecimentos sej!Uil aban· 
brança, findando-se o tempo, o Juiz donadas, perdendo de repente os meios de 
que lhe succede é que ,•cm a receber, subslstencla, e ficando com suas fami!las em 
niio podendo, por conseguinte, gozar do desamparo? Elles podem multo bem ficar ad· 
beneficio o que principiou a d!llgcn· dldos á Contador!a da Junta da Flll:enda, em· 
ela; que, entendia, portanto, sempre quanto não tiverem outro emprego. 
livres os sela por cento do que se co· O Sr. Oliveira tornando a Impugnar 
brar, e entrar nos cofres, pois, assim parte {ja emenda, continuou a susten· 
teria o Juiz interesse particular para tar a sua opinião, mostrando energl· 
fazer a cobrança. camente os lncom·enlcntes que resul· 

O Sn. BonaES: - O lllustre Senador que tarlam da sua adopção. 
ac:t~ de falar, dizendo: ;·c;uc cs seis por cento Julgando-se discutida a materla do 
são pela entrada no cofre cas dh·ldas que se proJecto em s;eral, o Sr. P~csidente 
cobram" relata o que passou, mas cu sei os passou a propor ao Senado: 
iucom·enl,entes que ba c os abusos que se pra· 1.• Se appro,·ava todos os artigos, 
tic:tm, c não são poucos os que concorrem para salvas as emendas. Assim se resol· 
ellcs. O Escrivão tem nisto grande parte, por· veu. 
que quem é devedor paga a exeeucão, os seis 2.• Se a~pro,·ava a emenda do Sr. 
por cento, e a divida fica no escuro. A lei de Marquez de Baedendy. Não passou. 
li76 que providencia a este respeito, diz ex· 3.• .Se approvava que no artigo G• 

pressamcntc - que os seis por cento se D.l're· se sah·asse a lei que foi sanccionada 
cadam por execução e arrematação de bens-. sobre as arrematações das alfandegas. 
Emquanto á emenda sobre os seis por cento, Votou-se que não. 
creio l'jue não vem a fazer dlfferenca. e põe a Ficou prejudicada a emenda do Sr. 
cousa no mesmo estado. ;'lfarquez de l3aependy apresentada na 

O Ss. l\IAnQUEZ DE B.-\EPE:>DY: - Pelo que sessão antecedente. 
acabo de dizer ao lllustrc Senador, claro fica Foi, portanto, approvado o projecto 
a necessidade de rcsoluÍ:ão, porque ha grandes tal como esta,·a redigido, afim de se 
abusos. Emquanto ao que diz o nobre Sena· remetter á Sanccão Imperial. 
dor, 2• Secretario, não me parece razoavel. A' Passando-se ao segundo· objecto da 
dl!f!culdade que apresenta, de gozarem os mi· Ordem do Dia, te\'e comeco a terceira 
nlstros do beneficio, porque as cobrancas se discussão da Resolução sobre não ser. 
fazem no decurso de annos, sendo seus luga· appllcavel a disposição do Alvará de 
res temporarlos, vindo a perder as vantagens 21 de Maio de 1751 ás arrematações 
que lhes deviam tocar, respondo: que não per· que se flzarem nas •alfandegas das fa· 
dem o direito a esses vencimentos. Alêm :~:cndas nellas demoradas, c não ha· 
disso, Sr. Presidente, se elles fizerem a sua ;endo quem contrariasse a sua dou· 
obr1gacão, hão de cobrar logo que as contas trlna foi proposta á votacão. e appro· 
vão para Juizo. O que convem é atalhar os vada para subir á Sanccão Imperial. 
abusos, c estabelecer em todas as Provinclas Seguio-se o terceiro objecto da Cir· 
do Imp~rlo um systcma regular c uniforme. dem do Dia: abrio-se a terceirn dis· 
para que dcsappareçaro as prevaricações, que cussilo da Resolução sobre a applfca· 
actualmente se notam. Em ::\finas G~rncs ba cão das contrlbui~ões, que se arreca-
uma Junta e uma Contadoria com regulamento da.m nas Provlnclas, para a lllumlna· 
proprlo, para as cobranças das dividas activas cão da COrte, a cargo da Intendencla 
da Fn:~:enda Publica. e particularmente para a Geral da Pollcia; cuja materin julgan· 
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dooõe discutida, to! approvada como 
estava redigida, afim do se rcmcttcr â 
Sanccão Imperial. 

Passanrlo·se ao quarto objecto da 
Ordem do Dia, entrou em primeira e 
segunda discussão o parecer da Com· 
mlsslio de Estatlstlca sobre os traba· 
lhos estatfst!cos da Provlncla de Sllo 
Paulo, e Mdlo a palavra 

O Sn. :!o!.mqur.z ot: SA:>Ta Al!Ana: - Sr. 
Presidente. Sabemos mui bem que estes tra· 
bnlhos estatlstlcos nil.o podem estar ainda per
teltos, por-Que faltam muitos elementos para 
esse fim; todavia, eu desejaria que se publicas· 
sem. A Commfssii.o rlnglo-se â parte relati1·a 
a S. Paulo, por~m. d~sejava tambem que elia 
d~sse seu parecer robre os do Rio Gran !~. <!nl· 

hora não estejam perfeitos, par:\ que ~e JlUll!f· 
quem Igualmente; c eu appro1·o o que c!':~ dh· 
ser sobre tão importantes trabalhos. 

O Sa. MAJIQUEZ DE P.UlA:>AGtT.t: - Sr. Pre
sidente. A materia, no meu modo de enl!,ndcr, 
.:levia ser tratada ·com mais circumspcc~ão. 

Que quer dizer approvar a Camara o parecer da 
Commlssão sem Ler conhecimento destes tr1Lll3· 
lhos? E' o mesmo que dizer que estão multo 
perfeitos, e que merecem a sancção da Ca· 
mara, podendo comtudo deixar de estar. Po· 
dlam-se ter mandado Imprimir sem lr.tcrven. 
çii.o alguma, c, impressos, distribuirem·sc pelos 
membros da Carnara, a Commfssão Que désse 
depois o seu parecer, para se !JOder ver o grli.o 
de consideração que elle merecia; por~rn. como 
já. não podem deixar de se Imprimir sem a 
mesma Intervenção, imprimam-se, não só afim 
de cada um de nós 1•er se 6 precisa alguma 
reforma, ou alteração, e tendo presente o oh· 
jecto de que se trata, da.r o seu parecer; mas, 
tambem porque nii.o podemos discutir uma 
causa que ainda nito conhecemos. 

EMEXD.~ 

"Proponho que se mandem !mprlm.fr os 
trabalhos estat!stlcos das Pro\·lnclas de São 
Paulo c Rio Grande de S. Pedro, sem depen· 
dencla de nenhum exame preliminar, nem dls· 
cussão. - Jla,·qu.e::: de Banto Mnaro." 

Sendo apoiada, entrou em dlscussllo 
com o parecer. 

O Sr. Soledade, ;pedindo a palavra., 
disse que a Commlssilo de Estat!stlca 
tinha assentado em dar o seu parecer 
a respeito da cstat!stlca da Prol•incla 
de S. Paulo, porque continha idéns, 
das quaes a Commlssão podia tirar 
conhecimentos estatlst!cos para se pu· 
b!fcarem; e não assim da da Proviu· 
ela do Rio Grande, pois que não achou 
merecimento no plano de estat!stlc:~. 

daquella Provincla; que o que velo es· 
cripta delln, não prestava para nada, 
que era Informe o plano em todos os 
seus artigos; por conseguinte, para 
que se havia de querer publlc:rr uma 
cousa, que não podia dar conhccimen· 
tos exactos ao povo brazllelro? 

O Sr. Marqucz de Caravellns, 
apoiando a opinião do Sr. Solcdade, 
disse que não achava conveniente QU·~ 

se Imprimisse por ordem do Senado 
uma cstatlst!ca que é pesslma, pe>rque 
crer-se .. tt, talvez, que o Senado a ju!· 
gou digna de se publicar, o que nfio 
era proprlo da sua dignidade; que 
depqls de impressa girava por toda a 
parte; c que ldéa fariam os estran· 
ros, vendo uma cstat!stlca til o d e!cl· 
tuosa Impressa por ordem de uma Ca· 
mara! Conclu!o que se Imprima muito 
embora, mas não por ordem do Se-

O Sr. llfarquez de Santo Am:!ro nado. 
disse que este negocio é da natu;·czn O Sn. Bonm;s: -O nobre Senador contra-
daqnelles, que entram logo cm llls· ria a emenda porque é mã, mas quem pronun· 
cussão, que por Isso havia de ficar já clou esse juizo? Foi a Commfssão? Niio. Um 
cm seg-unda, c como a Commf3sãc de membro della 6 qua n,iulza assim sobre os co· 
Estatfsllca não podia dizer _outra cousa nheclmcntos particulares que tem. Pais o pa· 
sobre os trabalhos estatlstlcos da Pro· recer de um membro é que ha de refrear a 
''!nela do Rio Grande, do que diz neste opinião dos mais? Como hei de fazer o meu 
parecer a respeito do da de S. Paulo, juizo, se nito se imprimir? Como é que sa 
mandava 1l ::1-Iesa a seguinte 1 emendam todos os trabalhos desta genero, se-

.. ,. 
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não fazendo as emendas c glozas que !orem 
necessarlas? Todos os mappas que temos, têm 
sido emendados; e todos os que ha bons, tem 
sido primeiramente corrigidos; quero, por
tanto, formal" o meu juizo para o apresentar n:t 
sessão do anno que vem; e, sem se llniJrlmlr, 
não o posso fazer. 

ao dlzcr qu<: se illl!-li"l':'t:. cú~ <.lt:c1ara~r,o, e é o 
que se deY!a ter feito no principio; ma~ di· 
zer-se que o Senado o mande !mpr!m!r para 
ver os trabalhos, n!lo é preciso. Qual é o 
trabalho que o S<:m:.c!o I:land:t Imprimir di· 
zentlo que é d!);'no? Xf:o ;;:,; diz nada, c Isto 
é o que se pratica naa .Acadcnllas; e, não ~e 
dizendo couzn. alguma. :-tf~o se np~r~va. nem 
desnpprcva; póde n.uc ni!o tênha e~actldiio em 
al;;uruas partes, mas el:l outras s~Ja exacto; 
n::.da ha nesta mater!a que seja perfeito; as· 
sim, ilcho que se de1•e lmprlnJir. 

o Sr. Marquez de Paranagud, se· 
guindo e sustentando a oplnl:io do Sr. 
Borges, mostrou cnerg!c:tmente a n~ 
cessldade de se Imprimirem os tra· 
balhos estat!st!cos. 

O Sn. BoaGES: - E' p:tra rés;Jondcr ao 
lllustre Senador QUe diz - "~er descrcdlto 
Imprimir um pap~J r.uc não presta !l:'.l'a nada" 
- que me le\·anto. Como é que o nobre Sena· 
rio r Glz que n!io ~r~sta ~en1 o ter e~:a:uinado '! 
E' sobre o dito de um Senador, membro da 
Com"' is~~o. ~uc :m:nca tal proposl•;~o? Pois 
eu nilo juro sobre a op!nlüo à e outro. A!nd'l. 
se nii.o propoz á Ca:n::ra, se é bo:n ou m[!o. 
Diz que tuuo o que se manda l·mr.rimir Ie<:a 
o cunho de bom! Entf.o, s~ assim é, porque so 
mandam Imprimir as emendas que entram em 
discussão, e depois sfi.o rejeitadas? Elias de· 
vem nesse caso tér o cu:1bo de bi:Jõ! Alóm 
disso, nós não somos escra1·os da Cü:nml;;:;iio; 
é pi'Cciso impr!mlr para se poder ::jt:i~~,;. 

O S1:. ~fAr.Qri:z UE C.1r:.1v::r.r.o~~: - Qu~ndo 

disse que nii.o prestam, r..flo falei s~m funda· 
menta; nós ouvimos a Commlssflo cm ~uem 

a. Cnmnra. tem confiança; e!l~ d{!. o s-:u Pare· 
ccr, que não se imprima, e um de seus m~m
bros :1 ':'(Tczcrm t.n, que nf-1.0 ;lresta pnr~. nada. 
Se acaso o lllustre Senador niio contra na Com· 
missão, peça para examl:1a~. e poderá entii.o ft· 
car ::o alcance da raziio e motivos que a Com· 
m!ssfio tcYe para dizer que se lmprl:n!a um, P. 

não outro plano. Ha d!H~rcnça nas emendas, 
e este ;,apcl, o juizo QUe se forma não é o 
mesmo; portanto, não me opponho a que se 
lm;~rim:t, comtanto que \'~nha com alg-um ti· 
tuJo que mostre que não está exacto, c quq 
ainda nlo tem a approvaçiio da Camara. 

0 Sn M.\r.Qt:I:Z IJE SAxro .\)1.\r.o: - Sr. 

O Sr. ~~arquez de Cara,•el!as, pe· 
dlndo a palavra, continuou a susten· 
tar a sua opinião, dizendo, que ainda 
se não tinha combatido a que elle tl· 
nha emlttldo; e que todos as vezes 
que o Senado mandasse Imprimir se· 
melllan te papel, já tlnh:t o cunho do 
mesmo Senado, se nil.o se declarasse 
antecipadamente, que se Imprimia 
para se aperfeiçoar; que nenhum dos 
Corpos Legislativos que não têm ta· 
ehygraphos seus manda Imprimir o 
discurso de algum orador sem a Ca· 
mara o approvar, porque, então, traz c 
cunho da sua bond:tde e perfeição; 
que o mesmo acontece n:1s Academias; 
mas apresentar um:> estatlstlca sem 
trazer o cunho de que o Senado :1 acho.! 
boa ou má, o que se segue ê suppõr
se que ella é boa. O lllustrc orado~ 

continuou dizendo que déra multo 
credito aos mnppas da Amerlca, que 
foram m'andados publicar, pelo cunho 
que tinham; que a Camara dos Depu· 
t.'ldos, ha pouco, fizera Imprimir como 
Parecer da Commlssii.o o que um d~ 

seus membros tinha ai)rcsentado; que 
dessa maneira conYinha, mas que de 
outra sorte, sem :1lr;um titulo que re· 
salve o ter-se! Impresso, era lndeco· 
roso; que não era o mesmo que uma 
obra de um particular, que póde es· 
tar multo cheio de amor proprlo, c 
qualquer dar· lhe credito ou não: 
conclulo, que era descredlto mandar 
Imprimir um papel que não presta 

Prcsidrnt.~. Lc,·:mto·:n~ para acabar com a 
qucstiio. O lllustre Senador, que me precedeu 
foi nesta Camara um grande defensor do es-

para nada. tabelcclmcnto dos taehygraphos, c· tacs quaes 
O Sn. l\IARil'CEZ nr. PARAXAG'GÁ: - O 11· ellcs ~xistem, \'ão apparccendo os discursos; 

Senador é da minha opinião, emquanto I ora, apparrecndo a dlr.cusr,ii.o de hoJe, duvl· lustre 
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dará aiguem que isto' que se manda lmprl· 
mlr ainda nlio tem esse cunho de verdadeira 
estat!stlca.! Nil.o. Entra. em duvida. O Senado, 
quando manda Imprimir um trabalho destes 
nã~ diz que ê bom, nem mão; e o que agora 
se faz, ê apresentar tal qual o Governo o re· 
metteu. O Senado ·mandou Imprimir, segue· 
se que o approva? Não. P~?,rtanto, não posa~ 

ser da. opinião dos lllustres .Senadores que &e 
oppõem. 

O S~t. l\I.'I.RQUEZ DE CARAVEr.us: - Sr. 
Presidente. Então, que se mandem Imprimir 
todos os papeis que tem a Commlssiio de Es· 
tatlstlca; a ~azilo é a mesma. 

O Sr. l\!arquez de Paranaguã tor· 
nou a Insistir na sua opinião; e, pe· 
dlndo a leitura do Parecer da Com· 
missão, e sendo este lido, disse qu~ 

se compromettia o Senado, se a Com· 
mlesão disser que examinando tlS 

trabalhos estatlstlcos de S. Paulo e 
Rio Grande, julga que se devem im· 

que sil.o contra o Parecer da Comml~· 
são tido o lncommodo de os exa.mlnar 
para então !alar contra o que diz & 

Commissll.o; que, assim, approva.va o 
que diz o lllustre Senador, Sr. Mar· 
guez de Caravellas. 

0 Sn. MAilQt1l!:Z DI: BA!ll'lll\P'I.": -Não posso 
deixar de concordar com o Sr. Marquez de 
Oaravellas; ainda que n6s temos a liberdade 
da imprensa, todavia nlio ll para fazer isto 
sem clrcumspcccão; porque quando um ter· 
celro manda. imprimir um trab:J.Iho seu, já. áá 
uma prova de que o acha exacto; como é, pois, 
que o Senado manda Imprimir tudo? Esta 
despeza quem ê que a faz? E' a Fazenda Pu· 
blica; logo, se o Senado acha Que a fa.zendl 
publica deve ser sacrificada .a esta dcspeza.. 
deve a Nacão tirar daqui proveito; deste Se
nado não deve sahlr nada para a Imprensa, 
senão depois de ouvir a Commlssão; se ai· 
guns IIIustres Senadores duvidarem da exa
ctidão da mesma Commlssão, a qual deve 

primir, sem comtudo afiançar a sua dar o S!!U Parecer, d!!talhnda.mente, e nilo 
perfeição, assim, deve examinar e dizer no dia se
• O Sr. Soledade, pedindo a palavra, guinte a sua oplnliio. Porém, para dar 

disse! que quanto aos trabalhos es· uma idéa do que não presta, fa.zer gastar di· 
tatistlcos da provincia de S. Paulo, a nheiro ti Nação! Não. SI! uma Academia man
Commissão os achava dignos, mas d:l. imprimir G a sua custa. Emquanto ao dl· 
não respondeu P!!la sua exactidão, o zcr que se mande Imprimir s6 para entrar 
que não achou nos da Provincla do cm dl::~cussão, para que assim se salve! das im· 
Rio Grande, c eis porque! a Commis· putacões, não acho razão em ·fazer uma 
são suspendeu o seu juizo a este! rl!s· desp!!za de que a Nação não possa tirar utl!· 
peito; e que quanto ao dizer o lllustrl! Idade. 
Senador "n6s não somos escravos 
do Parecer da Commissão" assim 
é; ella, porém, o quil fez foi suspcnd!!r 
o seu voto sobre os trabalhos estatls· 
tlcos do Rio Grande. Continuou 
dizendo que a ra.zão que o IIIustrc 
Senador tinha para approvar uns c 
não outros, esta mesma teve a Com
missão, porque não lhes achou pro
priedade de trabalhos estatlstlcos; 
que a dizer-se QUI! é bom publlca
rl!m·sl!,· l!ntão publique-se tambem 
um trabalho QUI! ha da Provlncla do 
lllaranhão, QUI! é um montão de cou
sas impropriasá. QUI! se admiram que 
sabendo-se estarem ha tanto tempo 
estes mappas na Secretaria. não ti· 

vesse algum dos 1IIustrl!s SenadoreR, 

O Sr. Marquez de Cnravellas, to· 
mando a palavra. disse, que o que ti· 
nha a falar. acabava de ser emlttldo 
p~lo illustre SI!Da.dor que o precede-
ra; e s6 notaria duas cousas: primo, 
que já tinham convindo que houvesse 
essa declaração, que consegue o fim, 
qual era salvar o Senado; segundo, 
que se tinha pugnado pelo estabeleci
mento dos tachygraphos, era por-
que se tornava necessarlo apparecc
rem a todo o tempo as opiniões dos 
membros d(l. Camara. e qu.c nos dlarlos 
nppareccm estas multo tarde (pois 
d'aqul a um a.nno é que viril a dis
cussão de hoje) quando para credito do 
Senado nii.o devem soffrer um s6 mo
mento de demora; portanto, que esta-
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va. pela. oplnlllo do lllustre SenAdor, I dor não póde reclamar, quando oa deteltos que 
.Sr. Marquez de Ba.epeudy. encontra na ;mercadoriA silo patentes e claros, 

O Sr. So!edade opinou que seria bom porque se diz que os examine; mas nos que 
nomearem-11e para a Commlssão mais 1 sllo encobertos dâ·se um tempo determinado 
·alguns membros que tenham eonhe- ! para poder desfazer a eompra; porém, s.erá 
dmento da matera, bem como o Sr. mais acertado haver sempre este cuidado, para 
Camara, para entllo ella se encarre- se conhecer quem foi o !alsl!lcador, e seja Isto 
gar de dar um parecer mala clrcums· um artigo addltlvo, que vá na lei. Este artigo 4" 

tanclado :laquelle trabalho, assentando suppõe que todos os empregados na Mesa da 
que aquelle modo de proceder seria Inspecção têm ordenados; nllo é assim: O Es-
o melhor. crlvão do Contencioso não o tem (ao menos na 

O Sr. :Marquez de Paranaguá !ol de Bahla). Portanto, parecia-me bom que se dls· 
opinião que se nllo -despresasse Intel· sesse que este homem continuasse a escrever 
ramente o plano, porque havia de ter perante os novos Magistrados da Justlç:1 Or· 
eempre alguma cousa boa., que se po· dlnarla, emquanto tosse vivo, ou não tivesse 
-desse aproveitar; que se fizesse multo outro emprego; assim, !lca remediado este ma1, 

embora a declaração como Indicou o e remediamos este mlseravel, que pouco du
Sr. Marquez de Caravellas, e que a rará. porque tem já. 80 annos. Emquanto ao 
!altar-lhe :tlguma cousa não ê para artigo 3• direi que as Camlli':IS Munlclpaes po
quc seja rejeitado in totu.m. 

1 
dem ter cuidado nas estradas; e mando á 

Julgando-se suf!lclente a discussão, I :\lesa as seguintes 
foi proposto â votacão o parecer, e · 
passou na fórma -da emenda; man· 
d!Lildo·se Imprimir os trabalhos esta· 
tlstlcos das Provi nelas de S. Paulo ! 
c Rio Grande de S. Pedro, com decla· 
ratlo do parecer. 

Seguindo-se o quinto objecto da Or· 
dem do Dia, abrlo-se a terceira dls· 
cussão do proJecto de lei sobre a ex· 
tlncção das mesas da Inspecciio do 
Assucar, Tabaco e Algodão, e pedlo 
a palavra 

I 

I 

ElrE:qj)AS 

.4.rtigo additivo, salvn a rcdarçcfo 

"Ficam subsistindo as marcas, c nume· 
ros de ferro, que denotnm de que engenho vle· 
ram as caixas de assucar, e de que lavrador 
o tabaco. As multas a que esta\·am sujeitos 
os falsificadores senão arrecadadas pela Ca· 
mara llunlclpal, para lhes dar o destino que 
tém por Lei. 

• Ao Art. 4.• - O escrivão do contencioso, 
O Sn. l\!ARQUEZ DE CABAvELLA.S: - Sr. Pre· 

sldcnte. Approvo a lei porque a acbo mui con· que não tem ordenado, continuará a servir 
venlentc c justa; acho, comtudo, que deve sof· com ~s Magistrados, a quem se devol\·e a ju· 
trer algumas emendas. Pelo Regimento da rlsdlçao da Mesa, durante a sua vida, se não 
M da Ins """ÚO era obrigacão dos senho· tem outro emprego de que possa subsistir. -

esa. P~v lf d c 71 , 
res do engenho, ou mesmo dos lavradores do ,. arqucz c nravr .a.s. 
tabaco pOrem uma marca nas suas caixas, pel:1 Foram apoiadas; c pede a palana 
qual se conhecia de quem era., assim como r. O Sn. liAllQUEZ DE S.\:iTO AllAno: - Não 
tabaco a que lavrador pertencia; e por Isso posso conformar-me com a opinião do lllustre 
quando appareclam com corpos heterogeneos, Senador, porque é contra a base fundament:ll 
ou assucar máo, e com à!gumn !alslflcacão, o da lei, assim como é o artigo addltivo, que 
comprador se queixava, e o vendedor pagava / acaba de offerecer. Disse o lllustre Sr.nador 
uma multa; parece-me que Isto ee deve con- : que o comprador está. sujeito a ser enganado 
scrvar para evitnr alguma prevaricacão, e por I se a caixa não trouxer marca; respondo que 
este melo tem-se o exacto conhecimento do : se o comprador nlio o qulzer ser, examine-a. 
falsifJcador; o que não acontece, deixando de I Tambem disse o lllustre Senador que poderia 
existir esta sabia ;:Tovldcncla.. N6s vemos que :\"Ir a caixa falsificada. e não se saber quem era 
em todos os palzes, pelas suas leis, o compra· :o dono para ser castigado; ella sempre ha de 
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U·nzcr n mfl.rc:a: t.:'C.'1!!ec·~··S(•, por C~xernplo, que 
um lnvrador falsificou o seu .tabaco: não lh'o 

não haver sessão, e depois de um& 
breve ret!cx!!o, decldio-se que nào hou-

comprem mais; u~·st!l JJHLUel!'a flcli ca~llgado. vesse. 
Portanto, este arU~o :tddltlvo vai contra o sen· O Sr. Presidente designou para Or· 
tido da lei. Falarei agora sobre a emenda. dem do Dia: primeiro, contlnuaçilo do 
Este escrll'ão não tem ordenado, como diz a projecto adiado; segundo, Reaolutll.o 
lei no artigo 4", por con~egulnte, nilo est~ no I sobre pub\lcar-se pela Imprensa todos 
cnso. Sr. Presidente, não se deve !azer reforma 

1 
os actos do Governo, que nil.o exigirem 

em preiulzo <la Fazenda Publica, devendo nós/ segredo; t~rcelro, projecto de lei, con-
ze!ak; se o l!lustre Senador fizesse a emenda, 1 cedendo aos na,•ios de propriedade 
que o~ empre:;:ulos da :!\!esn seriam indemniza., braz!lelra poderem naveg:.!.r sem ca· 
dos pelo GoY~rno, p~:!o I::odo mnis conveniente, pe!Hl.es, nem cirurgiões; quarto, pro-
então, sim; por~m fazer o caso especial nã:~j posta do Poder Executivo convertida. 
deve ser; n6s fazemos uma lei gernl, e n[lo em projecto ele lei relo.t!vo nos carpln· 
para ~ste ou :!qucl!c empregado. Todo.s somos J teiros do numero; quinto, proJecto de 
lgunc;; ner:tnte a !c!... lei sobre a liberdade d:t lmprens:t. 

, O SI~ ~.!A:tQUEZ l!E PAI:.\!>.\GtJ.I.:-cipo!:!dO! I Levantou-se a sessüo ás duas horas 
O St:. ~IAJtQtJEZ uE S.\XTO A~:.u:o:-... Por-, da tarde. 

tnnto, n:lo posso confo:·m::.~·mc cc!:! ta! op!· l"!sconde de Conqonllas do Campo, Presl· 
ni:L:J. I dente. - Luiz José ele Oliveira, 3" Secretario. 

O S!t. ~.L\!!Q!:Eí: DE CAH.':sr::r.r...\s: - Sr. Pre· '~ José Joaquhn c!c Carvalho, 2° Sccrctc.rio. 
sldente. Sustento n:io só o artigo additlvo, mas 
:t minha emenda. Emqu::tnto no dizer-se que 
o artl:;~ nddl:l\'o se oppõc ao fim d:t lei seria 
necessario que !soo se dcmonstrns~e para cu 139• SESS,\.0, E:II 3 DE !\OVE~DRO DE 1827 
fic::r CJ:JI!cc~::do. Di~ o !!lustre S·~:Jado~ que 
não 6 p~eelso que as cni=:::.s tenham marca. D·~· 

seja\':t que se me dissesse como se ha de s:tber 
quem é o fa!s!f!eador? Isto 6 querer abrir a 
porta ~ preYarlc:t!;f:o. O n brlr·se c::tl::a por caixa 
é um incommodo extraordinarlo, e não posso 
conforma:-·m~ com isso, a lei o que não quer ê 
enganos; c é ;:~roprlo do Je:;!slador, quando acha 
um defeito p:ir-lhc uma bnrreira para o impe· 
dlr. Faln~el agora da emenda; esta contempla· : 
ção nnz~eu da bondade da mcs:ma lei, que, que 
r e:~ do uma reforma, não quer fazer mal; ella 
faz mnls do que igualar, e se é Igual para todos, 
está multo be:11 feita; cu não flz Isto pnr:t pre· 
judlcar a F:LZenda Publica, porque sei tambem 
que a dc1·o zelar, r:! só usei do termo Igualdade, 
que dc;c h::.v:;r entre todos os cmprcs-ados. Tem 
o Escrh·ão este ordenado r:mquanto ~ vivo, ou 
cmqunnto ni'.o t!Ycr outro emprego? ::-l'iio. De· 
vemos dclx!!.r este homem ao abandono? ... Por
tanto não estou pela opinião do !llustre Sena· 
dor. 

Trndo dado a hora, e como nllo hou
\'essc ~ucm pcili~se a palavra, ficou 
adiado o projecto. 

Expediente. - Continuação da terceira dis· 
cu.!São do projecto sobre a cxtincção das 
mesas da Inspcr.;rio rio ,tssucar, Tabaco e 
Algodão. - Primeira c segunrla discussão 
tla Resolução so11rc fazer-se publicar pela 
impreusa todos os actos elo Governo fJU•l 

não exigirem. segredo. - Primeira c se· 
gund.a discusscio do llrojccto sobre conce· 
dcNc aos navios de 1lropricrlndc bra.:ileira 
porlcrem 11avc[lar sem cape!lãcs 11cm cirur· 
giéics 

rRF.SIDT::::'I'CL\ llO Sr.. )!J.RQu'EZ D:: I::'I'U.~~!nt'I'E 

Acha.ndo·se presentes vinte e novo 
Srs. Senadores, declarou-se aberta a 
sessão, e lida a neta da antecedente 
foi approvada. ' 

O Sr. 3• Secretario deu conta do se· 
gulnte ofC!clo qne havia recebido do 

• 1• Secretario da Camara dos Srs. Depu· 
tados: 

OFFICIO 

"Illm. e Exm. Sr. - A Camara. dos Srs. 
O Sr. Presidente consultou o Senado Deputados tem adoptado lntelmmcnte aa 

se no dia ~ de· ::\'o,·embro deveria ou emendas feitas pela. Camnra dos Srl!l. Senado-
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res a.o projecto de lei sobre a fundação da DI· Presidente rla Provincla e processadas pelo ar 
vida Nacional; como porilm, reconhecesse que I crlvio. 
·este projecto sottrera na ultiiilll. l'edac~ al· I "Porque, tendo-se approvado na terceira 
gumes alteracões, que não s6 estão em deshar· discussão a supprP.ssão do que então era ar· 
monla com o venclcio, mas atê podem pOr em tlgo 52 - em que se designavam gratltlcacões 
1obre a Indlcacão de um dos seus membros, e aos empregados nas caixas flllaes; e havendo· . 
equivoco o seu verdadeiro seútldo; Resol\·eu, se a organização das ditas caixas approvado 
com o Parecer da Commlssão de Redaccão, cuja da maneira exposta no artigo 53, não tem lugar, 
copia com o mesmo projecto remetto Inclusos, ou coherencla, falar-se neste artigo 54 de gra.
corrlglr o projecto original, no caso de convir t!flcações, de delegados, e de escrlpturar!os. 
a Camara dos Srs. Senadores, pela maneira 
que se acha exarada na mencionada. copia, fi· 
.cando assim rest!tu!da a verdadeira llcciío do 
projecto, tal qual fOr approvado na. ultima dls· 
cussão, afim de que seja levado á Imperial 
Sancciio; O que tenho a honra de participar a 
V. -·Ex. para Que seja presente na mesma Ca· 
mua. - Deus Guarde a V. Ex. - Paco da 
Cama.ra dos Deputados, em 2 de Novembro de 
1827.- José Carlos Pereira de Almeida Torres. 
- Sr. VIsconde de Congonhas do Campo." 

Passou a ser lido pelo .Sr. 2• Secre· 
tarlo o parecer de que faz menção o 
oftlclo, cujo theor é o seguinte: 

PAnt:CEII 

• A Commlssão de Redacção, em consequen
cia da Jndicacão do illustre Deputado o Sr. Vas· 
concellos, passou uma seria revista sobre os ar
tigos do projecto da lei do reconhecimento da 
d!Yida publica; e, convencida de que a dema· 
sl!lda celeridade a que a Instigou o seu zelo 
na redaccão do dito projecto, deu causa a pas· 
sarem nella algumas Imperfeições, que alheando 
em alguns artigos a sua doutrina da coheren
cla e Ugação que deve ter, na conformidarle 
dos vencimentos approvados nesta Camara. e 
do que se acha determinado nos antecedentes e 
subsequentes artigos; propõe de aceordo com 
os apontamentos do mesmo Sr. Deputado, se 
.apresente ao Senado a necessidade das segnln· 
tes ratificacões: 

Primeira 

"No artigo 54 supprimam·se as palavras 
- gratlflcacões -delegados e escrlpturarios -
ficando o artigo assim redigido depois das pa· 
lavras - Inspector Geral - e as despezas das 
caixas fllfaes o serão pelas respectivas Casas 
de Fazenda, ã vista de folhas asslgnadas pelo 

A 36 

Segunda 

"No artigo 56 em lugar das pa.layras -
serão os corretores da Caixa e suas tlllaes par· 
ticularmente responsaveis - deve ler-se -
será o corretor da Caixa particularmente res
ponsavel. 

"Porque, como se approvou o sobredlto e r· 
tlgo G3, em que se não comprehendeu o Corretor 
entre os empregados das caixas fillaes, por se 
ter a este respeito approvado uma emenda 
suppressh•a, não Re p6de falar nesta lei em 
mais do que no un!co Corretor da Caixa Jlrlncl· 
pai. 

Terceira 

"No artigo 61. DeYem supprimlr·se ns pa· 
lavras "esta lista seri logo rcmettlda ás d!ffe· 
rentes <:alxas flllaes". 

"·Porque são Inteiramente disparatadas, e 
sem connexão com as antecedentes. 

"Ajuntando-se ao restantes • cessando dei!de 
o dia da sorte o vencimento dos juros" logo de
;Jois c::>.s outras "respectivos capitaes". 

"Deverá accrescentar..Se, Que a publicação 
das listas de que trata .este artigo ae fará ta:n· 
bem por edltaes afflxados nos lagares publicas: 
redigindo-se assim "publicando-se pela Impren
sa. ou por edltaes af!lxados nos loga.res publl· 
cos~. 

"Porque para assim se fazer esta publica· 
cão se dâ a mesma razão, que se teve em vista 
para no artigo 74 se detennlnar a publicação 
das operações da Caixa de Amortizaciio e suas 
tlllaes. 

Qu,arta 

"No artigo 63. DeYem supprlmlr-se a.s pa· 
laYras "e suas flllaes". 

"PorQue não havendo nas calxiUI flllaes os 
corretores, não p6de haver nellas a transferen· 

'I'TTI 
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ela d:lS apollces, que ~sta lei encarrega ao cGr· 1 essa redacção, ou que se trate jll. hoje mesmu 
retor. I deste negocio. 

"De\•em substituir-se as palavras "e me- O Sn. ~bliQ\.''EZ DE CARAVELLAs: -Eu peco 
diante os corretores respectivos ·• por estas "e I a. palavra unicamente para. pedir a. u.rgencla. 
mediante o corretor". deste negocio. A ma.terla é de redactão. NOs 

"A razão é clara â vista. do expend!do, 1 mesmos nos vimos aqui embar~dos em multas 
"No artigo ·11. hm Jogar das palavras j cousas desta lei, e nãG se qulz fazer emendas 

"pelo Delegado, Escrlpturarlo e Thesourelro" j para. não a. empecer, e o publico, que Isto desco
devem escrever-se estas •pelo Presidente da nhece, não dizer que o Senado tinha a) culp:t 
Provlncla. Escrivão da Junta e Thesourelr· 

1

. de nll.o passar a lei. Assim, digo que se decida 
Geral". jã; e que na resJ!Osta. â Ca.ma.ra dos Sra. Depu-

" Porque sãG estes nas Provlnclas DS emp:·r tados se dê a entender que se havia conhecido 
gados na admlnlstracll.o das caixas flllaes, con essa. falta de reda.cçll.o. 
forme o disposto no artigo 53. I O Sn. MARQUE'/. DP. P.\RA:);AGU..í.: - Nunca, 

",\. Commlssão entendeu não ser a.dmlssl- rle maneira nenhuma se diga. que o Senado co
ve! o primeiro apontamento do dito Sr. Va.s~o~- nheceu a falta e não emendou; Isto é o mee
cellos acerca do artigo 30, por não considerar mo que dizer que o Senado obrou de mâ M. O 
falta na redaccão, e parecer-lhe d~maHia o Senado deixou Ir o negocio assim, por]ue as
accrescentamento pretendido. ~l:n o entendeu. O Senado obra sempre se~undo 

Paço da Camara dos Deputados, 31 de Ou· a sua convicção, e cumpre com os ~~us deveres, 
tubro de 1827. - Candído José de ,1 raujo não procura satisfazer a considerações para 

·~Vian11a. - José Antonio da Silva. Maia. deixar de fazer emendas, quando conhece quA 
José da Costa Carvallto. - Estâ conforme. - emendado \'ai melhor qualquer Proj~cto. 
Francisco Gomes de Campos." 

O Sn. PnllsiDE:);TE: - O projecto remettldo 
para a Camara dos Srs. De:>utados fel 1;1 re
formado, para pOr cm harmonia. alguns artigos 
que tinham passado acceleradamente. Assim, 
é necessarlo combinar quaes são as dlspos!
cões da Constltu!cão u. .. ste respeito, para o Se
nado poder deliberar. 

O .sn. Or.l\'EIR.\: - Parece-me que este ne
. goelo deve Ir á Commlssão de Constituição, 
para dar o seu parecer com urgencla, porque 
nos falta multo 'Pouco tempo, e ê preciso deci
dir. 

O .Sr. Presidente propoz a urgencla; 
e, sendo esta approvada, entraram em 
discussão as alteracõcs de rerlacção, In
dicadas no Parecer da Co:nm!!';ilo de 
Redacção da Camara dos Srr.. Depu
tados. 

O Sn. MARQUEZ DE SA:>To A:.!.ARo: - Eu 
j:í. declare! a minha opinião. Accrescentaref 
agora, que tanto mais voto por i!Ste Projecto 
da Ca.mara dos Srs. Deputados, quanto ma.ls 
conheco a necessidade da exccucão do Artigo 
61 da Constituição. Acho Isto um caminho per
to para se chegar a esse fim; pois multas v e-

O Sn. B,unoso: - Isto me parece objecto zes faz-se uma emenda, e passa sem reflexão. 
de mera redacção. Houve ommlssão quando se Uma razão ma.ls porque voto por essa. nova r& 
fez a. redaocão. Portanto, Julgo que deve ser daccão ê para que a Cama.ra dos Sra. Dept;
dada. para o. Ordem do Dia. para ser approvada tados veja que o Senado não tem caprichos 
a. nova redaccão. e que antes quer uma. perfeita harmonia entre 

O Sn. :MARQUI".Z DE SA:>To A:r.uno: - Não é uma e outra Ca.mara, 
materla que se lii3.nde á Commlssão de Constl- O Sa. Roomam.:s DE C.AR\'ALno: - Eu voto 
tulcão, nem que se deva regula:· como os ou· pela redactiio; e todas as vezes que houverem 
troa negoclos. Isto ê coisa que se decide jâ, I casos semelhar.tes, hei de votar por elles. 
J)Orque s6 se trata de rectificar faltas que ha Nem sempre se fazem as melhores leis logo de 
na lei, e que, apresentadas lã f6ra. parecem mal. I uma vez. O Senado conheceu da p.rlmelra vez 
A Camara dos Deputados conheceu que de Já ti· alguns erros na lei, mas achando não se::- con· 
nha vindo o mal, por isso o corrlglo, e commu- I \'enlente emi.Jaracar o seu andamento, deixou· 
nica ao SC>nado esta nova redacção que fez. j os passar; a Cllolllara dos Srs. Deput:tdos lã s 
Não são emendas. Portanto, acho que passe i encontrou, e os corr!g1o, participando ao se-
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na.do; o Senado, eonvlndo, mostra que não e fique obrigado a pagar o sau valor lntrlnae· 
tem caprichos. Portanto, voto pela nova re- co. Ora, multas vezes o vendedor não é o mes· 
dacção. Digo Mredac~;ão" porque já li as emen- mo dono, mas é um conslgnatarlo, por Isso eu 
das e :~s confrontei, e não acho alteração al· queria que se houvesse esse valor daquelle don· 
gumn na materla. de vinha o mal. Quanto ás multas, me parece 

Postas â votacão, toram approvadas que, tratando nós 'de pOr em liberdade o com· 
as alttracõcs da redacção, decidindo· merclo, não devemos consentir nesse vexame. 
se que voltasse â Camara dos Srs. As multas têm appllcacão para a factura. e 
Deputados, juntamente com D Projecto, concerto de estradas. E' bom Isto, porém nllo 
afim de subir á Sanc~ão Imperial; e ê esse o m~>lo; a Nação fará estradas. 
que se o!flclasse nesta conformidade O Sn. !I!AUQU"EZ DE CAllAVELf.AS: - Eu aP· 
á. mesma can1ara. pro\"O multo que vão abaixo as mesas de Ins-

0 mesmo Sr. 3" Secretario apresen· peccão; mas, quando se delta abaixo um esta." 

tou o seguinte of!lcio, que recebera do 
Sr. Ministro e Secretario de Estado 
dos X egocios da Marinha. 

beleclmento, deve-se ver como se hlio de rdme· 
dlar certas coisas que se acham annexas ao 
cstabel"cimcnto que se pretende abolir. Nessas 
mesas havia providencias pessimas, c pro· 
vldenclas boas; tiremos, pois, aquellas. e con· 
servemos estas. Quem prejudicar em. má fé, 

I 
seja querelado; do contrario, todos os vende-

•· 111m e ·Ev:n Sr - Sua ll!a"estade o m· · ·· · · " • dores enganavam aos compradores. E' verda· 
p<>rador a qur:m foi presente a Resoluçao da de que é licito ao vendedor gabar o seu gene-
Assembl~a Geral, relativa ao emolumento dos I ro, e o . comprador tem certo tempo para en· 
J?ass:lport~s !le Navios, que Se expedem pelas geltn.r, achando fn.l;lflcado ou 1kmnlflcado o 
Secretarias das Pro\·lnclas :lfaritlmas do Im· r;enero; mas agora a questão é se um rolo de 
perio, que acompanhou o Offlcio de V. Ex. fumo ou uma caixa de assucar p6dem ser fJU 
datado de ~ do corrente; me Ordenou respon· nfto viciados. Podia dizer - abra a caixa, des· 
desse a V. Ex., para o fazer constar ii mesma enrole o fumo - mas, 6 Isso pratlcavel? 
Assembléa, que o Imperador Quer !lledltar so-, Z\ão. Porque as acções do commerclo são mais 
bre o Projecto de lei, para a seu tempo se baseadas na boa fé do que nessa ·exacta ln\·cs· 
resolver. - Deus Guarde a V. Ex. - Paço, tlgncão. A caixa de assucar, o Tolo de fumo 
em 15 de Outubro de 1827. - Marqucz de Ma· estão no mesmo caso de uma besta que se 
cetní. - ·Sr. Visconde de Congonhas do Campo." vende sem se declarar as manbas, que depois 

O .Senado ficou Inteirado, e decidio· 
se Que se offlciasse ao ·mesmo :lllnls· 
tro respondendo na forma do Artigo 
G4 da Constituição. 

Entrando-se na primeira parte da 
Ordem do Dia, prosegulo a tercel·ra 
discussfto do Projeeto de Lei sobre a 
extincção das !ll:esas da Inspecção do 
assucar. 'tabaco c algodão, que flcat·a 
adiado na Sessão antecedente com um 
artigo addlth·o e uma emenda ao 
Artigo 4.•: 

0 Sr.. 1\IARQUEZ DE SA:!'TO AMARO: - Eu 
havia pedido a palavra para falar sobre o que 
disse o nobre Senador que apoiou estas emen· 
das: porém não me recordo quaes foram os 
seus argumentos. Parece-me que versaram so· 
brc a dlvergcncla das marcas, para que o vcn· 
dedor do genero responda pelo vicio, que tem, 

o comprador vem a descobrir. Pague, portan· 
to, o vendedor o damno que fez. Diz o nobre 
Senador que multas vezes o vendedor é mero 
consignat.arlo. que vendeu em boa fé. Sim. 
Mas vá este contra· aquelle primeiro, que fez 
o damno, que ê o senhor de engenho, bem co· 
nhecido do consignatario: do eontrarlo, era. 
preciso que as caixas tivessem uma marca 
dizendo de QUe engenho sahio. Vai uma caixa. 
p:1ra Hamburgo, e vem de lá. o auto de falsl· 
flcação; a caixa foi comprada no traplclle, e 
nüo diz de que engenho fõra. Ha de Isto ficar 
sem remedlo? Disse-se que o Governo não é 
procurador do compradDr. Mas o Governo não 
deve consentir que haja vclhacadas, c é do 
s~u de\"Cr pôr barreiras para que se não lllu· 
dam uns nos outros, c se falte ao crcdit" pu· 
bllco e particular. Disse-se que não se d~ve 

pOr pelas ao commercio. Pois ê pear o com· 
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merclo tirar-lhe as velhacadas que nel!e st> 
querem Introduzir? Quanto ás multas para a 
reparação das estradas, eu não set se ellas sll.o 
boas ou m!i.s; o que sei 6 que .pertence ao Go· 
Yerno manter as estradas :l.' custa das Cama· 
ras, e que as Camaras carecem ter rendas pa· 
ra estas e outras despezn.s. A respeito do cscrl· 
vão parece-me de equidade que elle alll fi· 
que emquanto não tiver outro emprego; por· 
que a lei contempfa a outros com ordenado, 
e este não o tem, como m'o disseram. Cada 
''ez que medito soóre esta lei mais emba· 
(!'aços acho nella. Portanto, me parece QUe 
será prudente tlcar adiada a sua discussão atê 
á Sessão que vem, para melhor meditarmos, e 
não fazermos uma lei com preclplt~ão. 

REQUJmlMilSTO 

me para sustentar a lei tal qua&l 11e acW. em 
terceira dlscussl!.o. A principal razfto porqu•• 
o nobre Senador quer que se conservem as 
marcas ê para àar caminho ao comprador, 
quando se achar lesado, e poder Ir haver d~ 
quem lhe causou o damno. ~~!IS que quantlda.· 
de lmmensn. de assucar não sn.he dos enge
nhos em saccos, como succede aqui no Rio de 
Janeiro, e aqui comprado, e depois encaixado? 
Que marca ha de este ter? A do engenho! 
Nilo. Todo o n.ssucar de Santos e Minas Ge· 
raes ê comprado em saécos, e aqui encaixado. 
Que marca ha de ter? O exemplo que troUXl· 
o nobre Senador não tem lugar. O comprador 
que vai fazer o seu contrato no traplche de· 
''e haver o damno, que reconhecGU, do vende
dor. Além d c que ê desnecessarlo, como l"' 
disse um nobre Senador, mandar fazer a.qulllo, 
que os senhores de engenho por si mesmos 
terão cuidado de fazer; el!es porl!.o as marcas, 
para se conhecer nos traplches quaes são as 
suas caixas, e serem despachadas. 

A outra emenda a respeito do escrivão ê 
de equidade mas ê contraria ao que aqui se 

Não foi apoiado o adiamento, e con· seg~Je, pois que ainda ha pouco tempo, pro· 
tlnuou a discussão. . /pondo eu que, {Jn.ra não flcn.rcm em desamparo 

"Requeiro o adiamento do Projecto sobre a 
abolição d!IS Mesas da. Inspeccão, pura ser tra
ta,tla esta mnterla na Sessão do anuo proxl· 
:mo futuro. - Marauez de Caravellas." 

O Sn. BoRGES: - Estou que o nobre Se- J dez ou doze homens que estavam empregados 
udor tem razão pelo que diz que as marcas i na Junta Administrativa da P.rovlncla de MI· 
d~am continuar; mas julgo que é desnece3· ' nas Geracs, ficassem a.ddldos á Contadoria, 
sarlo fazer del!as menção na lei. O proprl~· não se fez caso. Portanto, se a lel é Igual 
tarJo não delxar:l. de as pôr, para gozar do b~· para todos, este escrivão deve ficar no mesmo 
neflclo do desconto, que é o pagar menos, caso dos mais empregados. Quanto ao adia· 
quanto mais longe mora: em attenção ao tran~;- mento, que propunha o nobre Senador, eu não 
porte, para designar a qualidade do assucar, ''ejo esse risco tão eminente; porque o Artl· 
para o negociante tlral·a do trnplche, para go 2.• diz: - A jurlsdlcção contenclosa, etc. 
pagar o dizimo. Em se dizendo - as Juntas - E' um mal reconhecido o estabelecimento 
de Fazenda. ficam autorlsndas a dar todas as dessas mesas de Inspecção: elin.s privam a II· 
providencias para bem dos Impostos, - não berdade do commerclo; portanto, nada de de
I! necessario, antes ê ocioso dizer-se na Lei - mora. na. sua aliollção. A lei· está. perfeita sem 
contf.nuam as marcas. Quanto ao escrivão, pa· emendas; assim deve passar tal qual se acha. 
rece-me que, conservando-se o ordenado líquel· O Sn. MATTA: - Levanto-me 11nlcamente 
Ies que o tem, se dê a quem não o tem; mas para dizer, que pessoa fidedigna me asseverou, 
deixo Isto ao juizo e benignidade da Camara. que o tal escrivão tem não menos de 250$000'. 
A respeito das administrações das Casas de Portanto, não sei como se diga que este ho· 
Commerclo, advirto :l. Camara que nas Pro· mem não tem ordenado. 
vlnclns t~m sido na forma de uma Provisão O Sn. MARQUEZ-llF. CARA\"Jü.LAS: - Um no-· 
causada por um nau:frag!o que hoU\·e, a qual bre Senador disse que as marcas sempre hão 
ha multo tempo as rege, para que veja o re· de haver, e que autorlsando-se ãs Juntas de 
medlo que p6de dar a Isto; c se o nobre Se- Fazenda para dar as providencias convenlen· 
nador acha que Isto é multo preélso provlden· tes, el!as diriam que se u.sas~w. das marcas. 
dar. com um pequeno projecto o p6de fazer. Isto I! o mes:no que reconhecer a necessidade 

::l Sa. MAIIQUEZ DE B.AEPENDY: - Levanto· das marcas; pois então nfio ê melhor determl·· 



•• 

.. . 

·. 

I 

I 

Sessão de 3 de Novembro 287 

nal'tle na lei Isso, que as Juntas talvez farão, Eu Insisto em dizer que tal declaração é oclo
•em se IIJcs mandar? Fique o conhecimento ~a. Já existe o Regulamento para as Juntas de 
desta necessidade na Aesemlll~a. o :;o!tr~ <J Fazenda, marcando a localidade dos engenholl, 
commerclo! As marcas sempre hão d.e haver, para pagarem, segundo as suas distancias, (I 

n:n1 multas vezes é a marca do negoclmte, as despezas da conduccão, os dlzlmos á. Nacão. 
para quem se dirige o genero, afim de que ellc Por consequencla, é do Interesse do lavrador 
o possa tirar, e não é leto o que ~e quer .PD· l!l.lll;ar a sua marca, e dcsnecessarlo recom· 
ra o fim de se conhecer donde velo a ta.ls!tl· mendar-lh'a. Responderei tambem acerca. dl! 
cacllo, quando a haja; deve ser a marca do uma especte que apontou o Sr. Marquez de 
dono do engenho, onde, por exemplo, o a~~su· Baependy, e 6 a dos assucares em saccos. A 
car rol fabricado, porque ali é que se faz a falslflcacão niio está nestes, está no que se 
fa.lsitlcncão. ?úuJtos donos do gencro põem a encaixa, neste é que misturam areia e outras 
sua marca, ê verdade; e at~ vem no tabaco, coisas. 
mostrando donde é, mas Isto fazem os bons O Sn. MAIIQnz m: C.uuvEr.r~\s: - O fal· 
e não os velhacos; c se o legislador, conhc· 
cendo que na lei !alta uma coisa que é nec~ ;. 
sarJa para cohiblr os velhacos, a deve meneio· 
llar, nós dcyemos f:tzer expressa menção da" 
marcas pa.ra conter os maus nas falsiflcaçõP.s 
dos generos. Outro nobre Senador lembrou 
que vinha multo asaucar em saccos, mas esse 
não tem comparação com o multo que vem em 
caixas, e, porque não se póde remediar tudo, 
deve-se deixar de dar remedia a.o que se pode 
dar? Objectou tamhem o mesmo n"obre Sena· 
dor contra a conservação do ordenado do es-~ 

crh·ão por principio de equidade, trazendo o 
exemplo do que aa tinha praticado com outros I 
empregados, na Provlncla de Minas Geraes. ) 
A Isto respondo que eu estava doente nessa 
occa.slão em que se fez essa lei, que tirou un~ 
tantos por cento que percebiam esses offlclaes~ 
c por Isso não emltt! a minha opinião, além 
de que uns tanto por cento não é ordenado. 
Outro nobre Senador asse"l'erou que este es· 
crlvlio tem ordenado. Ora., eu me Informei, " 
quem me Informou já. serrlo de Presidente da 
Mesa da Inspecção. T:uvez ahl haja engano, 
porque pelas minhas mãos já. passou um ne· 
goelo multo r~nhldo entre esse escrivão c ou· 
tro, que queria um dos orrlclos pertencentes 
a cl!c, qu~l era o das ,·lsltas dos navios; e tal· 
\"CZ esses !?50$000 sejam dessas l"lsltas. A mi· 
nha emenda a ~ste respeito tanto é pela equf· 
dade, qtte não faz desfalque. Ha de haver um 
escrivão: neste caso exercia elle este emprego; 
se havia. outro de csr.rever nos autos, escre
viA clle. 

O Bll. Boncr.~: - Insiste o nobre Senador 

na necessidade das marcas, Inferindo dahl 
Que a lei as deve determinar expressamente. 

slflcador tem a pena da lei, porque se consl· 
dera a falsl!lcacão um furto, e o comprador. 
que em boa fê compra o genero falsificado, 
tem direito á. reclamação; mas se o genero 
não tem marca para se conhecer o fabricador, 
de que serve esse direito? Aqui está a minha 
du,•lda. 

Julgando-se discutida. a materla, o 

Sr. Presidente passou a propor ao 
Senado: 

1.• .Se approvaYa todos os Artigos 
do Projecto, sa.h·as as emendas; as· 
sim se venceu. 

2.• Se approvava que se declarasso, 
gue ficavam subsistindo as marcas 
que têm pela lei; não 'Passou. 

3.• Se approvava que as multae, a 
que estavam sujeitos os falsificadores 
fossem arrecadadas pelas Camara.s 
·l\!uniclpaes para lhes da.r o destlno 
que têm pela lei; não passou. 

4.• Se approvava que no Artigo 4.• 
se declarasse .que o Escrivão do Con· 
tencloso, que não tem ordenado, contl· 
nuava a servir com os :Magistrados a 
quem se devolue a jurlsdlcção da 
Mesa durante a sua vida, se não tiver 
outro emprego de que possa subsistir; 
,·enccu·se que não. 

Julgando-se aílnal discutida a ma· 
teria do Projecto em geral, rol pro· 
posto á votação, c approvado como es· 
ta.va redigido, afim de se remettcr á. 
Sanccão Imperial. 

Pru;sando·se ao segundo objecto da 
Ordem de. Dia, abrlo·se a primeira c 
s~gunda dlscussiio da Resolu~ão sobre 

• 
' l 
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J 
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fazer-se publicar pela !n1prensa todos , plonia da creacão da Junta de Justiça Mllltar 
os actos do Governo, que não exigi· ua Provlncla do Pará, participo a V. Ex. que 
rem segredo. nil.o existe nesta Secr~tarla o ·citado Dlplomn. 

o s11. PRF.~IDJt:çTJI:: - Esta Hesoluciio n:l.o - Deus Guarde a V. ·Ex. -:- Paco, em 31 de 
se mandou Imprimir. Outubro de l82i. - Visconde de S. Lcop!Jlr!o 

O Sa. BonGES: - Nem era preciso. Pois 
o Corpo Legislador é que ha de ensinar ao 
Governo a regra de conducta? E' coisa a mais 
ociosa que pode haver! 

O Sn. V1scoxoE DE S. Lr:oPotoo: - Não é 
só •Por ocioso, como até por dlfricll de se exe· 
cutar, que se deve regeltar este Projecto. Oo· 
mo obrigar os proprletarlos de per!odlcos a 
encher diariamente as suas folhas de avisos, 
portarias, e:tc., a mór Parte sobre interesses 
particulares, e por conseguinte lndlfferentes 
aos leltores7 Seria necessarlo crear-se uma !o· 
lh.a. privativa, para satisfazer a semelhante ln· 
tento, pois que não avulta tf1o pouco o numero 
dos actos do Governo, que cada dia se cxpe· 
dam pelas dl\•ersas Secretarias de Estado. 
1\fas estarã a Assembléa Lcglslatl\'!1 dlspostl 
para crear esta despeza, sem dahl resultar 
u:illdude c \-:mtagem á Na~!io? V J\o q:1~ esta 
Resolução seja despresada in limini. 

O Sn. MAnqur::z m: CAnAmtLAS: - Estou 
tambem que deve ~er despres::ula. in li mini. 
Manda o Governo Informar um requerimento, 
isto não E segreào; vfí., portanto, para a im· 
prensa! Ora, Isto são coisas das CõrteiS de Lis
boa. Deixemo-nos de bngn.telas. O Governo Ira 
de mandar publicar aqul!lo que for wce~s 1· 

rio. 

Julgando-se debatida a materla, foi 
proposta á 1'otaçfio, e foi rejeitada. 

- .Sr. Lulz José de 011\•elra." 
O Sena.do ficou Inteirado. 

0 SR. MAIIQUEZ D! ARACATY: - Este Otrl· 

elo provém de uma lndlcncão minha. Pcrtan· 
to, con1o da Secretaria de Estado não podem 
vir os esclarecimentos, que pedi, para que a 
lei nilo fique manca por meu respeito, dl•~ll· 

to do requerimento, e farei um Projecto sobre 
esta materla. 

O SR. PnEsroExn:: - Como o nohrc:- Sena· 
uor desiste do seu requerimento, pnrr)(<C·mo 
que o Proj~to se poderá dar para a or.le'll 
do Dia. 

O Sn. 1\IAJ:Qt:F.z nE CAr:AvELLA!l: - Não ha. 
duvida que deve continuar a discussão do Pro
jecto que ficara adiado a requerimento do 
nobre Senador. A Secretaria de l~atado não 
podia dar semelhante copia, porque estn Jun· 
t:r. fo! creada, estando o Senhor D. João VI 
ainda em Lisboa, antes de vir par.~ o Hratll. 
Dorc continuar a discussão. 

O Sr. Presidente propoz ati Senado 
se approvava que o d!to Projecte roe· 
se dado para Ordem do Dia; c, decf· 
d!ndo-se que sim, nnnunclou q:Je o 
daria para a sessão immedlata. 

Seguindo-se o terceiro objecto da 
Ordem do Dia.. teve comece n primei· 
ra e segunda discussão dtJ !'rojecto d~ 
Lei·, sobre conceder-se n.>s nn\•io~ de 
propriedade brazlleir:t. poderem nave
gar sem capellãcs nem cirurgiões. 

O Sr. Presidente -consultou ao Sena· 
do se approvava que não obstant~? t~:o 
sido rejeitada a matcria, comtudo pas· 
sasse :t terceira discussão; resoh·an· 
se que n5.o. 
O Sr. 3• Secretario deu conta do se· 
guinte orrtclo, que lra\·la recebido do 
Sr. Visconde de S. J,eopoldo, Ministro 
I? Secretario de Est:ldo dos X ego c I J3 

do lmperlo: 

"Art. 1.• Todos os navios de proprled.l· 
d~ brazllcira, podem na,·egar para os portos 
do seu destino s~m serem obrigados a levar a 
se11 bordo capcllães, nem clrurglõe.s." 

orr.rrro 

"Illm. c Exm. Sr. - Em :oe~posta do O r 
flclo que V. Ex. rnc d!rlglo, com data de hnn· 
tem para s~ enviar desta Sccretnrla de Esta· 
do f1 Ca:n:r.ril. dos Senadorc~ uma copia d" DI· 

0 Sn. 1\lAr.QUEZ DF: PARAXAGU.t: -:-;'o PrO· 

jccto da Lei da Xavegaçilo f]ue jã aqui passou 
na segunda discussão, foi este um dos a.rtl;;os. 
Eu quando fiz aquelle Projecto, foi lembran· 
do-me que a nossa navegação era costeira, & 

qu~ pouca proporção tinha para Isto; e pot· 
!~:;o cstnilelccl. que as embarcações nfto le
\'assem estes offlcl~.cs: além de que multa'! 
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ombarcatões chegando A Copacabana, os tor- • 
navam a largar em terra. ::lfas deve-se accres-j 
centar no artigo QUe os n::v!os do tratlco d~ 1 

escravatura devem !ev!!r um s:~.ng-rador ap· I 
provado. Com esta clausula acho que pode p:l!!-
sa.r o a rtlgo. l 

1\fandou á :\!esa, e to! apoiada, rn:l / 

i 
·• Art. 1.• Accrescente·se exceptuam·~P. : 

ns embarcações empregadas no trat!co da e;;- i 

cravatura, as quaes serão obrlgo.das a levar os j' 

cirurgiões. - Salva a redacção - Marque:: r/P 
Paranaguá." ! 

O Sn. l\f.ARQUEZ m: CAII.A\'ELLAS: - OJ>po-1 
nho-me á emenda, porque é escusada. Se a 
emenda tem algum fundamento, esse serYi· i 
ria para se determin1.r o mesmo para todos os j 
navios; porque a necessidade que tem aJIJ o ; 
escravo, tambem pode ter qualquer que el!l· 
barca. Além disto o Interesse do dono da nt· 
goclação os obrigará a prover o navio de tudoJ 
que possa. concorrer para. que os escravo• nno 
morram, e cheguem sãos; e, muitas vezes, I c· 
vando sangrador, se sangrarão doent~;s qne 

dem do D!a.: primeiro, o trabalho dllil 
Com missões; segundo, continuação do 
Projecto adiado; terceiro, Proposta do 
Poder Executivo convertida em Pro· 
jccto de lei, relativo aos carpinteiros 
de uumero; quarto, Projecto sobre a 
junta de justlca Ml!ltar da Prov!nc!a 
do Pará; quinto, Resolu~ão para que 
sejam lslffitos de porte os perlodlcos, e 
de direitos os livros que se destlna
:e:n ás blbllothecas publicas; sexto, 
a Resolução relativa aos emolumen
tos que os empregados em algumas 
Juntas de Fazenda percebiam contril 
a lei; setlmo, Projecto afim de se 
abrir um c:1na! na Provlncla do Ma
ranhão; oitavo, Projecto sobre a II· 
herdade da !mprensa. 

Levanto u-se a Sessão ás duas hous 
h orns da tarde. 

Jlarqucz de l11ha·mbupe, Pres!dente-
f,uiz Josd rlt' Olit>eira, 3• Secreta~lo. - José 
Jor:quim ~~~ Carvalho, 2• Secretario. 

morrerão por causa da sangria. 
0 Sn. :!IL\llQUEZ DE PARA~AGu,\: _ Adm!· 140' SESS:\.0, E:l! 5 DE NOVE::IfBRO DE 1827 

ra-me multo o r-rlnc!plo em que se funda o I 
nobre Senador para reprovar a. mlnlw. emcn· E.,pediente. - Trabalhos das Comn~issõe&; 
da. :-<6s sabemos que nem sempre 05 dono~ ldtura de Pareceres. - Continuaçcio da 

dos escravos são os mesmos donos dos navios; 
quereria o dono dos escravos que houvesse 
cirurgião, mas o dono do nav!o não o quer; 
c eis aqui diversidade de Interesses. Portan· 
to, entendo que deve ir esta clausula na lei. 

O Sn. ::IL\t:QUEZ DE CAIIAVELu.s: - Diz o 
nobre Senador que vêm escravos que não per
tencem ao dono da embarcação. Mns a maior 
parte pertence. Não acho conveniente levar 
sangrador; se fosse c!rurgliio, ainda, sim. Que 
vale o sangrador se não ha. um cirurgião ou 
medico que dlga. quando convém sangrar? 

0 SR. :\!ARQl:EZ DE PARA~AGt'k - Em uma 
palavra, a humanidade reclama que olhemos 
para a conser\·ação destes m!serave!s, destes 
Infelizes, que se vêm lançados na escravidão. 
Portanto, peto, que se obrigue as embarcações 
a levarem cirurgiões. 

Dada a hora, ficou a matcrla. adia· 
da. do 

O Sr. Presidente nsslgnou para Or· 26 

segunda discussrio do Projecto de ·lei con· 
cedendo aos navios de propriedade brazi
leira por!erellt 1zavegar sem capellcies nem 
cirurgiões. - Primeira c scuunda discus· 
seio do Projecto sobre os carpinteiros de 

11Umero. 

l'RESIDE~CI.A DO SR. DISPO CAI'ELI~~O )!(m 

Achando-se reunidos vinte e o!to 
Srs. Senadores, declarou-se aberta a 
Sessão, e !Ida a Acta da anteceden~e. 
foi approvada, 

O Sr. 1• Secretario leu o seguinte JI· 

flclo que havia recebido do Sr. Mar· 
qnez de Queluz: 

OFFICIO 

"IIIm. e Exm. Sr. - Accuso a recepção 
Offlc!o que V. Ex. me dlrlgio cm data de 
de Outubro do corrente, J)artlclpando-me 
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hanr o Sanado rcsoll'ido que ficasse adiada. ~ Art. 2.• Os livros e todos os papeis, que 
a Resolu~ão da Camara dos Deputados sobre o nil.o · forem processos relativos aos negocies da 
.Julgamento das Causas do Fõro Ecclesiasll· ndminlstracil.o do mesmo Tribunal, ser~o en· 
co até que este objecto fosS(l tratado com a S6 tregucs e guardados no Thesouro Publico na 
Apostolica. Tenho de significar a V. Ex., para Capital, ·J nas repartições da Fazenda na.a 
o fazer presente ao Senado, que se vão expe· Proyinclas. 
dlr as Ordens ao nosso Ministro em Romr., '' Art. 3.• Os processos findos e Penden· 
afim de que este haja de obter do Santo Padre tes, serão remettldos ao Juizo dos Feitos de 
o u!timatum sobre este negollio para nil.o t:r Fazenda. onde se guardarão os primeiros, e 
lugar neste Imperlo o Tribunal da Leg:~..:!a; se continuarão a processar os outros. 
tudo na ro:lformidll.de do que V. Ex. Partlci· "Art. 4.• As causas, que de novo se mo· 
pa no mencionado Otticlo. - Deus Guard.; a verem !POr I>CCaslão da Bulia, arrecadação do 
V. Ex. - Pac;o, em 31 de Outubro de 1827, seu rendimento, dividas, contractos, . quaes· 
- Marque.~ de Quelu:. - Sr. Visconde de quer convencões, ou transaccões feitas por sua 
Conr.onhas do Campo." causa, ou seja ex-otficio, por parte da F~en· 

o Senado ficou tnteirado. da Publica, seja entre particulares, serão ln· 
O mesmo Sr. Secretar-Io deu conta 

de outro otficio, que recebera do 1• 
Secretario da Camara dos Deputados 

tentadas no Juizo dos Feitos da Fazenda, em 
processo ordlnarlo, excepto sõmentc o que 
for rclath·o â cobran~;a dos dinheiros recebi· 

o mero 

"Illm. e Exm. Sr. - Transmltto a v. Ex. 
as Inclusas Rcsolucõcs da Camara óos Depu· 
tados sobre 4 projectos de lei: 1•, extinguindo 
o Tribunal da Bulia da Cru~ada; 2•, relativo 
M modo de se construirem Pontes, calca:ias c 
quaesquer outras obras de commodldade Pu· 
bllca; 3', destinando certa renda para a Obr:l. 
da estrad:~. da Serra de Paraty; c 4•, rel:~.tivo 
ao quinto dos couros que se cobr:1. na ProYin· 
ela do Rio Grande do Sul; afim de que se· 
jam Por V. .ti:x. :l.PrCilentadas na Camara dos 
Srs. Senadores com os Projectos orlglnaes, a 
que se referem, e os mais documentos que os 
acompanham. - Deus Guardil a V. Ex. -
Pa~o da _!::amara dos Deputados, cm 3 de No
vembro de 18:?7. - Jose Carlos Pereira de Al· 
·m.eida Torres. - Sr. Visconde de Congonhas 
do Campo." 

Os Projectos de que trata o ultimo 
offici·o, passaram a ser lidos pelo Sr. 
2.• Secretario, e são conCilbldos nos 
termos seguintes: 

nr.aoLUÇÃO 

dos pelos thesourelros, aos quaes se ajunta.· 
rá a conta breve. e summarlamente â vista da.~ 
Bulias, que tl\'erem recebido, e das que dei· 
xaram de entregar; procedendo-se contra elles 
pela qu:LDtla que se liquidar. 

"Art. 4." Todos os emPreg:Ldos que no 
Tribunal da Bulia th·erem offlclo de proprie
dade ou serventia vit:l.llcla. poderão ser oc· 
cupados pelo Go\·erno em qualquer ser1·ico, pa
ra que forem aptos com preferencla a outros 
candidatos, a quem não compita. o emprl)go 
por accesso. 

"Art. 6.• O Governo mandará reyer todas 
as contas d:l. receita e despe~a do Tribunal da 
Bu1la, que se não tinrem prestado; e fara. 
responsavel por seus bens, a quem competir, 
no caso de achar que os -dinheiros da Bulla 
não têm sido arrecados, e despendidos em for
ma de\·lda. 

"Art. 7.• :Ficam revogadas todas as Iels, 
regf.mentos, ah·arãs, decretos c mais resolu
cõcs em contrario. - Paco da Camara doa 
Deputados, em 31 de Outubro de 1827. - Jo· 
sé da Costa Carva.111o, Vlce Presldente.~osll 
Carlos Pereira de Almeida Torres, 1• Secre
tario. - José Antonio da Silva Maia, 2• se
c:rctarlo. •· 

RESOLUÇÃO 
"1·' A Assemblêa Geral Legislativa do 

Imperío Decreta: 
"Art. 1.• Fica extlncto o Tl'lbunal da 

Bulla da Cruzada, e a dlstrlbulcíio, e venda 
dcata. 

"A Assembléa Geral Leglslatl\·a do Impe
rlo Decrel:à: 

"Art. 1.• As obras que tiverem por ob
jecto Promover a navegação de rios, abrir ac-

k 
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naes ou construir estradas, pontes, calcadas. 
ou aqueductos, serão desempenhadas por om

- prosa.rlos naclonaes ou estrangeiros, associa· 
dos em companhia, ou sobre si. 

"Art. 2.• •rodas as obras especlflcallas no 
Artigo antecedente, que forem pertencentes ã 
mais de uma Provlncla, serão promovidas pe
lo !lllnlstro Secretario de Estado dos !llegoclos 
do Ilnperlo, com approvação da Assembléa Gt>
ral; as que forem prl\•atlvas de uma sõ Pro
vlncla, pelos seus Presidentes em Conselho; 
e as que forem do termo de alguma cidadE> 
ou v!lla, pelas res1>ect1vas Camaras :Munlclpaes 

"Art. s.• Logo que alguma das sobrcdltas 
obras fõr proJectada, as autoridades a qu~m 
competir pro:novel·as, farão levantar a sua 
planta, e plano, e orçar a sua despeza, por en
genheiros ou pessoas intelllgentes, na falta 
destes. 

"Art. 4.• A plar.tn e orçamento da despe
za da obra se amxarão nos lugares publlcos 
mais visinhos della por um a seis mezes; con
\'idando·sc os cidadãos a fazerem as obsen·a. 
cões e reclamações que convierem. 

"Art. 5. • Approvr.do o plano de alguma 
das referidas obras, immediatamente será a 
sua construc~ão offereclda a empresarlos por 
via de Edltaes publlcos; e havendo concor
rentes, se dará a preferencla a quem offere
cer maiores \'antagens. 

"Art. G.• Xo contracto com os empreza· 
rios se expressará, além das mais condições 
que se convencionarem: 1.•, o tempo dentro 
do qual a obra de\•erá ser principiada, c aca
bada; 2. •, o Interesse que os cmpresarlos de· 
\'em perceber em compensMão das suas des· 
pezas; e este poderá consistir no privilegio 
exclush·o da navegaciio dos rios, ou canaes, 
que se abrirem, na aquisição dos terrenos 
alagadiços, que Por ·beneficio de tacs obras 
se aprovi!ltar~m. não sendo de propriedade 
particular; ou no direito de cobrar certa e 
determinada taxa de uso e passagem das pes· 
soas sómenta que usarem da obra que fizer 
o objecto da empresa, por carto numero de 
annos, que nunca excederá a \'lnte. 

ubra, h:wet·•\ a necessarla dlf!erancn, quanto 
i,;; t:su·adus, pontes e calcadas, entre pedestres 
e cavallelros, as dl!terentes especles de anl· 
maell, e os dlfferentes vehlculos, que por ellas 
passarem; quanto aos rios e canaes, entre 
barcos maiores, e menores; e quanto aos aque
ductos das aguas para uso das povoacões (cuja 
taxa se cobrará por fogos) entre o maior, e 
o menor consumo que cada casa fizer, tend1-
se, sobr;,tudo, em vista as possibilidades e 
clrcumstanclas dos moradores. 

"Art. 9. • Os emprezarios serão obrigados 
:J desempenhar as emprezas de riue sf· encar
r-egarem, segundo o plano approvado, e den
tro do tempo, que se aJustar, debaixo da pa
na de pagarem uma multa, que será. estipu
lada nos contractos. 

"Art. 10. Os mesmos empresarlos sõ po
dc:-iio principiar a cobra.r a taxa de uso e 
de passagem, depois que a obra estiver con
~luida; mas se a mesma taxa se dever co
brar cm dh·crsos pontos ou barreiras deter
minadas, poderão receber as quotas respectl· 
1·as â esta, logo que as partes da obra rela· 
~lms aos :ncsmos lugares flcarc:n ultimadas, 
prln~lplando a cont:Lr-se o tempo neste caso, 
desde que começar a cobrança, e cessando es
ta, ainda que nii.o tenha cessado a das outras 
p::r~es da obra. 

''Art. 11. O direito de cobrar as taxu 
de uso e de passagem prl'Scre\'e a fa\'Or das 
;>cssoas que o deverem pagar, no mesmo mo
:n~nto, cm que se tl\"erem posto fõra do alcan
~e t!as vistas das barreiras, aoniie as mesmas 
tn..'ins se cobrarem; excepto se tiverem pas
~:·<lo nor for~a. porque neste caso serão conde
mnados a pa:;ar o duplo da importancla da ta· 
~:a i:::p.'-;f.n no Juizo dos Juizes de Paz; alêm 
das :~c~õ~s ou correcções crlmlnaes, que po
dem c dc\·crem ter. 

"Art. 12. As obras, depois de concluldas 
~~r:io entretidas cm estado de perfeiUL con· 
scrmção il custa dos emprezarlos, todo o t~m· 
pn, que durar o direito de cobrar a taxa de 
aso e de pnssagem das mesmas obras. 

",\rt. 13. Findo o prazo do contracto, as 
"Art. 7.• A somma do capital, que pelo :wtorld:tdes, a quem competir, poderf•o contra

orçamento da despeza, se calcular ser necessa- ctar a conscrvaçfto das obras, reduzindo as 
ria para construcção da obra, servirá de base ta:ms do uso e de passagem, com quem or-
para se fixar o quantltatl\'o da taxa. f!'r~ccr melhores \'antagens. 

"Art. 8.• A tlx.a.r-ee o quantltatl\'o da "Art. 14. Serão lsent:ts de pagar as taxas 
taxa cobravel de cada pessoa que usar da do uso c <'l' ;>assnger.J as pessoas que das 
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obras tlzerem uso em acto do servlco nacional 
e bem assim todos e fJUaesquer generos, e e!· 
feitos da Natlio, que por ellas passarem; e 
disto se fa.rll expressa. menção nos contractos. 

"A.rt. 15. No caso de não apparecerem em· 
prezarios com quem f:<l coot·racte, as referi· 
das obras serão !ei·tas por conta dos rendi· 
mentos dos Conselhos, havendo-os, ou da Fa· 
zenda Publlca; e para lnde:nnlsação destas 
desf}ezas que se fizerem por conta da Fazen· 
da Publica se hn;>orll o mesmo direito do uso 
e da passagem, que deveria ter lugar, se 
.:c Dbra se contractasse, 

• Art. 16. Para este flm serão apresent\l· 
dos ao conhecimento da Assembléa Geral Le
gislativa. pelo Ministro dos ::s'egoclos do Imp~· 
rio, os planos das obras sobredltas, acompanha· 
dos da sua planta e orçamento de despeza, de 
uma tabel!a das taxas, que convir:\ estabelecer 
sobre o seu uso e passagem, e por quantos an· 
nos, e de certldito legal por cmde conste das 
de!lgenclas que se praticaram para obrer em· 
prezarias. 

1.• A consignação annual de duzentos mll 
rêls otrereclda pela Camara da Vllla de Paraty. 

"2.• O Imposto de oitenta reis por alqueire 
de sal, que se vende na Villa de Paraty para o 
consumo . 

"3.• Oitenta rêls por cada pessoa, ou anl· 
ma.!, que pa.Ssar na dita estrada, ou seja das· 
cendo, ou subindo. Nestes oitenta réls se com· 
prehendem os quarenta rêls que os tropelros of· 
fereceram, e os quarenta rêls que recebe actual· 
mente o Provedor do Registro da Cachoeira. 

"Art. 2.• O Imposto de oitenta réls c~a· 
sará logo que a obra estiver conclulda. 

Art. 3.• Ficam extlnctos os reglstros 1h 
Cachoeira, o do Curralinho; os empregos de 
Provedor e Escrivão destes reglstros; e o lm· 
posto de quarenta réls por pessoa, e por anl· 
mal, que nelles passavam. 

"Art. 4.• Ficam revogados as leis, a.lvarás, 
decretos e mais resoluções em contrario. 

"Pa~o da Camara dos Deputados, em 2 de 
Xovembro de 1827. -José da Costa Carvalho . 
Vice-Presldente. - José Carlos Pereira de .11· 
meida Torres, 1• Secretario. -José Antonio lVI 
Silva .ll aia, !!• Secretario." 

llli:SOLUÇ.ÃO 

"Se a Assembléa Geral approvar a obra, 
será ir.clt:~da a sua despeza nos orçamentos da 
receita e despeza, dos annos futuros, em presta· 
ções annuaes; e se determinará o quantitativo 
das taxas de uso e passagem, que se houver de 
cobrar, e por quanto annos. 

"Art. 17. Os proprletarlos, por cujos ter· 
mos se houver de abrir algumas das obras so
bredltas, s6 terão direito a serem Indemniza. 
dos privativamente nos termos da lei de S de 
Setembro de 1827. 

"A Assembléa Geral Legislativa do Jmpe
rlo decreta: 

• Art. 18. Ficam revogados todas as leis, 
alvarás, decretos e mais resoluções em contra· 
rio. 

"Paço da Camara dos Deputados, em 31 de 
Outubro de 1827. - José da Costa Ca1·valho, 
Vlcc-Presldente. - José Carlos Pereira de AI· 
meida Torres, 1• Secretario. - José Antonio da 
Silva Maia, 2• Secretario." 

m:sor;r;ç.Ão 

"A .ABsembléa Geral Legislativa do Impe· 
rio. decreta: 

"Art. 1. • A' factura da estrada da Serra do 
Paraty ficam app!lcados os subsidias seguln· 
tes: 

"Art. 1.• O Imposto do quinto sobre os co:1· 
ros, que até agora se tem cobrado em especles 
na Provlncla de S. Pedro do Rio Grande d!l 
Sul, pagar-se-it em dinheiro, da publicação desta 
lel em diante, á razão de vinte por cento Jo 
seu valor corrente nas praças das cidades de 
Porto Alegre e Vllla do Rlo Grande; para: ? 

que haver:\ nas alfandegas pauta mcnsa.lmente 
feita, por dous negociante!! de notorla probl· 
dade, perante o Juiz das mesmas alfandegas, ou 
quem suas vezes fizer. 

"Art. 2.• O pagamento deste Imposto po
derá ser feito a prazos de tres e seis mezes. 

"Art. 3.• Ficam isentos do lmposto os cou· 
ros que se destinarem ao contumo do palz. 

"Art. 4. • Ficam revogados todas as leis, 
alvarás, decretos e mais resoluções em contra· 
rio. 

"Paço da Camara dos Deputados, em 2 de 
Novembro de 1827. - José da Costa Carvalho, 
Vlce-Presldente. - José Carlos Pereira de Al· 
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111t:iàa Torres, 1• Secretario. - Jos~ A11to11io cro ~al'lo fazer vtr Isto ao Governo, porque pMe 
Silva Maia, 2• Secretario." ser que ell~ possa fazer Isto com mais eca· 

Foram a Imprimir, para entrar e!ll nomla. 
discussão na ordem dos trabalhos. Poz-se ã votação e foi approvado que 

O mesmo Sr. Secretario requereu qu~ 
O Sena:lo decidisse que numero d~ 

exemplares se mandariam imprimir 
dos t.rabalhos estatlstlcos das Provi n· 
elas de S. Paulo e Rio Grande do Sul: 
e se devia of!lclar ao Governo para ta· 
zer esta impressão. 

O Sn. ::1-!ARQOEZ DE CARAI'ELLAS: - Cuido 
que os Impressos não são só para. o Senado, ma.'! 
atê para. o publico: portanto, não me parece 
que se limite a poucos, mandem-se imprimi•" 
mil. 

O Sa. MAnQm:z DE SAxTo Al!Ano: - Crei.J 
que este negocio ha de ser remettldo ao Go· 
verno; o Governo, portanto, fará o que be!Jl 
lhe parecer. O Governo regulará isto; se vlr 
que ha muitos que os queiram, Imprimirá mui· 
tos exemplares. A maior despeza da !mprens1 
não está no numero de exemplares, está no for· 
mato: o mais, depois, é só despeza do papel. 

O Ss. l!ARQUEZ PE CAR.wt:Lus: - Desejo 
saber se se tem mandado das outras v.ezes ao 
Governo; se tem Ido daqui directamente ã lm· 

}lrensa. mande-se daqui. 

O Sn. E\"Ali'GELISTA: - Vou com o parec~r 
do nobre Senador. Para que havemos de alte
.rar a marcha? Negoclos de Imprensa vão á 
:Imprensa; para que remetter ao Go1·crno? Dlg::t 
o Senado quantos exemplares quer, que lã tem 
quem dirija Isto. 

O Sn. Roomoms DE CAR\"ALIIo: - Xão tem 
comparação os elenchos que se maodaram lm· 
prlmlr, com Isto agora. porque estes entram 
na marcha ordlnarla dos trabalhos da Camara, 
aqueles, porém, não foram para Isso. ::.-.ão; fo· 
ram para. se repartirem pelos Presidentes das 
Provlnclas. Qual é o costuine? Manda·se lm· 
Prlmlr: se o publico qu!zer ver, lmprimem·s' 
mais; não ha prohlblcão. Ora. pergunto cu: 
Quer-se dar Isto de graça, ou quer-se mandar 
para. as Provlnclas? Não. E' para dar-se para 
ordem dos trabalhos; logo, lmprlma·se para. 
aqui. 

O SR. BARRoso: - Eu creio que o Senado 

se offlclasse ao Governo, para fazer 
esta Impressão como bem entendesse. 

O Sr. Presidente declarou que o prl· 
melro objecto da Ordem do Dia eram os 
trabalhos das Commlssões; e, em con
sequencla retlraram·se da sala os 11· 
lustres membros, para entrarem neste 
exerclclo, ás dez horas e tres quartos. 
A' mela hora. depois do melo dia, tor· 
naram-se a reunir, e o Sr. Rodrigues de 
Carvalho apresentou, como relator da 
Commlssào de Legislação, os segulnte3 
pareceres, que foram lidos pelo Sr. 2• 
Secretario. 

PARECERES 

1• 

"A Commlssiio de Leg!slacão vendo o r+ 
querlmento do Corretor e mais irmãos d~ Con
fraria de S. Francisco de Paula, que pedem, 
que se abra a discussão sobre a dispensa, que 
poolam para poderem ndquirlr bens de raiz atê 
a quantia de quatrocentos contos de rêls, para. 
a fundação de um colleglo destinado á educa· 
cão dos orphãos de seus confrades, não obstante 
a. Resolução do Senado; que adiou este negoc!.1 
atê apresentação dos estatutos, al!cgando a ne· 
cessldade de levantar os edlflclos emquanto .e 
organizam os ditos estatutos, que requerem 
multa meditação c demora; e con~·lndo·Ihes por 
outra parte aproveitar o fervor do publico, é d·~ 

parecer que, sendo a determinação do Senado 
fundada na necessidade da apresentação dos 
estatutos, para se conhecer a convenlencla deste 
estabelecimento, não tem lugar a pretencão do3 
suppllcantes. 

"Paco do Senado, em 5 de No\"embro de 
1827. - Visconde d.e Alcantara. - Marque: de 
Inharn.bupr.. - Visconde de Cayrú. -Marque: 
de Caravella.s. - João Rodrigues de Carvalho.· 

determinou que fosse Impresso o mappa topo· "A Commlssão de Legislação, vendo o re
graphlco; parece-me, polo, que sen1pre {: neces· querlmento dos dois majores e capitão ajudante 
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da segunda linha da Província de S .. Paulo~· que 
requerem a continua&ã.o da discussão do prg
jecto sobre majores e aJudantes da segunda, qua 
ficou adiado até a organiza~ão do Exercito; é 
de .pa.recer que a esta Commissão se reuna a 
da Guerra, para con.1unctamente dar a sua 
opinião. 

"Paco do Senado, em 5 de Novembro d<;!l 
1&27. - Visconde ae .d..lcantara. - Marquez à~ 
Inhambupe. ,...:..._ Visconde de Ca11rit. - Marquez 
de Caravellas. - Jo(lo Rodrigues de Carvalho. •· 

a• 

"A Commissão de Legislacão, vendo o re-

forma. ..\. .Commissão entendeu, que devia ra~ 
formar o projecto, e fez uma redaeç:ão toda 
nova. 

0 8K. MABQUEZ DE ÜAltAVlnLAS; - Insisto 
que isto são emendas; porque o obj-ecto de que 
se tratava era. crear escrivãee do ponto, que 
aqui se cream com o nome de tabelliães. Nós 
Dotamos que era assim melhor. No projecto 
:t:a.zia-se -este o!ficio privativo, ,nós o ta.z.emos 
cumulativo; alll mandava ereatr para todos os 
portos_, nós a.ssentamos que fosse para a Bahia, 
porque a. Bahia !o i quem representou. Se a 
Gamara dos Deputados entender que isto é um 
outro objecto, e não emend~ então isso é outra 
cousa. Mas ~u entendo que são simples alte-

querimento de José Pedro Torres. escrivi\o vi- racl5es, e só emendas. 
taUcio dos Feitos da Mesa da. Ins:peeção da Ci· O Str:. B.A..:B:aoso: - Tem-se sabido da ques· 
dade da Bahia, em que pede a continuas::ão do 
exercicio do seu o!fielo, Jlerante qualquer au
toridade, para quem passar as lncumbencias da 
Mesa; nesta parte é de 11a.recer, que não tem 
lugar a sua pretencão por este meio á. vista da 
lei. 

"Paco do Senado, em 5 d.e Novembro de 
1827.- .Marquez de Inhambupe.- Vis_conde de 
Alcantara.. - Jotl.o Antonio Rodrigues de Car
Valho. - Visconde de Oaynl." 

Ficaram sobre a mesa para entrarem 
•em discussão na ord'6m dos tra,balhos. 

O mesmo Sr. Carvalho apresentou a 
redaccão das emendas ao projecto da 
erea<:lo do Escrivão do ponto e protesto 
das letras. 

tão. A questã.o é se o artigo é oomo está redi
gido, e eu digo que não. Não deve ter ltU;ar da 
f6rma por que está redigido; e deve ir tal qual 
se approvou. 

Discutida a materia, !oi approvada J. 

r.edacção dos artigos lo e 2°, sendo re
jeitada a do 3° e decidio-se, que se rc
mettessem as emendas com o 11rojeeto 
original á Camara dos Srs. Deputados. 

O Sr. Marquez de Inhambupe apre.. 
sentou em nome da Commissão li1! 
·constituição o seguinte 

P.ARECEB 

"A Commisslo de Constituição, vendo o ro-
O SR. PREsiDENTE: - Esta redaccão póde-se querimento de Joaquim José Muniz, José Lama--

j~ approvar. 
0 SR. :M..A.ltQUEZ DE C.ABA.VELLA.S: - Appro· 

vem-se já a.s emendas~ menos este artigo ul· 
timo. que !ica.m revoga.daa todas as ·Ieis, etc., 
porque isto nio é. emenda. 

O SB. Pm!:BIDE:Nn: - Alguma differen;a 
faz do projecto original. Este diz (leu) e a re
dacção diz (leu). 

O S.B. :MAEQUEZ DE INB.!.:llBtJPE: - Visto qu<;l 
fui da Commissio, vou falar sobre isto mesmo R 

Ainda que em regra geral se diga que o proje-

gnér Frasão, e o de Ra.ymundo Franciseo Bruce,. 
e o Capitão Clementina José Lisboa, em que SI) 

queixam dos procedimentos violentos e a-rbitra~ 
rios contra elles praticados pelo ex-Presidente o
Senador Pedro José da Costa Barros, decretando 
sua prisão sem culpa formada, e postos incom· 
municaveis a bordo de navios de guerra, man· 
dando abrir suas cartas; e pratican.d~ outros 
aõusos de poder, e manifesta infr~A.o da Con3· 
Utuicão; pedindo em ultimo lugar qUe se mand?: 
proceder criminalmente, para ser o dito Senador 

cto foi alterado, que por isso devia. ir com accusado, e ju~gad:o como fOr de justiça, e &er 
esta parte, todavia acho muito conveniente, e punido contOT'Dle o direito; é de parecer que 
a.té de justica,. que se reforme a redacção. estes requerimentos sejam remettidos ao Go-

0 8B. VIscoNDE DE Â.LCA.NT.A.lt.6.: - O proje- v .e mo, para ma:o.dar proceder aos t.ermos · ordi
cto apresentado nio é como a emenda; é :RG narios na f6rma da. lei, dando-lhes o mesmo des-
no nome. A emenda ê concebida por outra tino ~ue em Iguaes circumstancias tiveram as 
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yepresenta~ões do Cà_pit.lo .José. Francisco Gon
çalves da Silva, e outros. 

"Paco do senado, em 5 de Novembro de 
1827. - Marquez ae Inham-bupe. - .Marqu.ez 
de Maricá.- Marquez ife Santo .âmaro.- Mar
guez de Caravanas." 

Ficou sobre a ·mesa. para entrar em 
discussão, conforme a sua distribuicA.o. 

Passou-se á segunda parte da Ordem 
do Dia; e proseguio a segunda dis
cuss§.o do artigo 1 o do projecto de lei, 
.concedendo aos navios de propriedade 
brazileira I'Oderem navegar sem ea.pel
-lães e cirurgiões, o qual ficá.ra adiado 
na sessão antecedente juntamente co-n 
uma emenda do Sr. Marquez de Pa.ra
naguã. 

O SR. EvANGELISTJ.: -Eu sempre quererei 
que os que prof-essam a nossa religião aejam 
soeco'rridos com os sacramentos, assim como 
com as coisas convenientes, á saude do corpo. 
E deixam de ser catholicos roma.n~ deixam de 
adoecer, os que andam embarcados? Não. Por
tanto, os navios devem estar providos de capel
llo e clrur.gião. 

O .Sn. MAEQm:z DE CA..lr.AVELLA..a: -Eu louvo 
muito os bons sentimentos do nobre Senador. 
querendo que se facilitem os meios, nlo só espi
ritua.es. como tambem eorporaes, de serem so •. :
oorridos nas viagens os homens embarcarlos. 
Mas o legislador deve olhar para tudo, e nl.> 
p.axa uma part-a s6 do objecto sobre que legisla. 
Nós devemos ver que a na.vega.~o entre n6'3 
está. muito onerada. A eonstruccão dos navios A 
muito dispendiosa; a tripula.cã.o muito maior 
do que a dos naVios estrangeiros; o que tud'J 
reca.he sobre o commercio, porque, quanto mais 
d.espezas na nave~a.o, tanto menos lucro se 
apura. E ainda sobre isto se ha de sobrecar
regar um capellão e um cirurgião? O capel
llo apenas diz a bordo algumas missas; e ha 
viagens em que nenhuma. diz; o cirurgião ~ 
ahi uma impostura, pois sabemos que se -ma
triculam com este. nome, s6 pa:ra encher a lei, 
homens que nunca. flveram. esta _profissão. Não 
se diga. que morrem os escra-vos por falta deste 
cirurgião; essa fmmensa. mortandade ê filha de 
Immensa a.mbiclo de seus donos, que accumu· 
Iam grande numero nas emba.rcac&s, e depois 
ainda os tr.ata.m mal. Portanto, é melhor que 'll 

I~ pase como es~ do -contxarlo se deverá. t&m-: 

bem decretar capellã.es e cirurgiões para os via
jantes rlos sertões que são mui extensos, e 
que por isso fazem ser necessarios estea dois 
companheiros nas viagens. . 

O Sn. EvANGELISTA: - Disse o nobre sena
dor que as emba.rcacões jã se acham niui sobre
carregadas de outras despezas; e que por issa 
eLevem ser alllvi&das d-estas que se t.azem oom 

capellães e cirurgiões. Entre estas despezaa 
lembrou a de uma tripulação maior do que tem 
os navios estrangeiros. Pergunto eu: nlo sa 
poderá dimf.nuir esta maior tripula.cão. e re
duzil-a á que tem os navios estrangeiros! -Não 
-é impossivel: ou os estmngeiros fazem tmpoasi
veis. Eis aqui uma despeza diminuida, e bem 
diminnida, porque tirar o exoosso que ha n'CSta 
parte não prejudica a navegação, nem o bem do 
navio. Não será assim~ se tirarmos o ca.pellã:> 
e o cirurgião: os fieis fioam privados poT todo 
o tempo da viagem do pasto espiritual, e em 
artigo de morte mais sensivel se fará. esta falt!l.: 
os doentes ser!o entregues á. natureza,. que 
multas vezes não obra a sande do enfermo sem 
o auxiUo da arte. Que despezas de mero lu:xo 
não se tazem il.as -embarcacões, que se podem 
bem evitar? :Mesas opiparas. pinturas delica~ 
das, etc., etc. Destas coisas surperflua:s se p6de 
tirar o pagamento destes dois homens necessa
rios. e não ê este pequeno pagamento o que ha 
de tornar a negoclacão desvantajosa; nlo ga
nham elles tanto? 

O SB. BoxGEs: - São mui acertadas as ob
servacões do no.bre Senador; mas a lei dá. uma 
providencia a inipec1lhos~ que se não podem 
tirar de outra forma. Além de qu~ dimi
nuindo-se estas duas especies, facilita-se a na· 
vagação, que muitas vezes ê retardada. pela 
multa falta que ha de padres e de cirurgiões, 
que Queiram embarcar. Ha uns tantos, que 
se deram a esta vid•a, e fóra destes nAo appa.
rece um. Tanto ê assim, que o C1'I'UI'gião
M6r da esquadra tem convidado muitas vezes 
por editaes, que vá para a esquadra quem 
se quizer engajar no servico de cirurgião, e 
nfto apparece quem queira; o mesmo tem feito,. 
a respeito de ca.pel1ães, pelos diarios, o Ca~ 

pellAo-Mõr da esquadra, e acontece-lhe ~ 

mesmo. Não é pois tanto Pela. despeza, ainda. 
qne dantes era. de 80$000 e hoje é de mafs de 
200$000 a cada um, mas ~ il}ela falta dellea, que 
obriga.m. os navios a perder viagem. Quanto 
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a ser esta. providencia s6mente para os navios 
da Costa d'.o\frlca, não convenho; todos estã3 
na mesma razão; todos sof!rem a mesma ta.! ta, 
e todos devem ficar desembaracados para as 
suas prompta.s viagens. 

Julgando·se a materla discutida, o 
Sr. Presidente propoz ao Senado: 

1. o Se passa. v a o artigo, sal v a a 
emenda; passou. 

2.0 Se approva.va que se exceptua!· 
sem as embarcacões empregadas no 
trafico da escravatura. as quaes serã.o 
obrigadas n levar clrurglôes: não pas· 
sou. 

Velo â discussão o seguinte artigo, 
que sem opposlcão foi a.pprova.do comoJ 
estava redigido: 

• Art. 2. o Flc:tm dcrog:Ldas, nesta partP. 
e6mente, todas as leis que contêm dlsposlcõe~ 
em contrl!,rlo." 

Julgando-se afinal discutido todo 
o projecto em geral, foi posto â vo· 
tacão e a.pprovado para. passar â ter
ceira discussão. 

Segulo-se a terceira parte da Or· 
dem do Dia, e abrlo-se a dlscussã.o 
primeira e segunda da proposta d~ 

Governo convertida em lei sobre os 
carpinteiros do numero, comecando 
pelo 

merarlos para os navios de lotacllo superior 
a dezoito peças." 

Julgando-se a materia da emend 1 

suf!lclentemente debatida, foi pro· 
lJOSta A votação, e approvada tal qual 
estava. 

Segulo-se o artigo 3•: 

"Art. a. o A proposta c nomeacil.o será. 
feita do ·mesmo modo, que são as dos of!lcla.es 
marinheiros, s6 com a dlfferenca de que o 
Inspector do Arsenal deve propor, depois de 
ou,·lr o constructor sobre a capacidade dp 
proposto." 

Não havendo quem contrariasse a 
sua <loutrlna, !o! approvado como es· 
tava na proposta. 

Passou-se a discutir o artigo addl
t!Yo conforme a emenda da Camara 
dos Srs. Deputados: 

"Depois do artigo 3o se addltou um nu
mero 4•, deste modo: 

"Art. 4.• Os que houverem de ser nomea· 
dos deverão saber, além da theorla c pra.tlca 
das regras prfncfpfnes de construccão naval e 
calafetagem, ·ler, escrever e contar perfeita· 
mente." 

Julgando-se discutida a sua mate· 
ria., !o! proposto á. vota~:ão e appro· 
vado como estava redigido. 

Leu-se o artigo 4• da proposta: 
11 .Att. 1.• Haverá. no Arsenal Nacional e 

Imperial da :Marlnlia uma classe denominada 
primeiros carpinteiros do numero. " 

Não havendo quem falasse contra, 
·foi approvado como se achava redl· 
sido. 

Leu-se o artigo 2• com a emenda 
da Ca.mara. dos Srs. Deputados: 

11 Art. 2.• Seu numero será. de tantos 
quantos sejam bastantes para que haja 
um em cada. navio de guerra superior aos 
da lota.cão de dezoito peças." 

• Art. 4. • T6m direito á. reforma com 
soldo os carpinteiros do numero, que tiverem 
vinte annos de serv!co com boas attestacõe~ 

de conducta, zelo e capacidade, e se qulzerem 
continuar a embarcar depois daquelle tempo de 
servlco, terão mais melo soldo, e querendo 
servir nos Arsenaes em terra, vencerão a gra
tificação que se lhes arbitrar conforme o ser· 
vlco." 

• 
Emenda da Camara aos Sr1. Deputa!!os 

• Art. 2.• Foi substltuldo por este - Esta 
classe será. composta de dezesels carpinteiros 
effectlvos; e quando sejam Precisos mais para 
o scrvlco da Armada, se nomearão supranu· 

Emenda da Camara aos Srs. Deputa!!os 

•o artigo 4• da proposta passou a numero 
5• redigido assim: 

"Art. 5.• Os primeiros carpinteiros d:> 
numero ficam com direito ao beneficio da r'!
forma; e uma lei regulará. as vantagens, quP. 
com ella devem ter, quando tambem regular 
a dos outros ·empregados." 
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Como dêsse a hora, e nlio houvesse 
quem pedisse a palavra, adiou-se a 
ma teria. 

O Sr. Presidente asslgnou para Or· 
dem do Dia: :primeiro, contlnuaclio do 
projecto adiado; segundo, ultima dis· 
eusslio da proposta do Poder Exe· 
cutlvo reduzida a projecto de lei 
sobre a asslgnatura dos diplomas: 
terceiro, projecto de !eJ sDbre a 
Junta ~e Justlca Militar da Pro
vlncla do Pará; quarto, resolucli.J 
para que seja.m Isentos de porte os 
perlodlcos, e de -direitos os l!vros que 
se destinarem ás blbl!othecas pubJI· 
ca.s; quinto, a resolucão relativa aos 
emolumentos que os empregados em 
algumas juntas de Fazenda percebiam 
contra a lei; sexto, projecto para se 
abrir um canal na Provlncla do Ma· 
ranhlio; setlmo, projecto sobre a 11· 
berdade da Imprensa. 

Levantou-se a sessão ás duas horas 
da tarde. 

Biapo C(llflelláo-M ór, Presidente. - Vis· 
con-de de Congonhas do Campo, 1• Secretario. 
- losé Joaquim de Carvalho, !!• Secretario. 

141' SESSÃO, EM 6 DE NOVEMBRO DE 1827 

Expediente. - Continuação da discussão do 
projecto relativo aos carpinteiros de nu
mero. - Terceira diacussáo do projecto 
sobre a assignatura dos diplomas. - Se· 
gunda discussão do projecto sobre a Junta 
de Justiça Militar da Provineia do Parti. 
- Primeira e segunda diacussão da reso
luçáo para que sejam isentos de porte os 
periodicos, e de direitos os livros que se 
destinarem tis bibliothecas publicas. -
Primeira c segunda discussão da rcsolu
çtro relativa aos emolumentos que os cm
pregados em algumas juntas de Fazenda 
percebiam contra a lei 

PBI!:Sroli:NCIA DO SR. BISPO CAPELLÃO MÓR 

Achando-se presentes vinte e nove 
Srs. Senadores, abrlo-se a sesaão, e 

procedendo-se á leitura da acta da 
anterior, foi approvada.. 

O Sr. 1• Secretario apresentou o se
guinte ottlcio que havia recebido di) 
1• Secretario da Camara dos Depu· 
tados. 

OFFICIO 

"Illm. e EJC:n. Sr. - Havendo a Camara 
dos Deputados procedido á discussão das 
emendas que na Ca.mara dos Srs. Senadores 
t= !eltas ao projecto de lei que designa os 
ordenados aos lentes dos prepa.ratorlos para 
os Cursos JurldÚ:os, .não poude dar a sua ap
provacão ás ditas emendas. O que tenho a 
honra de communlcar a V. Ex., para que seja 
presente na Camara dos Srs. Senadores. -
Deus Guarde a V. Ex. - Paço da Camara 
dos Deputados, em 5 de Novembro de 1827.
José Carlos Pereira de Almeida Torres. 
Sr. VIsconde de Congonhas do Campo." 

O Senado !icou Inteirado. 
O mesmo Sr. Secretario deu conta 

de um offlcfo do Sr. :llarquez de Que
luz, remettendo os autographos assl· 
gnados por ·Sua Magestade o Impera· 
dor de tres decretos da Assembléa Le
gislativa: o J)rlmelro, sobre a a.bo
llcão do offlcio de corretor da Fa· 
zenda Publica; o segundo, relativo a 
um imposto sobre os asslgnantes das 
alfandegas do Imperlo; e o terceiro, 
sobre a extinccão da Junta da Adml
nlstratlio dos Diamantes, creada na 
Cidade de Cuyabã. 

O Senado ficou Inteirado. 
Entrando-se na primeira parte da 

Ordem do Dia, prosegulo a discussão 
da emenda da Camara dos Srs. Depu· 
tados ao artigo 4•, que passou a na· 
mero 5 da proposta do Poder Exe
cutivo convertida em projecto de lei, 
relativa aos carpinteiros de numero, 
que ficara adiado na sessão anteee· 
dente. 

O Sr. Marquez de Paranaguli, pe
dindo a palavra, dlsse que julgava 
necessarlo qoo 1'. pessoa, que organl· 
zou o projecto, lnstrulsse qual era o 
plano que tinha em vista, pois que 
se d' direito de reformar anestrea 
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e n:l.o contramestres; e emb:~.rca.dos t!· to dizia que quando se discutissem 118 

nham uma graduação Igual â dos mes· leis da Camara dos Deputados se jun· 
tres dos navios; mostrou quão d!ite· tiLSsem 118 duiLS discussões, !alandOof!e 
rentes eram os regulamentos e estylo em geral nel!a, e artigo por artigo; 
dos arsenaes na Inglaterra, comparl· portanto, que ainda era tempo; e ln· 
t!vamente aos nossos; descreveu m!· slst!o que votava contra a lei. 
nuclosa ~ detalhadamente como :1111 se Fa.lou o Sr. !llarquez de Pnranaguâ, 
prutiCD.va; e conclulo dizendo que a porém o Tachygrapho não ouv!o. 
!e!, longe de fazer beneficio, la caa O Sr. Borges, oppondo-se á opinião 
sar desordens, contundindo classes; <' do Sr. 1\Iarquez de Santo Amaro, dlss~ 
que ::lém disto notava nella cousas que que se propõ~ primeiro, se a !e! entra 
eram da competencla do Governo, e e:n discussão, e, entrando, se passa '1 

não da Camara, como o estipular uni· tratar artigo por artigo, que porl!r. . 
formes. por exemplo, dizer-se, quando se tra· 

O Sr. !lrarquez de Inhambupe dlss~. t:J.sse do Artigo 3.•, que cahlsse; mas 
que este artigo junto com o sexto po· não a lei: que não achava razão para 
dlam formar um s6, por conterem a qu3 fosse abaixo, porque sendo ne-
mesma materla; e declarou que votava cessaria obrigar a emb:u-car carp!n· 
a favor da lei, achando de multa jus· telros, de1·ia ha\'er uma recompensa. 
tlça que estes homens gozem deste Usou da palavra o Sr. Marq~:ez de 
privilegio; que o projecto, suppost·1 Paranaguâ mas o Tachygrapho não 
não preencher tudo, podia Ir servlndn ouvia. 
provisoriamente, emquanto não se fi· O Sr. Borges, fazendo expllcacão 
zesse uma lei regulamentar. das ldéas que ultimamente tinha e:n!t· 

O f I tido, continuou dizendo que ~. ·.·.-·.· Sr. ::llnrquez de Santo Amaro o 
de opinião que a lei era opposta no lhe parecia \'antajosa, porque um car· 
principio da Constltulcão; que não per· plntelro que anda em um na v\ J, tr!:n 

tencla ao Corpo Leglslatl1·o, mas ao mais conhecimento de seu estado e 
Governo, o dar a uns, e a outros não. está multo mais habilitado para !nfor-

0 Sr. !\Iarquez de Inllambupe, Impu· mar 0 commandante de qualquer 
gnando a opinião do Sr. l!arquez de aconteclm·ento, e reparar mais prom-
Santo Amaro, sustentou que s6 não ptamente alguma deterioração que 
pertencia ao Corpo Legislativo estlpu- 'possa ter lugar, do que um que entras· 
lar uniformes, mas que soldos e gratl se de no1'0 para bordo da embarca~ão. 
flcações eram da sua competencla. 1'\ Sn. l\L\ItQur.z DE P.AnA"Af'm.\: - ~~- l>~o 

O Sr. !\Iarqucz de S. Amaro, repll- sldente. Parece-me que as razões prlnclpaes 
cando, disse que a proposição era da lei são o ter um homem constantemente 
tal, que convertia em soldo O QUe era a bordo; mas pela mesma razão devia tnmbem 
jornal, não convindo tal reduccão por estar o commandante para saber o modo de 
conter aquelle mais onus que este; e a bolinar, se se ajusta mais deste ou daquel· 
que sendo da attrlbulcão do Poder le bordo, e assim os mais offlclaes; porém eu 
Executivo o fazer regulamentos, vo· digo que se executem as leis: ellas são boas: 
tava por conseguinte contra a lei, de- o mal principal está nos homens, e são el!es 
vendo e lia cahlr. que se devem reformar. Quando voltarem o~ 

O Sr. Marquez · de Inhambupe de
clarou que, tendo ella lA sido discuti· 
da, s6 podia cahlr quando chegasse á 
terceira discussão. 

O Sr. Marquez de S. Amaro, con· 
trarla.ndo a oplnlãão do Sr. !lbrquez de 
nhambupe, mostrou que o Reglmen· 

navios, os commandantes devem dar conta de 
qualquer extravio, assim como o mestre car· 
plntelro, calafate, etc. Portanto, não ~ esie o 
receio; conservar um homem a bordo ~amo 

um gnarda, como fazem os lnglezes, Isto per· 
tence ao Inspector; por consequencla, não ;ejo 
esta mesma necessidade, que p6de apparecer, 



n 

Sessão de 5 de Novembro 

., por lllso não posso ser da opinião do nobre 
Senador. 

E julgando-se discutida a materls, 
·foi proposto o Artigo 5.• redigido con· 
forme a Emenda, e não passou. 

Paasou-se a discutir o Art. 5. • que 
passou a n. 6, segundo as emendas 
da Camara dos Sra. Deputados, redl· 
g~do ass.lm: 

/ Art. G.• Os el:fectlvos que servirem a 
]lórdo de naus, ou de fragatas de forca supe· 

lrlor a 64 pecas, vencerão 26$000 mensaes; os 
que servirem nas outras fragatas, e nas corve
tas de forca. superior a 24 :Peças vencerão 
24$000; os que servirem nas corvetas meno
res, e bergantlns de forca superior a 18 Ç>ecas 
vencerão 22$000; além disto vencerão as rs· 
·~e vantagens, que lhes competirem; e 
q ando esU.ver am desembarcailos terão exerci· 
e! nos arsena.es ou nos cortes de madeiras, 
com vencimento mensal de 2!!$00'0." 

O Sn. llfAIIQUF.Z DE l:I'JJAl!DUPF.: - Eu não 
estou pela ultima parte do artigo; acho me
lhor o que diz o Projecto, porque em uma 
náu onde !la mais trabalho os mestres e mais 
trlpulacão t~m o seu ordenado competente; 
e os de um brigue ou fragata devem ter um 
um só salarlo, porque o trabalho é menor; e 
quando desembarcarem venham trabalhar pa· 
ra o arsenal. 

M Art. 7.• Ficam abolidas todas as vanta· 
gens que recebiam os antigos ca!"Pintelros, 
quando seus navios entravam em fabrico.~ 

O Sr. :Marquez de Paranaguã, pe· 
dlndo a palavra, disse que estes car· 
pintelros tinham mais salarlo quando 
os seus navios entravam em fa.br!c '• 
em razão do trabalho ser maior do 
que quando embarcados; o que acha· 
va de multa justlca. 

Havendo-se a materla por discutld4 
propoz-se o Artigo á votacãc, e niio 
passou. 

Se,;ulo-se o Artigo 7• que pa.,~ou a. 
n. 8, seguindo-se as emendas. 

• Art. s.• A sua graduação, quan:l<o (·II:· 

barcados, será Igual ã do mestre do navio 
em que estiverem: 

O Sa. MARQVEZ DE PAil.ASAGUÁ: - Sr. Pre
sidente. Aqui todos são lguaes; porém quan· 
do embarcam a bordo de brigue têm gradua· 
cão de mestres de brigue, e têm menos salarlo; 
quando embarcam em fragata são mestres de 
fragata de numero, e têm mais; eis aqui nu· 
tra desigualdade. 

O Sn. BoRGES: - Sr. Presidente. O me
lhor é que o nobre Senador ponha emenda 
ao artigo, não porque deixe de estar bom, mas 
porque não vimos aqui para outro fim. 

O Sn. )!.ARQm:z DE PARA:I'AGU.Á: - Eu não 
O Sn. .:\L\llQ'CF.Z DE P.\1!,\NAGu.t: - Pela venho aqui só para emendar, mas para fazer 

razão do nobre Senador deve-se entender que as minhas reflexões. Oppondo-me á doutrina 
são os embarcados, e que os desembarcartos do artigo, pode ser que saiba reflexionar, e 
estão na mesma clrcumstancla dos outros. ·niLo emendar. Além disto, eu não faria a 
que vencem 22$000; o (lUe digo !í que não pó- emenda senão em outro proJecto mais bem 
de Ir o Artigo com este dcsaccordo üo salarlo. organlsado. 

O SR. BoRGES: - A' reflexão que se fez 
de que um carpinteiro embarcado cm uma 
náu vence maJs do que em outra embarca· 
cão tenho a dizer que todos os outros of. 
flclaes embarcados em nãus têm mais do que 
cm outras cmbarcacoes; se não ~ assim, acho 
que é multo Injusto; mas se assim é, asswto 

. que se obrs bem com esta providencia. 

Julgando-se discutida a materla fnt 
proposto ã votação o Artigo 6•, e não 
passou. 

Velo li discussão o Artigo 6' ~ue 
passou a. n. 7, conforme as emendas 
dn Camara. dos Sra. D~putados. 

A 38 

O Sr. Borges replicou que se sabia 
as emendas que o nobre Senador ti· 
nha feito, e que não liavla um só Se
nador que não tivesse emendado. 

O Sr. :llarquez de Paranagu.ã suS' 
tentou que não havia. obrlgacão de 
fazer emenilas, nem mesmo de dls· 
cutlr, porque nem todos discutiam, e 
que muitos artigos passavam sem 
discussão, que a obrlgacão era votar. 

O Sr. Borges, Impugnando a oPi· 
niãD do Sr. Marquez de Paranaguã, 
sustentou que era obrigação que ti· 
nha na sua conscicncia não estar pe-

T lii 
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los defeitos que a lei t!v~sse; e pedlo 
Ucenca para fazer uma emenda. 

O Sr. !llarqucz de Paranagu(l dls· 
se que ao que a sua consclencla · o 
obrigava era a dar a sua opinião, po· 
rém que !lavla artigos que passa· 
vam sem discussão; e não havia obri· 
gacão de se dl:l:er que os artigos 
eram bons. 

O Sr. Borges mandou á :Mesa o se
guinte 

RF.Qt'ERJ:\!ENTO 

"Requeiro que se com·lde o :\Hnlstro da 
Marinho. para assistir â segunda 'discussão, fi· 
cando no entanto adiada a lei. - Jos~ Ignacio 
Borges. V. 

Sendo apoiado, entrou cm dlscus· 
~ão a sua materla. 

O Sr. Borges declarou, que tinha di· 
to que fosse .conv!da.do o l\Unistro pa· 
ra a terceira discussão, porque nesk 
segunda não tinha lugar, por jll. te
rem passado quatro artigos. 

O Sr. llarquez de Baependy, op~ 

nando a favor do requerimento, dls· 
se Que supposto fosse de grande 
monta a reflexão do lllustre Senador, 
Que diz - que a lei deve cahir por su
pcrtlua - toda,·ia tambem lhe fazia 
peso a proposta do Governo, e a dls· 
cussão da Camara dos Deputados, cujo 
resultado não lhe parecia Improceden
te; e assim era de voto, que se con· 
vidassc o ~Unlstro afim de respon· 
der âs du'l"ldas que se têm apresen
tado, ficando-se então com esclareci
mentos para se poder votar; adian
do-se, entretanto, a lei no ponto em 
QUe I'Stll.. 

O Sr. lfarquez de Paranaguâ no
tou que a emenda não tinha lugar, 
sem se saber se a lei passava li ter
ceira discussão, que talvez deixasse 
de passar por se terem approvado al
guns Artl·gos, e terem cabido_, outros. 

O Sr. Borges, pedhido a p~lavra, 
tomou a lns_tar pelo adiamento da 
lei atê que viesse o Ministro. , 

O §r. Presidente propoz ao Senado; 
se apJ>rovava que se adiasse a lei atê 
que viesse o Ministro. 

·-···········-----·-.....-·-------- -----· ---------..----------------~------·-· 

Resolveu-se que sim .. 
O Sr. Marquez de Baeopendy !.IIl· 

pugnando a opinião do Sr. Marquez de 
:Eiaranaguâ, disse que multas oou· 
sas ee sabiam pelo seu andamento; e 
que, vendo os artigos r.etorma.dos pe

la Camara dos Deputados serem alU 
reprovados in limine, devia suppor 
que a lei passasse (L terceira dis
cussão; mas que era lnadlll1sslvel que 
Ylesse o Ministro no fim da lei, pois 
que não se podia tomar a tratar dei
la em geral, nem dos artigos em par
ticular; que era de opinião que se 
acabasse a segunda discussão (pola 
estava no Artigo 7.•) e .que, quando 
se passasse â tPrcel·ra, então. fosse 
convidado o Ministro. 

O Sr. !llarquez de Baependy obser· 
vou, oontraria.mente a opinião do Sr. 
Marquez de Inha.mbupc, que quando 
se acaba a. primeira discussão de qual· 
quer lei, ainda que se tenham appro
Yado os seus artigos, se faz a pergun· 
ta - se passa a segunda discussão; e 
que podendo ser a resposta negativa, 
como dlzla o lllustre Senador que ha 
de passar (L terceira discussão, por· 
que ha alguns artigos approva.dos? E 
que emquanto â dlfflculdade, que apre· 
sentava. de se 1:ão poder falar nos ar· 
tlgos antecedentes, quando viesse o 
lllnlstro, era de or;lnlão que se po. 
dia falar em geral sobre todos os ar· 
tlgos, c em cada um delles em par
ticular, atê passar â te:celra dls· 
cussão. 

O Sr. :Ma.rquez de Inhambupe ln· 
slstlndo na sua opinião, continuou a 
tlrmal..a com novos argumentos, di
zendo que a primeira dl&eussü.o era 
Para ,·er se a lei era admlttlda; po
rém, quan1o esta jâ est(L admlttlda 
n ° Poder Legislativo, se dispensa 
aquclla, unindo-a li segunda discussão· 
que nesta, tratand<Hile artigo po; 
artigo, no fim se tratava de um ob
jecto Insignificante; que por conse. 
gulnte o Ministro nada vinha fazer, 
Porque se esta'l"a no fim da lei. 

O Sr. Marquez de Baependy, (L vls
tn das razões ponderosas que cmittlo 
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o Sr. l!arquez de Inha.mbupe, não du· 
vldou concordar com a. sua. opinião, 
confessando Ingenuamente que não 
tinha encarado bem a. questll.o, pare· 
cendo-lhe que se estava. em estado 
de falar em geral, e em toda. a lei; 
por~m que conhecia que não era as· 
sim por haver já. artigos approvados; 
sendo de oplnlll.o, que no caso de 
haver terceira discussão, o Mlnls· 
tro fosse ouvido, desejando multo que 
um Projecto do Governo, e que tlnl!a 
passado na Camara. dos Deputados, 
não fosse all1 reproYado. 

O Sr. l!arquez de Jacarêpaguá. mos· 
.tra.ndo que tendo-se praticado, fican· 
ão muitos artigos adiados, passar-se 
'á terceira discussão, nilo poderia ha· 
ver duvida em passar tiunbem esta 
lei: nem dlttlculdade em se convidar 
o Ministro, para ser perguntado no 
que houvesse embara,ço; e que t.tm 
bem :iã:> era op;wltn ao Re:;lm~nto o 
perguntar o que se passou na segun· 
da discussão; que, portanto, era de vo
to, que ficasse adiada a materla, e 
fosse convidado o 1\IInlstro. 

O Sr. Borges, combatendo a op!· 
nlilo do lllustre Senador, disse: "que 
na segunda discussão não se pod la 
falar nos artigos já approvados •; 
mostrou que naquella mesma dl3· 
cussão alguns nobres Senadons ti· 
nha.m falado nos quatro artigos qu~ 

a Camara tinha jâ approvado. 

são as emendas feitas e approvadas 
pela· Camara dos Srs. Deputados. 

0 S11. Co:Sill!: DE -· LEOPOIJ>O: - Esta Pro· 
posta parecia-me estar bem redigida da ma· 
nelra que foi feita pelo Poder Executivo; en· 
treta.nto, levanto-me para explicar que esta foi 
a redacção que fez a Camara dos Deputado$; 
e como nlnguem quer falar sobre esta mate
ria, :mentes os motivos de necessidade e utl· 
!Idade geral que tinha o Governo de mandar 
propor estes artigos, aasento que o melhor ê 
põor á votação. 

O Sr. VIsconde de Alcantara pecllo 
a palavra. e disse que o Governo teve 
em vista, quando fez esta lei. alUviar 
trabalhos sobrecarregados que se po· 
dlam dispensar de serem feitos pelo 
Imperador, e não privar o cidadã~ 

de levar lndlstlnctamente em todos os 
papeis a asslgnatura Imperial, pois 
que havia lugares e offlclos que de 
suà. natureza a exigiam; que enten· 
dia que todos aquelles empregos de 
que nilo sabem os Decretos das Secre
tarias de Estado deviam ser assl· 
gnados os seus diplomas pelo Impe· 
rante; e aquelles cujos Decretos sa· 
bem das mesmas, vindo ter o seu et· 
feito fóra, tivessem embora a assl· 
gnatura do lllnlstro; que a asslgna
tura do :Ministro de Estado, supposto 
ter effelto, não tinta comtudo aquella 
categoria, que é necessarla para elas· 
sltlcar certa ordem de o !ti elos; que 
por consequencla se devia conceber o 
.olrtlgo da lei por outro modo; e man
ilou ã lfesa a seguinte 

EHEXDA 

Julgando-se a ·materla. sufficknte· 
mente discutida, foi proposto ã vnta 
cão o requerimento, e foi a.ppr•n·ajo, 
e decidlo-se que ficasse reservzdo pa
ra a semana. seguinte asslgna:- o di:J 
e hora, cm que devia ser com·!d,ul J o 
:Ministro. 

Seguindo-se o segundo objecto da 
Ordem do Dia, teve começo a terceira 
discussão da Proposta do Poder Exe
cutivo, .reduzida. a Projecto de lei, so· 
bre a asslgnatura dos diplomas que 
fOrem expedidos em consequencla de 
outros jã asslgnados por Sua .Mages· 
tade o Imperador; e vieram â dlscus· 1 

"Art. 1.• Os diplomas que forem expe
didos em virtude de Decretos dlrdgldos nos 
Trlbunaes, ou estações, fóra uas Secretarias 
de Estado, serão asslgnados simplesmente por 
dous Membros dO$ ·rrlbunaes, ou chefes das eq. 
tações a que forem dirigidos. - Salva a re-
dacção - Visco!Ule de Alcantara". 

Foi apoiada. 

O Sr. VIsconde de Cayru' enviou 
tambem li Mesa a seguinte 
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EMENDÁ 

mara dos Srs. Deputados, afim de se 
remetter á Sancção Imperial. 

"Proponho que se declare, por excepcão 
da Lei, que todas as Cartas de Titulas de No· 
breza, de Senadores, de Titulas de Conselho. 
Patentes de Coronel para cima, e das Paten
tes de igual honra da Armada In1perlal, se
jam asslgnados pelo punho elo Imperador -
l'isconde de Cayrú." 

O Sr. 1" Secrt!tario apresentou os 
seguintes ot!lclos que bavla recebido 
do Sr. Visconde de S. Leopoldo: 

OtTlClOS 

"lllm. e Exm. Sr. - Sua Magestade o 
!mperndor Houve por bem sancclonar as tres 
Resoluções da Assembléa Geral Leg!slath•a de 
23 de Outubro proxlmo p:~.ssado, que tem por 
objecto conceder um terreno ao Semlnarlo 
Episcopal do Pará; approvar a Mercê do ar· 
denado por Inteiro feita a Marcos Antonio 
Brlclo, aposentado no lugar de Escrivão da 
Junta da Fazenda da Provlncla do Ceará; e· 
appromr Igualmente a Mercê de 400$000 réls 
annuaes, feita a Jeronymo Xavier de Barros, 
com aposen t.ad orla no Offlclo de Escrh·ão do 
Celeiro Publico da Cidade da Bahla, O que 
V. Ex. farã presente na Camara dos Senado
res. - Deus Guarde a V. Ex. - Paço, em 6 
de Xovembro de 1827. - Visconde de S. Lco· 
poldo. - Sr. Lulz José de Oliveira." 

Foi apoiada. 

0 SR. VISCONDE DE S. LEoPOLDO: -" Sr. 
Presidente. Julgo que a emenda. do Sr. Vis
conde de Cayru' não está bem em referencia 
com a ldéa que se deu a este artigo, porque 
nos diplomas que se apontaram, que deviam 
ser asslgnn.dos por outro punho que não fos
se o Imperial, não eram comprebendldos os 
titulas que o nobre Senador diz na. ~ua em~u
da; portanto, tenho a ta.zer uma observação 
que se cumularmos a .lei de emendas, torna 
a Ir para a Camara dos Deputados, não pas
~a. e n6s não conseguimos o fim a que no~ 

propuzemos. 

O Sn. BOI:GF.S: - Convenho na ldéa que 
acaba de expender o nobre Senador, Sr. Vis
conde de Alcantara., - que OS decretos qu; fl· 
carem na Secretaria só sejam os que gozem 
a asslgnatura Imperial, e os que passarel!1 para 
os outros tribunaes tenham a asslgnatura 
meramente do 1\Ilnlstro de Estado; a ldéa é 
multo razoavel, e contraria á segunda emen· 
da que se apresentou; pois esta pelo seu con
texto Induz a crer que tudo ha de ser asslgna· 
do pelo Imperador; portanto, se nós queremos 
fazer uma selecção dos primeiros empregos. 
então voto pela emenda do Sr. Visconde de 
.Alcant:Lra, porque estabelece uma regra geral. 

.Tul!)'ando-se afinal a materla do 
Projecto suíflcientemente discutida, o 
Sr. Presidente, passou a propor ao Se
nado: 

1. Se appromva o Projecto, salvas 
as emendas. Assim se resolveu. 

2.• Se approvava a emenda do Sr 
Visconde de .Alcantara. Não passou. 

3.• Se approvava a emenda do Sr. 
Visconde de Cayru'. Não passou. 

Ficou, portanto, approvado o Pro
jecto conforme as emendas da Ca· 

.. -... _. ___ ,_ .. _____ _ 

"Illm. e Exm. Sr. - Remctto a Y. Ex. 
para serem presentes á .Assembléa Geral Le· 
glslativa, os dous Inclusos Decretos sobre a 
nova appllcaç:1o dos Legados Pios não cum
pridos, e arrecadação das contribuições que atê 
agora entravam no Cofre da Intendencla Ge
ral da Policia, nos quaes o Imperador Con
sente. - Deus Guarde a Y. Ex. - Paço, em 
6 de Novembro de 1827. - Visconde de São 
Leopoldo. - Sr. Lulz José de Oliveira." 

O Senado ficou Inteirado. 

Passando-se ao terceiro objecto da 
Ordem do dia, prosegulo a segunda 
discussão do Projecto sobre a Junta 
de .Tustlça MUltar da Provincla do 
Pará, que fleára adiado na Sessão de 
30 de Outubro do corrente anno. 

O Sr.. ::lfAnQuEz DJ~ I:'l'lL\lrBUri>: - Deven
do, com a crcação do Conselho Supremo de 
Justiça .Mllltar, ficar revogadas todas as leis 
a este respeito, não duvido que estas excep
ções sejam bem fundadas, porém não nos ten
do vindo as Informações que pedimos á Se
cretaria de Estado, nem o diploma, pelo qual 
foi creada a Junta. do Pará, como havemos 
saber, se ella é de necessidade? Hão de exls· 
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tlr, por certo, üocumtuto~ u e~t." rê~pdto, por-. 
que a Ca.mara dos Deputados nllo havia de to· 
mur uma Resolução, sem ter em que a ba· 
sear, e assim mandem-se vir para o exami
narem. 

O Sr. Borges, tomando a palavra. 
declarou que o nobre Senador que 
acabava de falar, em parte o tlnh< .. 

tod~ ~ Provindas; e então é preciso que se 
•Pllplle esta I rovidencla âs Provincias de Go· 
yaz e Matto GrosJo; porém quando se discu· 
tio aqui a lei, para que houvessem os Conse
lhos Supremos de Justica sómente na Capl· 
tal onde houvesse Rela~ão, ponücrou-se mui 
bem as dlrtlculdades que haveriam; mus co
mo a Constltui~ão manda que haja Relação em 

prcl·enldo, pois que tinha pedido ~ todas as Provlnclns, logo, em todas se póde 
palavra para faz~r Igual moção, e cn· crear o Conselho de Justiça; no emtanto, quer
l'lou ti l\1csa 0 seguinte se para esta Pro\'ldencla só, como se fosse de 

IU::QCEU!l!E!'i'TO 

"Reque!ro que se peça á Camara rlos 
Deputados os documentos que houveram para 
tomar a presente Resolução, tlcando no em· 
tanto adiada a segunda discussão. Jos•' 
Ignacio Borges." 

Sendo apoiado, entrou e:n dlscuss'u 
a sua materla. 

O Sr. VIsconde de Cayru' foi tl~ 

opinião que se não pedisse á Camara 
dos Deputados as razões da lei, que 
talvez diriam que foram dadas na dls· 
cussiio ql!e, portanto, votava contra r. 
requerimento. 

O Sr. Borges, rebatendo a opinião 
do Sr. Vlsc~nde de Cayru', mostrou, 
qu ~ :1 i o tlnl,a pedido a raziio da Jel. 
mas sim os documentos que tiveram 
para tomar esta Resolução. 

O Sr. :\Iarquez de Iuhambupc dls· 
se que ten::o p;opc.~o a materia, tl· 
nha. enunciado bem claramente qu~ 

queria ver o diploma ou documentos, 
em que a Camara dos Deputados fun· 
dou a Resolução. 

O Sr. Nabuco disse que o motivo 
que a Camara dos Deputados teve pa
ra esta Resolução foi talvez o mes
mo que houve para a creacão da Jun
ta pela Carta Regia de 1761, e, para 
que os militares do Pará não fleaese:m 
privados daquelle beneficio com a 
creacão do Conselho Supremo. orde
nou-se fossem presididas pelos capl· 
tães generaes, etc. (0 resto do dis
curso não pôde ser percebido pelo 
Tachygra.pho Ribeiro.) 

O Sr. BoRGES: - O bcnefl~lo dJs rG.1~ 

,1JiJitares do Pará entrou na goncralldnd ~ de 

melhor condição que as outras; este. é a dlf· 
flculdade na lei. 

O Sr. ~!arquez de Aracaty disse, qu·' 
não conhecia outras Cartas Regias, 
além das da Pro1•lncla do Rio de J a 
nelro, c Ja Bahla, e que devendo ha· 
ver alguma relativa ao Pará., não tr 
nha conhecimento della; que ass! · 1 

Insistia pelos esclarecimentos lembr:l· 
brados pelos lllustre11 Senadores. 

O Sr. Nabuco declarou que não se 
oppunha a que se pedissem estas ln
formações, mas que não se privasse o 
Pará do goso em que estal'a, embora 
se arnpllasse ás outras Provlnclas. 

O Sr. :.rarquez de Paranaguá, ar· 
plaudlndo as razões apontadas pelo 

.Sr. Borges, observou que se estava 
em contradlcção; porque \"Indo da Ca
mara dos Dt>putados o Projecto que 
fazia extensll'a a todas as Provlnclas 
esta Resolu~ão para beneficio dos 
réus militares, e resolvendo o Senado 
que fosse só extensiva tiquellas ondl! 
houvesse Relação, ponderando-se muI 
bem que não podia ser vantajosa on
de a não liouvesse por esta mesma 
razão essa Junta, que hal'la no Par~. 
não podia existir legalmente; e que 
não se podla Ir cobcrente com as ra· 
z!!es que se expcnderam, fazcnd<>·a 
extensiva a todas as Provlnclas; que 
não via que o Pará estivesse em tan
ta necessidade como se pretendia; e 
só ])Orque estava no gozo, achar-se 
vantajoso que se conservasse, não pa
recia razoa'l"el; que, portanto, se de. 
viam pedir Informações para se sa
ber como se devia fazer extenslv.\ :> 
todas as Provlncla.s. (Apoiados.) 
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Julgando-se sul'l!cieutemente d!Ecu
tldn a mater.ia, foi prOJlOsto á \'Ctnçi\o 
o requerhnento, e foi npprovado. 

Seguindo-se o quarto objecto ·da Or
dem do Dia, abrio-se a primeira e se
gunda discussão da Resolução, para 
que sejam iseutos de portes os perio
dicos, e de d-Ireitos os livros, que se 
destinarem :ts bibllothecas publicas. 

0 SR. MAllQUEZ DE SA!\'TO AMAlia: - Acho 
esta Resolução mui conveniente, mas assento 
que não satist.az em geral porque é diminuto 
o que ella concede. Não sei· como Pv~sn o Cor· 
po Legislativo promover a instrucção publica 
r.!fficultando os .meios de adquirll-a; pondo· 
~e impostos sobre os llnos é o me~mo que re· 
tn:dul·a; nesta Camara existe um Projecto da 
sessão passada, que comprehend!a mais ou· 
tros artigos de instrucção publlca, e comJ 
não houve lugar de se discutir nesta Secção, 
entendo, que fique esta Resolução para se tra· 
tnr na Sessão do anno que vem, com o Pro· 
iecto que existe, para se tomar, então, um:~ 

Resolução geral, e vem a ser -que a entrada 
dos Uvros para a Nação se instruir não dev~ 
pagar direitos - e não fazer-se leis .só para 
as bibllothecas publicas, que .não sei quaes 
sejam; pois a que temos no Rio de Janeiro é 
a que foi do Rei de Portugal, que ha 50 a:1nos 
não se compra um volume; a da Bahia que 
foi fe!tn. por um particular, e agora ap;~are· 

ce outrn em S. João d'EI·Rei; portanto, em•!l! 
â :lfcsa o seguinte 

ÍIF.QUF.Rt~m!l'io 

"Proponho o adiamento desta Re~olucão 

atê a prox!ma Sessão futura. - Ma.rquc:z de 
San to .Amaro." 

Sendo apoiado, entrou em d!scus· 
siLo a eua mater!a. 

O Sr. Borges, ped!l!ldo a palavra., 
declarou que, professando os mesmos 
pr!nclp!os do nobre Senador que aca· 
bava de falar, não podia comtudo con· 
vir no adiamento, porque esta Reso· 
lução jã era um pequeno bem que se 
!a gozar. 

O Sr. Presidente propoz ã votação 
~ adiamento; e, sendo rejeitado, cont!· 
nuou a discussão da Resoluçã.J . 

O Sr. Marque:~: de Parauaguâ disse 
que julgava justa a Resolução, e qud 
tinha tempo de passar nu.quella Ses· 
são, pois que sendo de tanta necea· 
a!dade a Instrucção publica, para que 
se havia de d!tt!cultar a entrada cif. 
livros no Imper!o? Que esta medida 
se devia estender, não só as b!bl!othe
cas publicas, mas tambem a outras 
quaesquer corporações, e a todos 
os homens de letras; que não havia 
cousa mais dura do que estes paga· 
rem direitos de livros que mandam 
v! r para sua Instrucção; embora os 
pagassem :aquelles que os mandam 
\"Ir para negocio; e mandou ã ll!esa 
a seguinte 

"Proponho que a Isenção de direitos sobr~ 
os livros, se estenda á.s b!bl!othocas de quaes· 
quer corporações. - Marquez de Paranaou.á." 

Foi· apoiada, e entrou em dlscus· 
são com a Resolução . 

O Sr. Barroso disse que se oppunha 
á emenda, não porque deixasse de a 
achar boa e justa; mas porque, po· 
dendo não passar na Camara dos 
Srs. Deputados, !a retardar a Resolu· 
ção; ~or.tanto, que era de parecer 
que ficasse para a sessão do anno se· 
gu!ntc em que se !a tratar desta ma· 
ter! a. 

O Sr. Marquez de Paranaguã de· 
clarou que ella era tão justa ·e ·ra· 
zoavel, que estava convencido que 
não deixaria de passar na Camara 
dos Srs. Deputados, porque havia de 
attender que era nccessar!o maior 
profusão de luzes. 

O Sr. Barroso disse, que se tinha 
opposto â emenda unicamente em 
razão dos poucos dias que restavam 
de sessão, mas que approva.va a sua 
doutr!.,a. · 

Julgando-se afinal a matcria deba· 
tida, propoz·se â votação a Resolução, 
salva a emenda, e foi approvada. 

Propoz-se depois a emenda, e uão 
passou. 
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O Sr. Pr~ijldeute propoz atinai 8t! ~ 14~· SESSÃO, E!\1 7 DE ~OVEMBRO DE 1827 
Senado approvava que a Resoluc~o 

passasse á terceira discussão, e assim Expediente. - Continuaoáo da discussão da 
se resolveu. 

Pa.ssand,o·se ao quinto objecto da Or· 
dam do Dia, ~ntrou em primeira e se
gunda discussão a resolução relativa 
aos emolumentos que os empregados 
~m algumas juntas de Fazenda perce
biam contra a lei, começando-se pelo 

resoluçtio relativa aos emohtmentos que os 
empregados em algumas junta.s de Fa· 
::enda percebiam contra a lei. - Primeira 
e segunda discusscio do projecto afim d.: 
se abrir um ca1tal na Província do .llara· 
n'llcio 

• Art. 1.• E' prohlbldo aos membros e oftl· 
claes das juntas de Fazenda das Provlnclas a j 
percepção de propinas, emolumentos e quaes· 
quer outras gratltlcações a titulo das arrema· 
tacões dos contractos das rendas naclonaes." 

PRESIDEli'CIA DO SR. BISPO C!u'ELLÁO :MÓR 

Achando-se presentes trinta e um 
Sra. Senadores, declarou-se aberta s 
sessão; e, Ilda a acta da anterior, foi 
approvnda. O Sr. Borges observou que a lei no 

""artigo 2• tinha effelto retroactivo, pois 
que, fundando-se no alvará de 20 de Ou· 
tubro de 1823, este nada dizia relativa
mente a amolumentos de offlclaes da 
Junta; que por conseguinte não podll 
passar, pelo defeito que tinha. 

Falou o Sr. Marquez de Inhambupe, 
porém o Tachygrapho Ribeiro nlio 
ouvi o. 

. Dada a hora, adlou·se.a discussão, e 
o .sr. Prcsldcnre declarou para Ordem 
do Dia: primeiro, continuação da re
solução adiada pela hora; segund:>, 
projecto para se abrir um canal na Pro· 
vlnc!a do Maranhão; .terceiro, resolução 
declarando abusiva, Irrita e nulla a 
provisão do Conselho Superior Militar 
de 23 de Novembro de 1825; quarto, ul
tima discussão do projecto concedend:> 
a qualquer pessoa o levantar engenhos 
de assucar; quinto, ultima discussão 
do projecto concedendo aos navios de 
propriedade brazllelra poderem nave
gar sem capellães, nem cirurgiões; 
sextoh ultima discussão do projecto so· 
bre serem admlttldos a despacho os 
generos e mercadorias da Asla Impor· 
tados por estra.ngelro.a, ou em nav!Qs 
estrangeiros; setlmo, projecto sobre a 
liberdade da Imprensa. 

Levantou-se a sessão ás duas horas 
da tarde. 

Bispo CapelltJo·Jftlr, Presidente. - ViR· 
conde de Congonha& do Campo, 1• Secretario. 
- Josd Joaq11im de Carvalho, 2• Secretario. 

O Sr. 1• Secretario deu conta dos se· 
gulntes offlclos, que ·havia recebido do 
1• Secretario da Camara dos Depu· 
tados: 

OFFICIO 

"Illm. e Exm. Sr. - A Camara dos Depu· 
tados, tendo adoptado inteiramente as emenda:;. 
que na Camara dos Srs. Senadores for:llll feitas 
primeiro á resoiucão, que autoriza a a.llenacãJ 
das armações da pesca das baleias; segundo, ao 
projecto de lei que dá nova or;;a.nlzacão á Brl· 
gada de Artilharia da Marinha; terceiro, A:l 

projecto de lei do areamento para o anno de 
1828; e quarto, ao projecto de lei, que autoriza 
a despeza da contlnuacão da obra do Palacio d'l. 
Imperial Quinta da BOa Vista: Tem resoh·ldo; 
guardadas as formalidades marcadas pela Cons· 
tltulcão, dlrlgll-os a, Sua Magestade o lmperl· 
dor, pedindo-lhe a Sua Sa.nccão; juntamente 
com o projecto de lei sobre a fundacão da di· 
vida publica, cujas emendas, já participei 11. 

v. Ex., terem sido adoptadas. o QU!l me cum
pre communlcar, para que seja presente na Ca· 
mara dos .srs. Senadores. - Deus Guarde a 
V. Ex. - Paco da Camara dos Deputados, em 
6 de No.vembro de 1827. - José Carlos Pereira 
de Almeida Torres. - Sr. Visconde de Congo
nhas do Campo." 

O Senado ficou Inteirado, 

OFFICIO 

"Illm. e Exm. Sr.- Não tendo passado na 
Caimara dos Deputados o ;projecto de Regimento 
commum organizado, e remettldo pelo Senado. 
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dellberou a mesma Camara, sobre a Indicação 
de um de seus membros, convidar a Camara dos 
Srs. Senadores, a tomar uma. resoluçl'Lo decl· 
slva acerca dos projectos sobre o Regimento dos 
Conselhos Geraes de Provlncln, e para a natura
lização dos estrangeiros, os quaes estilo da· 
pe~odentes da reunião de ambas as Camaras, 
conforme participara o a,;~tecessor de V. Ex. 
em of!lclo de 31 de Julho do anlio proxlmL 
passado, e dos que têm ficado adiados na pr3-
sente sessão como V. Ex. tem communlcado 
em dlfferentes offlclos. O que tenho a honra 
de participar a V. Ex., para que seja presente 
ao Senado. -Deus Guarde a V. Ex. - Pa.c'J 
aa Camara dos Deputados, em 6 de Novembro 
de 1827. - Jo•é Carlos Pereira àe Almeida 
Torres. - Sr. Visconde dii Congonhas d.> 
Campo." .:·!lC~ 

O Sr. !ltarquez de Santo Amaro pedl:Í 
a palavra, e sendo-lhe concedida, re
quereu que este of!lclo fosse remet· 
tido ãs Commlssões de ConstltulçãÕ e 
de Legislação para darem o seu pare

das Mesas do Dellembargo do Paco, e da Cons
eieucla e Ordens. 

"Art. 2.• Os negoc!os que eram da com
petenc!a de ambos os trlbunaes extlnctos, e 
que flca.m subsistindo, serl'Lo expedidos pelas 
autoridades, e maneiras seguintes: 

"§ 1.• Aos juizes de primeira lnstancln, 
precedendo as necessarlas Informações, au
dlencia. dos Interessados, havendo-os, e con· 
forme o disposto no Regimento dos Desem
bargadores do Paco, e mais leis existentes, coai 
recurso para a Relaçl'Lo do Dlstrlcto, com
pete: 

"Conceder cartas de legitimação a fllhua 
illegltlmos, e confirmar os perfilhamentos. 

"Supprlmlr o consentimento do marld'l 
para sua mulher revogar em Juizo a allenacã:~ 
por elle feita nos termos da Ordenação do Ll-
vro 4•, Titulo 48, paragrapho 2•. 

• A Insinuação de doações, que serfi pedida, 
e averbada no livro competente dentro de qua
tro mezes depois da data da escrlptura. 

• A subrogação de bens, que são lnallena
vels. cer com urgencla; e, depois de fazerem 

algumas observações, decldlo-se que se 
remettesse á Commlssl'Lo de Coi!Btltul· ou 
cão para dar o seu parecer com urgen· 

"Fazer tombos pertencentes a corpDrações, 
a pessoas particulares. 
• Annullar eleições de Irmandades, feitas ela. 

OFFICIO 

"Illm. e EJtm. Sr. - Inclusa rcmetto a 
V. Ex. 'a resolução da Camara· dos Deputados 
sobre o projecto de !él para abolição dos trlbu
naes do Dezembargo do Paço, e Mesa da Cona· 
c!-encla e Ordens; afim de que seja, apresentnda 
por v. Ex. na 'camara dos Srs. Senadores, 
com o projecto Ôrlglnal, ·que ·a acompánha. -
Deus Guarde a V. Ex. -Paço da Camara do3 
Deputados, em 6 de Novembro de 1827. 
José Carl~s Pereira àc Almeida Torres. -~ 
Sr. Visconde de Congonhas do Campo. • 

O projecto de que trata o offlc!o 
passou a ser lido pelo Sr. 2• Secreta· 

' rio, e o seu theor é o seguinte: 

:.OT,OJECTO DE LEI 

contra os compromissos, e mandar renovai-as. 
"Admlttir caução de opere demoliendo. 
• Admlttir a prova de direito commum, 

posto que o valor da causa exceda :'í quantia 
marcnda nas leis. 

• Conceder licença para uso de armas, V9· 

rlílcando-se os requesltos legaes. 

• § 2.• Aos juizes crimlnaes, que decret.,. 
rem prisão, ou a executarem flr.a pertencendo, 
da mesma fõrma, admlttir fianças para os réoR 
se livrarem soltos. Servirá de escrivão destn:l 
fianças qualquer dos que servirem perante os 
mesmos juizes; e se regulará pelo Reglment' 
do Escrivão 4as Fianças da COrte, na parte ?· 
plica v e!. 

• § 3.• Aos juizes crimlnaes pertence di>· 
pensar da resldencla, por legitimo lmped!· 
mento, os réos e accusadores, que perante elles 
litigarem. 

§ 4.• Aos juizes dos orphãos ficam pertcn
• A Assembléa Geral Legislativa do Im- cendo: 

perlo decreta: 
.. Art. 1.• Ficam extinctos os trlbunaea 

• As cartas de emancipação. 
"Supprimentos de ldaile. 

J 

r 
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"Licell(;a a mulheres menores para veud'O· sos os requerimentos serão dlstrlbuldos e dec!· 
re1õl bens de raiz, consentindo os maridos. dldos por dois votos. 

"Du tutores em todos os casos marcados § 7.• Aos presidentes das relações COI!l· 

nas leis. peta conceder licença para que .advogue homem 
"Supprlr o consentimento do pai ou tutor que não é formado nos lugares onde h ouvi!: 

para casamento. falta de ba.charels formados que exercam este 
''A. entrega de bens de orphãos a sua m!U, ottlclo, precedendo para Isso exame na sua pre

avós, tios, etc. 
"A entrega de bens de at:sentes a seu pa· 

rente mais chegado. 
"A entrega de bens de orphãos a. seus m!l· 

ridos, quando casarem s1m1 !lcenca dos mesmos 
juizes. 

senta. 
§ S.• Ao Thesouro e ás juntas de Fazenda 

pertenc~: 

"Tomar contas aos offlclaes dos juizos de 
ausentes. 

• Impô r as pensões que os parochos devem 
pagar para a Capella. Imperial. 

• § 9.• Ao Supremo Tribunal de Justiça 
pertence: 

"A: dispensa para. os tutores obrigarem seus 
proprlos bens á fiança das tu te !las, para que 
foram nomeados, afnda que os bens estejam 
fóra do dlstrlcto onde contrahlrem a obriga· 
ção. "Conhecer dos recursos, e mais objectos r3· 

§ 5.• Aos proYcdores dos bens dos defuu· latlvos ao ot!lclo de Chanceller-Mór do Impo!

tos P. ausentes, ficam pertencendo as hn.blllta· 
ções de herdeiros, que se faziam na Mesa d:t 
Consclencla e Ordens. 

"§ 6.• A's relações provlnclaes compete: 
"Decidir os confllctos de jurlsdlcção entre 

as autorldn.des, nos termos da lei de !!O de Ou· 
tubro de 1823. 

".Julgar as questões de jurlsdlcção, que hou· 
verem com os prelados e outras autoridades 
eccleslastlcas, de que até agora conhecia o ex· 
tlncto Tribunal do Desembargo do Paço, 011· 

vldo o Procurn.dor da CorOa, e Sobernnla NaclO· 
na!, e obsel"\·ada a fórma estabelecida para os 
recursos ao Juizo da Coroa no decreto de 17 c! ! 

Maio de 1821 mn.ndado observ:J.r pela lei de tn 
de Outubro de 1823. 

"Prorogar o tempo das cartas de seguro, e 
das !!ancas, havendo Impedimento lnvenclvel. 
que lnhabllltasse os réos a se livrarem dentn 
de!le. 

"Dispensar para se conceder Carta de Se· 
guro, havendo justa causn., aos casos de homl· 
cldlo c ferimentos; que sejam passados tres 
mezes, ou em 30 dias. 

"Conhecer dos recursos dos juizos de aa· 
sentes, que até agora se Interpunham para ~. 

Mesa da Col!Sclencla. 
"Prorogar por seis mezes o tempo do ln· 

ventarlo, havendo Impedimento lnYenclvel, pelo 
qual se não podesse fazer no termo da lei. 

"Reformar o tempo aos degradados pan 
irem cumprir seus degredos. Nestes dous ca· 

A 39 

rio, conforme a Ordenacão do 1 •, Titulo !!•, â 
excepção das glozas postas ás cartas, provisões, 
sentencas, que ficam abolidas. Os papeis que o 
Cha.nceller-Mór não p6de passar pela Chance!· 
larla, conforme o paragrapho 21 da citada Or· 
denacão, seriio agora passn.dos pelo Mlnlstr:1 
mas antigo do Supremo Tribunal. 

"§ 10. Alêm dos objectos da economia mu· 
nlclpal, que atê agora expediam pelo Tribunal 
do Desembargo do Paço, e das escusas aos of!l· 
claes dn. Governança, nos casos de lmpedlment? 
legitimo, e permanente, que ficam a cargo da; 
Camaras, pertencerá. mais a estas, precedendo 
as Informações necessarlas, e dependendo d!l. 
conflrmacão do Conselho do Go\·erno dn. Provi!!· 
ela: 

"O aforamento dos bens do Conselho. 
"Conceder ou augmentar partidos de me· 

dlcos, cirurgiões, botlcarlos, e contrastes pelo• 
rendimentos do mesmo Conselho. 

§ 11. Ao Governo compete expedir pelas 
Secretarias d 'Estado a que pertencer, e na con
formidade das leis, o seguinte: 

"Cn.rtas de maglstr.ados. 
"Cartas de apresentacão de beneflclos e:· 

cleslastlcos sobre a proposta dos prelados na 
fórma até aqui praticada. • 

"Licença aos desembargadores, juizes ter· 
rltorlaes, para sahlrem das relações ou dlstrl· 
ctos, &lém de 30 dias contlnuos, que a uns e 
outros :poderá conceder o Presidente da Rela· 
elo. 
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Foi a imprimir para entra!• f:m di~· "Licença ao Juiz de Orphãos para casar 
c:om o1·phil de sua JuriHdlccão. 

"Alvarás e curtas dos o!flclos da nomeaçã:~ 
do Imperador, devendo ser passadas as dos ou· 
troa pelas ·mesmas autoridades .que os bilo de 
prover. 

"Licença para servir dois otflclos, verifica· 
das as clrcumstanclas -~m que as leis permltt!· .. 
rem. 

"·Decidir todos os mais negocias, sobre que 
até agora eram consultados os trlbunaes extln· 
ctos, e que forem da competencla do mesmo Go· 
verno. 

"§ 1:!. A' Assembléa Geral Legislativa 
compete a confirmação dos compromissos .de Ir 
mandades, depois de approvados pelos prelados 
na parte religiosa. 

"§ 13. As autoridades para quem passam 
as concessões de que se pagam no1·os direitos 
não as e:~:pedlrã.o, sem constar que ficam pagos 
na estação competente. 

"Art. 3.• Os membros dos dous trlbunaes 
extlnctos, que não forem .~mpr~gados, serão apo· 
sentados na fórma das leis. 

"Art. 4." Os offlclaes dos mesmos trlbunae.s 
extinctos vencerão seus ordenados por Inteiro, 
emquanto nüo forem novamente empregados. Se 
os novos orflclos, em que forem empregados, 
·:!verem menor ordenado, continuarão a vencer 
l> actual. 

. I 
"Art. 5.• Ficam extlnctus todas e quaes· ! 

quer propinas, e as ordlnarlas. j 

"Art. 6.• Os livros, autos e papeis das Se·/ 
cretarlas de ambos os trlbunaes passarfto para 
a do Supremo Tribunal de Justiça, e ahl n / 
Presidente mandará. fazer a divisão dos mes· 
mos, e remessa para as estações competente~. 

"Art. 7.• Ficam abolidas todas as mala 
a.ttribulc;ões, que tinham os tribunaes extln· 
ctos, e que não vão especificadas na present~ 
lei, 1\ excepção daquclla.s, que jâ se :l.l:ham pr& 
venidas na Constituição, e mais leis novlssl· 
mas. 

· "Art. 8.• Ficam re\'ot;ados as leis, alva· 
rt!.s, decretos e mala resoluções em contrario. 

"Paço da Camara dos Deputados, em 6 
de Novembro de 1827. - Dr. Pedro de ArattJO 
Lim.a, Presidente. - José Carlos Pereira. de 
.A lmcld.a Torres, 1• Secretario. - Jost! ,lntonio 
d.a Silva Jfni.a, 2• Secretario. n 

cussão na ordem dos trabalhos. 
O Sr. Borges propoz, que em canse 

quencia da resolução tomada a res· 
peito do segundo o!ficio acima men· 
clollll.do, se dispensassem os lDembros 
da Commissão de Const!tulç:io de as· 
slstir á sessão, afim de Irem organl· 
zar o parecer, e depois de algumas 
reflexões, decldlo·se que ficasse defe
rido para a sessão seguinte este tra. 
balho da Commlssão. 

Entrando-se na primeira parte da 
Ordem do Dia, prosegulo a dlscussã~ 

da resolucão relativa aos emolumeu· 
tos que os empregados em alguma~ 
juntas de Fazenda percebiam contra a 
lei, que flcára adiada na sessão an· 
tecedente, e versando Igualmente a 
discussão sobre o artigo 2•. 
: O Sr. Borges, tomando a palavra, 

retocou nas ld6as qu~ tinha cmlttldo 
,na sessão precede'llte, accrescentando 
Que para se suspenderem as propinas 
já estavam as ordens passadas a todas 
as juntas. 

. . O Sr. VIsconde de Caefhé, em um 
longo discurso disse, que a lei quando 
-determinava wque não se perceba pro· 
plnas" fala das arrematações; que era 
verdade, que a 20 de Outubro em que 
esta se funda não tratava de emolu· 
mentos, mas no paragrapho 36 dizia 
"que o Presidente procederia a res. 
peito das arrecadações conforme as 
leis c ordens estabelecidas"; e quq 
não havendo lei anterior que tirasse 
as propinas aos membros das juntas 
Regula-se que o paragra)>ho que manda 
restltull·as era r.ntl·constltuclonal, por. 
que faz uma lei com vistas aos acto~ 

anterlore~; qn, por conseguinte, era 
nccessarlo ou revogar-se o paragra. 
pbo 36 da lei de 20 de Outubro, ou 
fazer-se uma. emenda. em que se man· 
dasse restituir os emolumentos das 
arremata~ões, revogando·se as ol'dens 
anteriores que os consentiam; afflr· 
mau que n·ão havia ordem geral que 
prohlblsse taes propinas, e que se c·u 
algumas Provlnclas tinha havido al· 
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guma ordl:llll, pertenclll ao Procurador 1 
.da CorOa· usar dos me los competentes; 1 

demonstrou, -que a provisão do Con· 1 

selho Ultramarino, em que ellas eram 
tundadas, estava em vigor; concluindo 
que só poderia passar este paragra· 
pho 2• com a emenda que ofterecla . 

E~!EXU.\ 

"Ao artigo 2•. Verltlcando·se ter havido 
ordem anterior, que as prohlblsse. - Salva a 
redacção. - Visconde de Caethé." 

Fa,lou o Sr. Nabuco, porém, não foi 
ouvido pelo Tachygrapho Ribeiro. 

O Sr. Duque Estrada, Impugnando 
a opinião -do Sr. Visconde de Caeths. 
disse que a lei de 20 de Outubro, que 
constava da tabella de 1823, e pela 
qual se mandou suspender pela pr!· 
melra vez estes ·emolumentos, ·não fi· 
zera excepção; e o decreto continha 
tal generalldade a ponto de se qu~· 

rer negar que as propinas perten· 
cessem mesmo ao Presidente; qu~ 

havia um~~: provisão de 1824, que dlvi· 
dlndo as propinas em tres partt!S, ~ 

marcando a distribuição dellas, nã~ 

·contcmpla\·a nesta divisão nem o Pr~· 
sidentc, nem os Deputados das jnn' 
tas; que esta lei devendo seguir-se na 
generalidade das Prov!ncla.s, todav!:l 
s6 quatro tinham seguido este cstylo; 
que por ultimo apparecera um decret~ 
que suspendeu esta decisão até a lns· 
taJlação da Assembléa Legislativa; 
que parcela, que se tinha suspendidll 
esta decisão por ser contraria á geni!o 
ralldad~ dos que estavam recebendo; 
e que agora nem se queria fazer me:t· 
cão de serem obrigados a restituir. 

O Sr. Borges observou que, se h a· 
via para as Prov.fnclas aquella dltrt: 
rene::. da lei, estava então o Artigo 
mui mal enunciado; que era precl~ 
portnnto, saber se esse Decreto, que a 
lei de 20 de Outubro m·andou pôr em 
observancln, foi transmlttldo a tod:ts 
as rep:trtições par:t se fazer um jul· 
zo mais exacto sobre a dlspos!cão do 
Artigo, sendo ncccssnrlo alterai-o. 

O Sr. Rodrigues de Carvalho foi de 
opinião, que aquelle Decreto não ti· 
nha referencia á lei em discussão, nem 
se podia entender, que aquella genera· 
lldade fosse objecto de Legislacl!.o tão 
expressa, porque não teve em vista, 
senão o que estava enunciado na lei 
de 20 de Outubro, e que .nesta se <!e
slgnam ordenados, pensões, gratifica• 
ções e outras despeza.s, e não emo· 
lumento~; que portanto, achava que 
de maneira alguma podia passar o 
Artigo. 

O Sr. Nabuco opinou que não era 
necessarlo haver um decreto para vi· 
gorar a Carta de Lei; e que além 
disso o Decreto falava em propinas, 
que estas erlllll decretad~ por uma 
Provisão, e não por lei; que a lei a 
respeito dos Presidentes não fnlava 
em propinas, que estns erlllll dt-creta· 
das por uma Provisão, e não por lei; 
que a lei a respeito dos Presidentes 
nf1o0 falav:t nellas; que, portanto, o 
Decreto não se podia entender a res· 
peito desta. 

O Sr. Rodrigues de Carmlho, lendo 
o Decreto de 20 de Outubro, fez ver 
que este não fnlnva em emolumentos, 
e o de 16 de Março de 1821, falava 
com o Thesouro, porque é quem paga 
orden:tdos, gratlflcacões, etc., e que 
na tnbella não constava haver :tlguma 
provldenc!n; por consequenc!a, nada se 
podia dizer com exactidão, sem se 
m:tndar pedir ao Thesouro esta lei. 

O Sr. Marquez de Caravellas disse 
que tendo·sc mostrado com multa ela· 
reza que a lei de 20 de Outubro er!l 
a que poz em vigor o Decreto das COr· 
tes de Portugal, nellas se vê, que os 
Presidentes não podem ter m:tls do 
que os seus ordenados; logo, parece 
multo natural que seja outra. Em· 
quanto á restituição: que, tratando· 
se de um direito rlgoroso, c obrigação, 
que tem o homem de restituir aqulllo 
que Indevidamente recebeu, era nece~
sarlo, por consequenc!a, que se com· 
.pro,•asse .Isto mui claramente; qu·e, 
portanto, se se recebeu propinas dos 
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contratos, era preciso que se declarasse 
a lei que as autorlsava; que no De· 
creto se vê un-Icamente pensões, gra· 
tlflcações, etc., e que neste caso nli." 
podia deixar de approvar o Artigo, 
uma vez que houvesse aquella decla
ração. 

continuou dizendo que, a ter lugar ai· 
suma medida legislativa, n!!.o podl!Jo 
ser, senão nas arrematações, decla 
rando-se que .daqui em diante fi· 
cam ext!nctns as propinas porque a 
lei, que não preenche o fim a que se 
propõe, ê ociosa. 

O Sr. ~abuco disse, que não era ne· 
cessaria i!I"Sa declaração; que o pon· 
to C!e que se estava tratando, não 
eram os emolumentos com o Presi
dente; que Isso era materia da lei de 
20 de Outubro; mas sim da razão, por 
que se extinguiam; e que esta lei nllo 
tinha referencia nenhuma â mater!a. 
de que se tratava. 

O Sr. Visconde de Cayrd mandou 
ã Mesa a seguinte 

ElJE:<ll.\ 

"Proponho a suppressão do Artigo 2• por 
equidade publica. - 'Visconde de Cayrú.." 

Foi apoiada. 
O Sn. :lbnqurz m:: S.\;o;ro .A~wo: - Sr. 

Presidente. Trata-1>e de saber se ha lei ex· 
pressamente promulgada, que determ!nass~ a 
e:X:t!ncção destas propinas; e se os :nembro~ 

das Juntas de Fazenda tinham ou não recc· 
b!do estes .emolumentos 'Indevidamente; s~ 

a não ·ha, então o Projecto não pode pas~ar. 

porque a lei não tem effeito retroactivo, e 
estes homens não são obrigados a rc-.titulr 
emolumentos que percebiam em Yirtude d ~ 
uma lei; parece-me que pela citada estâ deter· 
millada. a <lxtlnccão dessas propinas; e não 
sendo necessario fazer outra, voto, port:tnto, 
contra. a lei Inteiramente. 

0 Sn. VISCONDE nu: Coxco:-mAS: - Sr. Pre
sidente. Eu devo declarar ao Senado, para ela· 
reza e conhecimento necessarlo, que ha. uma 
providencia pela. qual se extinguem os emo· 
Jumentos e propinas; e julgo que cm geral 

1 
ê a de 20 de Janeiro; ella considera s6 os Pre· 
sldentes das Prov!ne!as no caso de poderem 
receber; portanto, sou da opinião do Sr. Mar· 
quez de Santo Amaro - que não ha nccess!da· 
de de le! uma vez que j!l. está. estabelecido. 

O Sr. Borges, notando que a dis
cussão tinha s6 versado sobre o artl· 
go 2.•, deixando-se de discutir o I.•, 

O Sr. Conde de S. Leopoldo, asseve
rando que não tendo sido conforme 
em todo o Imperio o receber ou não 
propinas: disse que se se queria to
mar uma. medida. gera.!, como se deve, 
parecia. que a lei devia passar. 

O Sr. Borge~ opinou que passando 
o artigo, entã•1 se lhe desse nova for· 
ma; porque parecia que o melo actual 
era unicamente tirar daquelles que 
percebiam, e n!!.o alllv!ar os que pa· 
gavam; que por <lssa razão era pre· 
ciso que cahlsse o Projecto; que cm· 
quanto ao dizer-se que percebendll 
umas Prov!nclas, e outras não, era 
necessar!o uma lei, o Govcrr10 que 
examinasse se estava ou :não em exe
cução, pois com isso :nada tinha o 
Corpo Legislativo. 

0 Sn. MAIIQUEZ DE PARANAGUÁ: - Sr. Pre
sidente. Se ha uma lei que proh!b!o essas pro· 
pinas, ê <lcsnecessarlo o artigo ennunclal·a; 
porém se a lei quer que se continuem a pagal" 
os emolumentos, e que clica entrem nos cofres 
de arrecadação, como se quer então all!v!ar 
os contractadores? Se é, como diz o Artigo 2•, 
para os empregados rest!tu!rem o que usurpa· 
ram, então a Lei faz que esses empregados re
ponham; e não é preciso a Ca.mara metter se 
em negocias desta natureza. O Governo que 
faça restituir. Por consequenc!a, a lei é ociosa, 
e opponho-me a ella. 

O Sr. :\!arquez de Cal"avc!las disse 
que quando um abuso ê geral, e nasce 
da má. !ntell!genc!a da lei, era neces· 
saT!o outra que determinasse essa 
mesma lei; que assentava que as jun· 
tas tivessem tido bem fundadas razões 
para duvidar do Decreto, pois que 
sendo praxe serem-lhe expedidas todas 
ns ordens pelo Thesouro, esta fOra ex;le· 
dlda pelo Ministro do Imper!o; de· 
monstrou minuciosa e evidentemente 
os embaraços qae occorr!am na. lei, 

\ • 
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cuja reforma, que se lhe queria fazel', 
equivalia a um projecto novo; qu~ 

era de oplnl!:o quo se adiasse a:a qu ~ 
viessem lnfor!l",.ações do Governo, afim 
de se ver o que era melhor, e não de!· 
tal-a abaixo sem se fazer este exame.~ 

O Sr. Marquez de Santo Amaro foi 
de opinião que o Senado devia fazer 
uma resolução, mandando pOr em exe· 
cução a lei de 20 de Outubro. 

O Sr. VIsconde de Caethé declarou 
que não sendo a lei de 20 de Outubro, 
e havendo referencia. ao decreto de 
16 de l!arço de 1821, que extinguia 
emolumentos e propinas não estabele
cidas por Decreto, a.inda assim d u· 
vldavn se fora.m ou não bem recebi· 

monstrou em um longo discurso as 
irregularidades que se praticavam; e 
continuou Insistindo pelas inform!l.
ções antes de se decidir se de\·e ou 
não passar a lei; e que se examinasse 
em que .Provinclas se recebiwm ainda 
os emolumentos, e as em que não; 
que para. estas nl!.o era necessarlo lei; 
para aquellas deviam dar-se providen
cias; sustentou, que não se deviam 
crlminar os que tinham recebido em 
boa fé; e conclu.lo envlandq á Mesa o 
seguinte 

DEQUERJME:'i"TO 

das; e que sobre Isto se devia to=r "Requeiro que :fique esta lei adiada, até 
uma resolução, porque 0 paragrapho que o Ministro da Fazenda Informe: 1•, se a 
manda restituir 0 que se tinha. rece· lei de 20 de Outubro de 1823, que mandou ob· 
bldo em boa fê; que, tendo-se dlt~ servar o decreto de 16 de Março de 1821, foi 
que tinham sido varias a este re;- ce>mmunlcada ás juntas de Fazenda pela re
pelto as resoluções para as Provln· partição do Thesouro, rp.ara ser observada; 
elas, naquellas não eram ldentlca~ 2•, se consta ter continuado a percep~ão d·3 
as ordens; que assevern\"a que os mem- propinas, e emolumentos em alguma das jun
bros da Junta de Minas as rece- tas de Fazenda. - Marquez de Bacpendy." 

bera.m em boa fê, pois sendo em vir- Se:1do apoiado, entrou em dlscussií.:> 
tude de uma provisão, não se podl:t a sua materla. 
negar que esta fosse tida como lei; O Sr. Rodrigues de Carvalho de· 
qne no caso de haver alguma ordem 
ante:-lor que prohlbisse as propinas. 
então se deviam :restituir não aos ar
-rematantes, mas á Fazenda Publica; 
porque estes jA levam em ~lnha d~ 
conta, quando arremata.m, as propi
nas que pagam; ·que a unlca ordem 
que lhe con~tava ter havido referia
se aos juizes de Feitos da Fazenda, : 
não aos membros da Junta. 

O Sr. Mar:tuez de Baependy foi Je 
opinião, que se pcdl!lsem lnformacões 
ao 1\!lnlstro da Fazenda, porque er<~ 

preciso saber-se se, depois da pub!l· 
caçüo da{Juella lei de 20 de Outubro, 
se expediram ordens ás juntas de F.!· 
zenda; pois que, tendo-se expedido. 
os que receberam deviam rcpnr; c M 

caso con.trario achava. multo mal a 
restituição; sustentou, que as pro· 
visões do Conselho Ultramarino se:.l· 
pre se tinham tomado como lei; d!!-

cl::rou que havendo duas leis da 
mesma data, e não se sabendo a qual 
dellas tinha referencia o paragr<:.· 
pbo 2•, e sendo necessarlo haver ln· 
formações a este :respeito, votava pelo 
requerimento do .sr. Marquez de Bae
pendy. 

O Sr. MaJ'ilUez de Caravellas, lnsls· 
tlndo pelo adiamento da lei, disse 
que dependia da ·informação o forma.·· 
&e o juizo della; mostrou que toda :1 

questão tinha versado · sobre se foi 
pelo Thesouro remettlda ás juntas de 
Fazenda a lei que prohlbla as propl· 
nas; porque ainda que ella fosse g:!
ra!, as juntas de Fazenda nada de· 
viam fazer sem receber ordem do 
Thesouro; que era necessarlo saber. 
se o Thesouro a mandou pOr cm ex~

cução, porque no ca:so de assim ser, 
tln1iam :recebido de má fê, e deviam 
repOr. 
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Julgando-se a. materla sutflclente· 
mente discutida, foi propOtlto â vota· 
çilo. e approvado o requerimento, of· 
t!cla.ndo·se nesta conformidade ao !III· 
nlstro . da Fazenda, e recommendan· 
do-se se urgencla.. 

o Sr. 1• Secretario deu conta. do> 
seguintes offlclos, que lhe foram en· 
yla.dos pelo 1• Secretario da Camara 
dos Srs. Deputados. 

Ot'FICIO 

mou com urgencla. â vista. dos documentoll, 
que a. acompanham. E previno a V. Ex. que, 
conforme o offlclo junto, expedido pela Secr& 
tarla d'Estado dos Negoclos àa Just1c11, convem 
que todos os ditos documentos revertam 11 esu 
Secretaria logo que se possam dispensar, artm 
de serem restltuldos.-Deus Guarde a V. Ex. 
- Paço da Ca.mara dos Deputados. em 7 de No
vembro de 1827. - José Carlos Pereira de .II.J. 
meida Torres. - Sr. VIsconde de Congonhas 
do Campo." 

A resolução mencionada no oftlclo 
passou a ser !Ida. pelo Sr. 2• Secreta· 
rio, e o seu -theor é o seguinte: 

~A Assembléa. Geral Legislativa do Impe
rlo resolve: 

Artigo unlco. O Promotor eleito para o 
Juizo de Jurlldos que ha de Julg.lr os abusos 
da liberdade da imprensa, no csso de falta, 
ou legitimo Impedimento, será substltuidL• 
pelo immediato em votos, ou pelo que a sort~ 

designar, quando haja empate. 

~ Illm. e Exm. Sr. - :o<ão tendo 11 Camara 
dos Deputados adoptado o J)rojecto do Regi· 
mento Commum ·remettldo pelo Senado, como 
to! participado em 29 do mez proxlmo pas· 
sa.do, e achando-se nesta Camara pendentes do 
voto da Assembléa reunida, projectos de lei, 
que por sua natureza devem passar na presente 
sessão, como sej11 o que decreta a força da 
terra para o a.nno futuro, de!l)lerou a mesma 
C&mara, com parecer da Commlssii.o de Cons· 
tltulção, su\Jmetter·se para este effelto ao Re
gimento Interno da C:unara dos Srs. Senado· 
~cs, quanto âs discussões e votações, como jâ 
se praticAra no acto do reconhecimento do 
Princl:pe Imperial; e •que pelo lnt.ermedlo de 
V. Ex. se pedisse o dia, e hora em que o S~ 
nado haja de .receber a Deputação que esta 
Camara tem resolvido envlar·lhe na fórma do 
artigo 61 da Constituição. O que me cumpre 
participar a V. F.x. para que seja presente 
ao Senado.- Deus Guarde a V. Ex. -Paço 
da Camara dos Deputados, em 7 de No;·embro 
de 1827. - Jos6 Carlos Pcrcim de A.lntcida 
Torres. - ·sr. Visconde de Congonhas do 
Campo." 

"Paço da Ca.mara dos Deputados, em 7 
dl' Novembro de 1827. - José d4 Costa Car· 
valho, Vlce·Presidente. - José Carlos Pereira 
dt Almeida Torres, 1• Secretario. - ,José Ar.· 
to11io da Silva Maia, 2• Secretario." 

Em consequencia de algumas obser· 
•:u:ões, decidlo·se que se re:nettesse â 
Commlssão de Constituição, para dar 
o seu parecer cDm urgencla. 

OFI'ICIO 

"111m. e EJo.-m. Sr.-Pnsso ás mãos de V. Ex., 
para ser presente â Camara dos Srs. Senadoras 
a Inclusa reso!uçilo da Camara dos Deputados. 
estabelecendo o modo de substituir o Promo· 
tor do Jury na sua falta, ou Impedimento leg!. 
timo; a qual resolução a mesma Camara to· 

Resolveu-se que não fosse a l·mprl· 
mr.r, e que entrasse em discussão na 
ordem dos trl1balhos. 

Passando-se 11.0 segundo objecto d\ 
Ordem do Dia, entrou em primeira e 
segunda discussão o projecto de lei 
afim de se abrir um canal na Provln· 
ela do Maranhão; porém, corno déss•! 
a hora ficou adiado. 

O Sr. Presidente asslgnou para a 
Ordem do Dia: primeiro, a continua· 
cão do projecto adiado; segundo, res?· 
lução declarando abusiva, Irrita c 
nulla a provisão do Conselho Supremo 
Militar de 23 de Novembro de 1825; 
terceiro, ultima discussão do project:~ 
que permltte a qualquer pessoa !e· 
vantar engenhos de assuca.r; quarto, 
u!Uma discussão do projecto conce
dendo 11os navios de proprletade bra· 
~l!elra poderem na>egar sem caJ.Pe.l-
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lties nem clrur.;::llíes; quinto, ultlm:\ 
dlscussl1o do projecto afim de serero 
admlttldos a despacho nas altandega3 
do Imperlo os generos e mercadorias 
d'Asla Importados por estrangeiros 
ou em navios estrangeiros; sexto, .:. 
resolu~tio sobre a suhstltulçiio do Pn· 
motor do J·ury; setlmo, ultima dis
cussão da resolução para Que sejam 
Isentos de partes oe perlodlcos, e de 
direitos os livros Que se destinarem 
âs blbllothccas publicas. 

Levantou-se a sessil.o ás duas horM 
da tn.rdc. 

Bispo Oapellão·Mór, Presidente. - Vi.1· 
conde de Congonha~ do Campo, 1" Secretario. 
- Jos~ Joaquim de Carvalho, 2• Secretario. 

143 SESSÃO, E.'IJ: 8 DE NOVE!\1BRO 
DE 1827 

E:cpedientc. - Continuação da discussão do 
Projecto de Lei atin~ de s~ abrir um. cana! 
na Prov!ncia do Maranhão. - Primeira c 

da Lei para a arremntaçflo da renda das AI· 
fandegas, j11. usslgnados ·por Sua Ma.gestude c. 
Imperador, e remettldo por Ott!clo de 31 de 
Outubro proxlmo passado, expedido pelo Mi· 
nlsterlo e Secretario d'Estado dos Negoclos 
da Fazenda; ficou certa a mesma Camara d~ 
que a referida Lei. tOra Sancclonada: E or· 
dena·me que assim o communlque a V. Ex. 
para que seja presente na Camara dos Srs. 
Senadores. - Deus Guarde a V, Ex. - Paço da 
Camara do.s Deputados, em 7 de Na"l•embro de 
18!!7. - José Carlos Pereira de A.lmcida 
Torres. - Sr. VIsconde de · Congonhas do 
Campo," 

O Senado ficou Inteirado. 
Entrando-se na primeira parte da 

Ordem do dia, prosegulo-t~e a dls· 
cussii.o do Projecto de Lei afim ú 
se abrir um canal na Provincia do 
Maranhão, projecto que ficara adiado 
na Sessão anterior. 

O Se. Boncr.s: - Parece, que esta lei é 
sómente para a receita e despeza; porque o 
mais de que nella se tratn.: se se põde abrir 
ou acabar aqulle canal, ou fazei-o numa outra 
parte, pertence ao Governo. 

segunda discussões da Resolução declarando O Sn. llfARQUF.Z nr. B.A}:PE:;-nY: - Como cs· 
abusiva, irrita c nulla a Provisão do Con· '{,_cja á incumbencla do Governo o mandar 
selho S11premo Militar de 23 de Novembro abrir este canal, o que faz o Corpo Legls· 
de 1825. - Terceira discussão do Projecto lativo I! orçar a despeza. Ora·, dizendo este 
que permitte a qualquer pessoa levantar en· artigo "o Governo mandará abrir" dâ-se, 
gcnhos de as.,ucar. - Terceira discussão sim, uma ordem, mas diz-se "o Governo fica 
do Projecto concedendo aos navios de pro- autorisado para fazer exames das vantagens 
priedade brazileira poderem navegar sem que possam resultar dessa obra.. e da somma 
capel!ãcs nem cirurgiões. - Leitura de doi.Ji necessarla para essa despeza". Como, pois, sem 
Pareceres da Commi.Jisão de Constituição. uma avaliação das dcspczas, sem um orca· 

l'JIESJDENCTA DO SR. RJSI'O CAPELJ..ÃO l!ÓC 

mento, se cmprchendem obras, e obras dls· 
pendiosissimas? Acho que de\'C ficar adiada 
esta lei, até que se tenham as Informações 

Achando-se presentes trinta e um nccessarlas; sr.m 
.Srs. Senadores, declarot;-sc aberta a apparecerem. 

Isto, l: fazer leis sõ ]Jara 

sessão; c, Ilda a Acta da antecedente, 0 Sn. Boncr.s: - relo que acaba de dizer., 
o nobre Senador parece, que faz do Gcwerno 
um automato. Pois dizendo-se "faça Isto" 
é o mais ncces8arlo? A mesma Constituição 
autorlsa o Governo para fazer rcgu)a.mento3 
a bem da boa execução das leis. Disse, que 
é preciso um orçamento. Ora, quacs são as 
obras, em <me se verifica jã o orçamento? 
Além de que esta não é uma obra nova, é 

foi approvada. 
O Sr. 1.• Secretario deu conta do 

seguinte ortlclo, que recebera do ].• 
Secretario da Camara dos Srs. Dcpll· 
ta dos: 

OFFJCTO 

"Illm. e Ex. Sr. - Sendo presente â. 
Camara dos Deputados um dos Autographos 
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uma obra já prlnelplada. Para que então esse mos por tnformnc;ões. Pois não bastam as que 
orçamento? já deu a Junta da l•'azenda? Queremos ainda. 

O Sn. DAm:oso: - O que .se vai pOr a outr .. s como a~ desse cns-cnhclro, QUe disto 
dlsposlcil.o do Governo é com etfelto uma obt.i entendia. tanto ou menos do que eu sei de 
já começnda. Quanto t1. sua utilidade, parece, Theo!ogla? Esse homem fez época em Per
que niio carece de prova, depois das lnfor- I nambuco pela sua lgnorancla, causadora alll 
macões da Junta. Portanto, não tem !us-ar esse ' de tantos estragos, principalmente o da fa
adlamento. ,mesa ponte, telta ainda peles holiandezes, e 

O Su. MAJCQI.'J::Z DI> BAt~rt~:i'D\': - Não se que promettla eterna duração, c o da casa 
-deixe a obra, mas taça-se primeiro o orça- da pal\'ora; e, ~6 porque este homem disse 
menta. Em parte nenhuma se empreh.ende que niio convinha este canal, ha de se d~l
uwn obm grande, principalmente um cana1.

1

1 ::ar de fazer estn obra utlllssima? E!le apre
sem ser t1. vista de uma memoria que mos- sentou o plano de um pharol no lugar cha· 
tre as vantagens que della podem resultar. • mu.do Corõa Grande do que o publica 
Eu sei que um engenheiro, mandado a exc1· se rio; fez uma carta do l\!aranhão sem sa
minar esta obra, foi do voto que ella não era hlr da. sua casa para fóra; e é tl informação 
conveniente, porque la entulhar a barra do deste chamado Engenheiro, que· o nobre Se· 
!\!aranhão; e talvez por Isso parou. Como en-

1 
nadar, tão abastecido dos conhecimentos pro

tão, agora, sem mais nada, dizer-se" Governo prlos d~ste genero, dá credito? E' pela apl
mandará abrir", etc.? Para que se ta.'l:a~ j nl:io de um tal que nos havemos de guiar? 
2:000$000 réis para esta obra, c di~se-se que I :IIande·se contlr.uar a obra, e deixemo-nos de 
eram sufficlentes! Para que poderao chegar I mais lnfo:mações. O pov.1 a quer; ella está 
2:000$000 réls para esta obra, e dlsse-se que começada; e o infornumte nilo sabia infot·· 
2:000$000 réls? Isto é nada. E, para que não mar. 
obremos sem conhecimento de causa não se o Su. MAHQUJ:z m' PA:t.\X.\Gt:A': - Con
ta.-.:c demais, nem de menos, e saiba-se se ~ cardo com o Sr. :lfarquez de Baependy. Nós 
bem fundamentado aquelle voto do Eng~- não temos noticias exactas desse canal; por 
nheiro; peçamos Informações exactas, e até consequencla., é melhor que venham os do
as de l!ydraullca, para se abri: um canal cumentos para Isso. Pa~a que br.vcmos de ser 
desta natureza. precipitados? Para qu~ arrostar uma cmpreza 

l\Iandou, e foi lido e apoiado est·~ '1llC pó de ser frustada? Temos o exemplo 
cm Portugal, no encanamento do :IIondego u 

ltEQur.m~mxTo do Vouga. Parecem obras faceis, e na pratica 
se conhece a im:(;ossibilidadc. ~1lll temos en-

"Requelro o adiamento deste Projecto até genhelros, disse um nobre Senador; mas eu 
que a Assembléa tenha Informação da uti· respondo que, quando o Governo for auto
lldade e possibilidade deste canal, precedeu- ris:tdo para cs chamar, clles apparecerão. 
do os ninlamentos, e areamento de despeza, Mande-se pois fazer primeiro os exames ne
e ofíiciando·se para este fim ao Governo pela cessarios, e depois de termos aq,tl o orça
repartição àos ~e~;oclos do lmperlo. - J!a.r· menta, decrete-se a obra por lei. 
qur:: d~ Bacpcnrl11." O Sr:. B.\Rnoso: - Eu sou de opinião que 

O Sa. Do!loEs: - ~ que quer o nobre S~· se mande fazer já a obra, porque temos na 
nadar teria lugar em alguma das nações cul- nossa mão o remedia, no caso de que haja de 
tas da Europa, .não aqui onde faltam os ele· sortir mau cffelto. Se virmos que ella vai 
mentos que ltl abundam. Demais, cu vej) 1 bem, e é de vantagem nos deis primeiros an
que se procedeu aqui nesta cidade tl obra do nos, damos mais numeraria; se, pelo contra
rio Maracanii., mandaram-se dois offlclaes para rio, estancamos a consignação; perdem-se só 
Pernambuco abrir um lguarapé, e !não se fez 2:000$ réls, que já se disse que é nada. 
areamento para isto. :-:ão se diga que a ebra O Sn. MAr.Qt:J;z 11E BAEI'E~;ny: - Eu qui
parou por Impossibilidade, que de certo nf>o zera que em lugar de se autorizar o Gover· 
havia; parou, sim, por descuidos dos que es- no para abrir c!l.nar.e, so autorlsasse para 
ta\·am 'tl testa ·deU as. Disse-se que espere- mandar Yi:- da Fran~a. ou da I tal! a, Oll 
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donde os houYesse, mestres bydraullco>; 
porque sem estes homens babeis não fazemos 
nada. Se esJlerarmos que Od nossos vão ~s· 
tudar, não os teremos em dez ou doze an· 
nos. Aqui mesmo. nas baixas desta cldadrl, 
temos !mmensldade de terreno que necessita 
de obras h)'dnaullcas, e que podia sea- apro· 
veltndo com grande vantagem; mas quem ha 
de tazer lato? Nlnguem, a não gastarmos 
multo dinheiro; porque esses mestres que te· 
mos silo méros praticas. No Brazll estamos 
.-:erc:tdos de rlos e panoonos, e seria de ln· 
dlzlvel vantagem para o commerclo ter uma 
commun!caçiio Jnterna, Independente do mar 
alto. Portanto, é uma das coisas mais ur
gentes, que se devem propOr a.> Governo o 
mandar vir quatro ou seis professores de by 
draullca, pa~a se espa!h:l.rem pelas Provln· 
elas. Assim, caminhamos melhor. 

O Su. BouoEs: - Sobre esta ultima esp,;. 
ele que apontou o nobre Senador eu estou 

Passando-se :lO segundo objecto da 
Ordem do Diu, entrou em primeira 
e segunda discussão a Resolução de
durando abusiva, Irrita e nulla a 
Provisão do Supremo Conselho !\!!li· 
tal" de !!3 de Novembro de 1825, co
nleçando-se pelo Art. 1.•, e, não ha· 
vendo quem se oppuzesse, !o! appro
\'ado como estava redigido. 

Entrou em discussão o artigo 2•. 

0 Su. llrAJ:Qt.'f.Z DI~ $A:STO AMA!to: - ~ã.o 
posso approvar este artigo, porque é contra 
a Constituição. Esta Provisão foi feita con· 
tra todas as leis, ella mette em confusão as 
partes que estão bem ou mal Julga~as nas 
suas causas. Portanto, proponho que se SUl>' 

P!'l:r.a a palavra - julgados. 
Mandou, e foi apoiada esta sua 

EliE:'iDA 

pela sua opinião Mandem-se vir hydraull· "P 1 -• ropon 10 a suppressao da palavra -
cos, mas nao se lhes dê o destino que tiveram J'u!g d a os - que vem no Art. !!.•. - Marque: 
dois, que o Ministro José Bon!faclo de An·) de Santo .. tmnro." 
dnada mandou vir da França, quando eu lá r 

estava. e por Isso os v! ajusta-r. Elles vle·l O Sn. OLI\'WtA: - A emenda deve pa:;· 
ram, e em lugar de lhes encarregarem tra- sar. E' fundada no § 12 do Art. 169 da Cons
balhos da sua profissão, e para que vieram, 1 titulcã.o, que diz "nenhuma autoridade p6de 
foram para o Sul fazer a guerra. Isto é o que l fazer reviver processos findos''; além de que, 
se vi!! <Se!lido nulla de si essa Provisão, por conceder 

O Sn. M.U:QUEZ or.: P.\nAlo'.\GUJ.': - Acho autorldad~ de julgar no fõro civil, nullos são 
que o Senado deve recommendar Isto ao Go- todos os processos !eltos em virtude della. 
verno. pois que mandando·s~ vir tres maqul- O Sn. EvA:SGELJsu: - Eu entendo que 
nas, das quaes uma foi para o Pará, outra quando a Constituição proh!be a verificação 
para o Maranhão, e outra pa.ra Pernambuco, dos proc~ssos findos. esta prohlblcão é só· 
não houve quem as soubesse aiTa.n.iar. Eu mente a respeito dos processos competente
mande! vir u:na para minha casa, e chame! mente feitos; ~ não d'aqucllcs, cm que se lnr 
um engenheiro: este ta.mbem não a soube ar- trometteu quem não os podia fazer. Por leso 
ranjar, e disse que lhe faltava 1lma p~ça. Ve- qulzera que o artigo dissesse que se entende 
nham, portanto, esses professores hydrau!lcos, a respeito dos lnc(}mpetentes. Não pare~a que 
que não só tenham theor!a, mas que tt:nham o Corpo Legislativo vai fazt!'r um acto do 
andado já com o braço sobre obras; porque Poder Judiciaria. 
não é só nos livros que se aprende, mas ainda O Sn. ~!ARQUEZ DE CABAVELLA.R: - O ÀT· 

mais sobre os terrenos. Eu não se! em que tlgo está na regra. Quod. abundat, non no· 
estado cst.:1râ o ('.aJral que se mandou abrir em cct. Se o processo foi julgado por um Julz 
S. Paulo, se! QUe o Governo mandou um en- a quem a lei não dava tal autorlda1e como 
genhelro, que deu o seu parecer, e que a obra deve prevalecer? Isto repugna com todos ns 
é multo grande, e mais nada. recursos que são de Direito. Quando a Consti· 

Ju!g.ando·se bastante a discussão, tulcã.o diz Isso, é verdade que ti para que De
foi posto â votação o Requerimento, nhuma autoridade se lntrometta nisso; mas 
c approvou-se que se off!c!aase nesta o Corpo Leglsla.tlvo, por Isso que tem a vl· 
conformidade ao Governp. ; gl!ancla sobre os outros poderes, pl1de e deve 
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declarur nu!los esses actos judlclu,;s. J,;to 
é uma tuncção propriamente !eglslativl1. Não 
póue haver sentença legitima, sanãJ por jul· 
zes competentes; ora, estas sentenças foram 
dadas por um Tribunal, que não tem auto· 
rldade alguma em materlas civis; logo, to· 
dos esses processos sentenciados pelo Conse· 
lho Supremo Militar estão nullos, e taes sen· 
ilenças estão sujeitas aos mesmos recursos 
dos processos nullos. Por consequencla o Ar· 
tlgo deve passar. 

0 SR. !lb!IQt:Y.Z DE P.All.\N'AOUÁ: - As ra· 
zões do nobre Senador multo me convencem; 
mas parece-me que a emenda é bem admlss!
vel, porque ella vai evitar que se levantem 
lncommodos ás partes, e novas contendas. DI· 
zendo-se - ficam nullos - eis logo contusões; 
o que não acontecerá deixando-se Isso ao ar· 
bltrlo das partes, ou de se contentarem com a 
sentença, ou de reclamarem. Os nobres Se
nadores jurlsconsultos melhor o JecidJrão. 

O Sn. E\"ANGEUSTA: - Quando mesmo 
um ministro lncomjletente julga aqmllo que 
lhe não pertence é neccssarlo •JUe o Trlbu· 
na! Supremo faca conhecer esta nullldade; e 
não é o Corpo Legislativo que ha de dizer -
é nulla a sentença. Portanto, estando nos 
meus prlnclplos, digo que Isto assim é uma 
usurpa~ão de Poder. 

O Sn. MARqUEz DE C.UIA \'llLLAS: - Eu 
acho que o argumento do nobre Senador não 
tem lugar aqui. Nós não tratamos de annul· 
lar o processo A ou o )1rocesso B; nós esta· 
belecernos urna regra geral, dizendo - todos 
os processos consequentes daquella Provisão, 
serão nullos -, c Isto é uma decisão legisla· 
Uva, é um acto proprlo do Corpo Leglslatl· 
;o. Agora se Pedro ou Paulo estão debaixo 
desta decisão, promovam, procurem o seu di· 
l"elto: e a decisão a 1 espelto de Pedro ou de 
Paulo, á vista da decisão geral, é " <jUe não 
pertence ao Corpo Legislativo, mas sim ao 
judlclarlo. A 1el declara, por exemplo, que o 
testamento feito pelo menor ê nullo. A lei é 
Juiz? Não. A lei estabelece a regra geral, e 
o Juiz é quem vai annu!lar o testamento do 
menor Fuão. Dizer, agora, que é melhor dei· 
xar Isto, para não fazer ·barulhos! ... Ora, cha' 
mar barulho o Ir cada um buscar o que se 
lhe levou mal c Indevidamente! ... Por medo 
de barulho, que certamente não •!XI;;•c. deixar· 
rnos de zelar o direito de propriedade! Nã~, 

p~n~o ~~~~lm. Portanto, ll~ve jlUil~ar o Artigo 
tal qual estâ. 

O Su. OLI\'EJRA: - Ou ha de passar a lei 
sem este artigo 2•, ou ha de Ir o artigo co· 
mo o nobre Senador emendou, porque aqui 
houve um juiz que se julgou revestido de au· 
torldade judiciaria para decidir a c~ usa de 
dois cidadãos; esta sentença passou em jul· 
gado; ora, sendo usslm, parece, como diz o 
Artigo, (leu) que jâ aquelle que obteve a 
sentença a favor, póde multo bem, por esta: 
decisão agora, Ir Intentar a sua accão peran· 
te a autoridade competente, porque se decla· 
ra pelo Poder Legislativo, que fica revogada 
uma sentença dada pelo Poder Judlclarlo. 

O Sn. EI"A:SGEUSTA: - Aqui não se tra· 
ta de processos em geral, trata-se do proces· 
so do coronel José dos Santos Teixeira. e do 
tenente Francisco de Paula; e 6 por Isso que 
PU digo que a Camara não deve lntrometter-se 
neste negocio, porque tomar conhecimento 
deste processo, e decidir se estâ ou nii.o nu!· 
lo, é julgar, o que pertence ao Poder Judl
ciarlo. Disse-se que a Camara não se mette a 
julgar: declara, stm, que os processos feitos 
em virtude dessa Provisão do Conselho Su· 
premo :Militar são nullos. !tias o que ê esta 
nsserção, senão uma troca de palavr:l.S qu·1 
vem a dar na mesma coisa? Se a Camara. 
vendo essa Provisão, e notando a lncoheren· 
ela della, declarasse logo - esta Provisão tí 
nu!la, e em consequencla todos os processos, 
que em '"lrtude della se fizerem - eu chama· 
ria a esta declaração um acto legislativo le· 
gltimo, destruindo aquelle outro acto legls· 
lati\"O lllegltlmo; mas declarar Isto á vista 
deste processo particular já citado, o que é, 
senão um acto judlclarlo, annullando este pro· 
cesso, e á. semelhança deste os outros em lden· 
tlcas clrcumstanclas? Disse-se que por esto~ 

declaração pode agora a parte lesada revln· 
dlcar o seu direito. Pois ella póde ser re· 
troactlva? Não. A parte '"ai· fazer reviver o 
processo, porq~e elle foi nullo de si; e é de 
de Direito, que o que é nullo não subsiste. 

0 .Sn. liARQt:EZ DE CARAVELUS: - Contl• 
nuo a combater o nobre Senador. Toda lei 
nasce de tactos. Esse facto deu occaslão a 
esta lei. Esta lei no artigo 1• annulla aquel· 
lP. Pro,·lsão; no 2• diz que eão nullas todas 
as sentenças dadas por ella; ora, se na lei 
houvesse só esse 1• artigo, porler-~e-la en· 
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t&nder que ella. era. s6 a. resp~lto d•W facto; 
mas pelo 2• se vê que ella. é geral. Dizer·se, 
que passou em julgado nada vale. Se ella é 
nulla, como se dlz que passou em julgado? 
Era multiplicar os dez dias por dez annos, 
e em lugar de dez annos. mil. 

O Sn. OLIVEIRA: - O que é nullo não pas· 
sa em julgado. Mas Quem é que julga se é 
nullo? E' a autoridade competente; e emquan· 
to esta. não julga, subsiste aquelle mal jul· 
gado. Ora, o Artigo 2.• dll a. entender, que o 
Corpo Legislativo julga que esta causa estâ 
mal julgoda, o que de certo não ê de suas at· 
trlbulcões: Jogo, semelhante artigo não dev~ 
passa r. O artigo podia dizer s6men te - os 
processos julgados e subsls:entes S(rão de· 
cldldos segundo as formalidades que se acham 
estabelecidas. 

0 Sn. RoDRIGUES DE: CAIIVAI.Ho: - Tenho 
ouvido excellentes coisas de materla juridl· 
r.a, mas nem tudo lllle agrada. Sabe-se qu<:' 
nunca foi permlttldo aos miJltares tratarenl 
no seu fOro de causas civis, logo, ê nulla aquel· 
la Pro\·lsão do Conselho Supremo Militar; e 
eis aqui a razão sufflclente da P.XIstfncla C:o 
artigo 1". Sabe-s& tambem que, nullo aquelle 
principio. nuiJos são todos os actos feitos em 
virtude delle; e eis aqui a. razão do artigo 
2•. Isto fnz o Corpo Legislativo, e não se di· 
gn que ê julgar. E' estabelecer uma regra 
de conducta fundada em facto, porque, como 
já se disse, a lei nasce dos factos. O artigo 
2• diz - são nullos, etc. - Ora, como é que 
se ha de fazer, para a decisão dessa nulllda·· 
dP.? Ha de ser do mesmo modo que nas mais 
caus:;.s: ·hão de se seguir os mesmos termos 
ordlnarlos. 

O SR. Sor..F.nADE: - Apolo ~st~ artigo. 
Pergunto: porque é abusiva e nulla a Provi
são em Questão? E' porque vai de encontro 
a. um artfgo dn Constituição, que diz (leu) . 
Se é, pois, contraria ã Constltul~ão. não ao 
p6de julgar valida a sua decisão, sem que se 
julgue por um momento nuJio e;te a .. tlgo !!a 
Constituição. Portanto, parece-me que p6dt' 
passar o Artigo, 

A este tempo leu-se, e foi apoia da 
esta 

El>OCNDA 

"Os processos julgados, ou ainda penden· 
tes cm virtude desta Provisão, t!cnm sujeitos 

.1s tol'walhlades que se ncham estabelecidas 
pelas leis existentes; omlttldas as palavras 
- são nullos. - Luiz José cte Oliveira." 

O Sa. Sor.EIMDE: - Esta emenda é ab· 
surda. Diz ella - ficam sujeitos ás forma
lidades das leis existentes. - Qual é entAo 
o seu objecto? A emenda não declara. lrre· 
guiares ou n ullos os processos, mas sujeita-os 
ás formalldades. E para que sujeitai-os a Isto, 
se elles são validos? São nullos? E quem 6 
que os julga nullos? Eu nll.o entendo a emenda.. 

O Sa. OLI\"IDRA: - Que diz o Projecto? 
E' abusiva. Irrita e nulla., etc. - Logo, já se 
sabe que as tormalldndes são sobre aquellas 
sentenças que são nullas. 

O Sa. RoDRIGCES nE CAII\'ALI!o: - A cmen· 
da não tem lugar. porque \"ersa. »obre uma 
materla que é de execução, e que não tem na· 
da com a determlnacão da lei. 

O SR. NAnuco: - Sou de opinião que o 
artigo de\"e passar, acho-o coherente. O artl· 
F:O 1• declara. Irrita e nulla a Provisão; o 2• 
é uma. consequencla do 1•. 

Julgando-se a materla discutida.. 
poz·se ã votação o Artigo; passou, 
ficando rejeitadas as emendas; e ap· 
provada a Resolução para passar á 
terceira discussão. 

O Sr. Marquez de Baependy pooll) 
a palavra, e, sendo·lhe concedida, 
apresentou a s~ulnte 

IIESOI.UÇÃO 

"A Assembléa Geral Legislativa do Im· 
perlo do Brazll resolve: 

"Fica autorlsa.do o Governo para mandar 
vir pelo menos seis professores pratlcos de 
obras hydraullcas, e seis engenheiros de pon· 
tes e calcadas de reconhecido merecimento. 
para serem empregados no serviço do Impe
rlo, onde com·ler mais, arbitrando-lhes os seus 
vencimentos, o tempo, e condlcões de servi· 
co que devem prestar. - Marqucz de Baepen· 
dy, ~ 

..t<'ol· apoiada; c como fosse tambcm 
reQuerida a urgencla. e esta fosse ap· 
provada sem opposlcão, entrou logo 
& Resolução em primeira e segunda 
diPcusaão, e Igualmente foi logo ap-
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provada a sua materla, para passar e não se p6de fazer o contrario sem lntraccllo 
A terceira dlscussllo. do Tratado. E' encDntradD um navio por um 

Seguindo-se o terceiro objecto da commandante lnglez, não mostra o passapor· 
Ordem do Dia, obrlo·se a terceira dls· te, clles têm IA o Alvará que obriga a esta 
cusslio do Projecto de lei, permlttln· condição; e el!es, que são tlio zelosos, de certo 
do a qualquer pessoa levantar enge- porão embara.ço á navegação, e eis aqui des· 
nbos de nssucar; e, não havendo quem ordem. 
se oppuzesse, foi posto a votação, e O Sn. BonoEs: - Entre out:-os argumentos 
approvado como estava redigido, para do nobre Senador, velo o encontro do com· 
subir á Sancclio Imperial. mandante lnglez com o navio brazllelro, don· 

Passando-se ao quarto objecto da de o nobre Senador agoura consequenclas más 
Ordem do Dia, teve lugar a terceira provindas da falta de cirurgião. Ora, suppo
dlscussão do Projecto de lei, conce-. nbn.mos esse encontro, e que o lnglez pergun· 
dendo aos navios de propriedade bril· ta: porque não traz cirurgião? Responde-lhe o 
zllelra poderem navegar sem cape\· brazllel·ro: porque a Assembléa Legislativa 
lães nem cirurgiões. ãa minha Nação me dispensou da lei atê aqal 

O Sa. MARQUEZ DE PARA:s-AauÁ: - Multo dominante. Está tudo acabado; nada pode re
me admira que agora.. no tempo do !lbera.lls· sultar de má.u. Eu não sei que haja tal tra· 
mo, não se olhe para estes mlse;llvcls escra· tado Impondo semelhante obrigação. Por tu· 
vos, quando, no tempo do Senhor D. João VI, do Isto n.polo o Projecto. O beneficio que re
por um Alvn.râ, se problblo 0 que agora se quer sulta delle ê bem conhecido, livra das demo· 
facilitar. Então, se olhou para a mlserla da· ras que so!!rem as embarcações por ta.Ita de 
quel!es desgraçados, e agora se attende aos cirurgião e de padre; e quantas vezes não tem 
Interesses dos donos dos navios! Eu propore! um navio perdido multo boa viagem por não 
uma emenda para que sejnm exceptuados des· sablr em tal dia? Quantas vezes nã_o terão le
ta lei os navios do commerclo de escravatura. vado homens s6 com o titulo de cirurgião 
para que levem sempre cirurgião, e na sua sem 0 ser? 
falta quem o substitua. O Sr. Visconde de Cayr\1 offereceu, 

Leu-se e foi· apoiada esta e !o! 11da e apoiada esta 

El!E:s"DA 

"Ao artigo 1• accrescente·se - i!Xceptuan· 
se as embarcações empregadas no trafico da 
escravatura. as quaes continuarão a ser dP.s· 
pacbadas na forma até agora praticada. - Sal· 
"!"a a redr.ccão. - Marqucz de Paranagud, ft 

O Sa. M.ulQUEZ DE PARA.~AGUÁ: - Sr. Pre· 
sldent.e. Peco llcenca para emlttlr uma especle, 
que me tinha esquecido. 

0 Sn." PBESIDF.:'iTE! - 0 Sr, Senador p6de 
continuar. 

0 Sa. M.ulQUEZ DI!: PAIIANAGUÁ: - Sr. Prtr 
sldente. Ha uma outra razão de obriga· 
cão, al6m da de humanidade. Peto pas· 
saporte, segundo o tratado entre o Brazll e 
Inglaterra, ha a obrigação de levar cirurgião, 

"Se;a o Governo autorlsado a conceder, 
po;o ora.. 11ccnca de se navegar de longo curso 
sem a obrigação de levarem os navios capellao 
e cirurgião. - Visconde de Oayrú. • 

O Sn. BoncEs: -Eu não sei para que ser
ve esta emenda: ena diz o mesmo que o Pro· 
jecto! Uma unlca dlfferenca noto nella á. vis· 
ta do P:oje~to, e é esse "por or:1ft; mas, 
se o nobre Senador rec.:-nhece .]Ue nito deve 
obrigar os navios a levarem essas dulls pra· 
cas, para que limita a dispensa delles com 
esse "por ora"? Demais, esse "por ora" 
limita., sim, mas não marca o tempo; e as· 
sim vem a ficar a emenda no sentido do 
Projecto. 

O Sn. :ltL\RQUEZ DE BAEPF.~DY: - Jã se 
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expenderam as prlnclpaes razões que me ti· Governo n!lo pode dispensar na lei, é nece!'
nham occorrldo pllra combater :l ~!:lenda do snrlo uma prompta providencia da parLe} do 
Sr. )farquez de Paranaguâ. Jâ se disse que Corpo Legislativo; senão. ficarão empatadas as 
os negociantes de escravos procuram mE'smo embarcações. Dê-se, pois, jâ, esta providencia., 
por seu Interesse, Independente de obrlgaçlí., mas exceptuem-se as embarcações da Costa 
de lei, prover os seus navios de botica e clrur· d'Afrlca; olhe-se com compaixão para esses 
glão, para que os escravos cheguem sãos. Wl· mlseravels escravos amontoados num porão, 
sim como os negociantes de fazendas p~ocu· e por Isso mais sujeitos a enfermllrem, além 
ram acondlclonal-as bem, para que não chc- do mão tratamento, do alimento, e do vestido. 
guem avariadas; e Isto se observa jâ nos na- O SR. RoDRIGUEs DE CAIIv.ALIIo: - Este 
vlos que navegam para Cabinda e Ambr!x, os projecto não deve ser rejeitado, pois jã tem 
quaes trazem multo menos mortandade. Po· duas discussões; mas deve ficar adiado atê 
rém não se pense que, sendo eu contra n aquelle tempo, porque elle tem toda a analo
emenda, sou. por isso a favor do Projecto. Pelo gla com aquelle outro projecto que, primeiro, 
contrario: eu me declaro contra elle. Nã., começou a ser discutido. Nem :por Isso o pu
sei para que vem este Projecto, senão é para bllco hll de gritar que não damos remedlo aos 
beneficiar o nosso commerclo marltlnio. damnos que soffr,;m as embarcações e os es· 
Mas a Assembléa não tem outros bens a fa· cravos; nós queremos dar o melhor remedlo, 
zer ao commerc!o mar!tlmo, senão o !l\•ral·o e em tempo opportuno. 
do peso de capellão e cirurgião? Não é melhor O .Sa. llúBQUEZ DE BAEPENDY: - Levan· 
apresentar uma lei mais comprehenslva, em to-me para sustentar o adiamento que pedi. o 
que mostre clt~ramente todos os meios de pro· fim desta. lei é tirar ao Governo a occaslão 
gredlr o commerclo? Eu assento que devemoe de estar dispensando na. lei existente, o Cll•e 

deixar este Projecto, e continuar a dlscu~sll" não é da sua competencla. Portanto, uri(I:J.· 
daQuelle que jã se principiou a discutir, feito do, entretanto, o bem do ~ommerclo a que se. 
pelo Sr. Marquez de Paranaguá., a favor da. dê taes dispensas. parece-me, que fica reme· 
nossa Marinha e navegação. e que então nes· dlado este negocio, e põde o Projecto fica!" 
sa. discussão tratemos deste objecto. adiado, autorlsando-se o Governo por um:1 

Tendo falado apresentou o seguintP. Resolução, para conceder por emquanto o PO· 
der fazer essas dispensas, em casos de necea· 

REQtlEIIIME!\'TO sldade. 

O SR. llúBQUEZ DE C.ABA.VELLAS: - L~van-

"Requeiro o adlnmento deste Projecto, nt!! to-me para combater o adiamento. Pergunto 
que se conclua a. discussão da lei a favor eu: até que se discuta e saia essa. lei chama
da nossa Marinha ou o acto da navegação. - da. - acto de navegação - que ainda e~tá na 
Marqucz de Baependy." 

O Sn. MARQUEZ DE PAJU.NAGUÁ: - Apezar 
deste requerimento do nobre Senador, que 
acho justlsslmo, eu sempre observarei que tal· 
vez a Cama.ra dos Deputados fizesse esta. 
Resolução para. tirar os embaraços, que ora 
existem na navegação, e que exigem um 
prompto remedia. Ha. lei que prohlbe sa.hlr 
emba.rcação sem capellão e cirurgião; por es· 
ta causa. os negociantes costumavam, quando 
não appareelam ca.pellão e cirurgião, reprp, 
sentar ao Governo, e, reconhecida. a fal~r. des
pachava-se o navio, e sabia.; mas ngora., qu'! o 

massa. dos posslvels, po!s que a.'n~la nâ·l foi 
approvada por toda a .A.ssembléa, e nem sa
bemos se o será, e não tem ainda a Sa.ncçlio 
Imperial, e nem sabemos se a terá., cessa.rd 
a falta de capellães e cirurgiões que embar
quem, para as embarcações não soffrerem em
pates? Creio que não. Como, então, adiar um'"l 
lei que se requer para remed!o a. esta falta? 
Não é este adiamento uma causa de contt· 
nuarem os embaraços que soffre o commeT
clo? Disse-se que temos outros meios de favo
recer ao commerclo, e que se adie este, pan. 
entrar na lei com os outros. Ora, porque ha 
muitos bens a .fazer, e por ora. não se pode1n 
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t.azer todos, não se Mo de fazer os que estão I mento Commum, organlsado e remettldo pelo 
já ao nosso alcance! E' maxlma. que nll.o ae Senado; ê de parecer que se responda, quan· 
casa com o meu moao de pensar, Sottra :1 !ai· to á primeira parte do Offlclo, que, não pa
ta do que pofteo já dar, porque não posso re- dendo verificar-se a reunlll.o das duas Cama
met!lar j! toaas as suas necessidades! Ou ras, como esperava o Senado no caso em que 
tudo, ou nada! Disse-se tambem que, ha\·end' !osse admltddo e approvado o nJenclona
n,ecesstdade, elles represent:un no G·o\·erno, e · do Regi-mento Commum, Insiste o mesmo Se
Go,•erno pela necessidade dispensa, auto1·lsa· nado na rejelcão tias emendas propostas ue.o· 
do pelo Corpo Legislativo. Eu nll.o entro na tes dois proJecto3, como to! participado ~ Ca· 
questão dos publlclstns: se o Poder Leglsh· mara dos Deputados em ottlclo de 31 de Ju
tlvo pode delegar uma porcão do seu !J;.·der a lho do anno proxlmo passado. E que, quant'l 
alguem, o que dlgo é que dispensar em lei aos projectos adiados, não sendo taes a.dla· 
s6 compete á Assembléa Leglslatlvn. e que, mentos prohlblt!os pela Constltulcão, a QUal 
num palz constitucional nll.o é admissivel que nilo limitou tempo para a approvação ou re· 
uma Clllllara, que deve vlglar attentamente jelc:lo dos projectos enviados de uma para 
sobre a observancla das regras constltuclonaes, _ .. era Camara.. p6de cada uma dellas vsa 
taclllte ou consinta em tal abuso de dtspen- deste arbltrlo, n.tlm de obter lnformacões pre
sas dadas pelo Governo. Por tudo Isto assento cisas, e proceder a exames e averiguações ln· 
que se deve tratar de fazer já esta lei; com dispensa veis, ou esperar a discussão e deli· 
ella remedeia-se o mal ql!e se p6~P. a 'bem do beracão de outros projectos já nnnunclados, 
commerclo; e evitam-se essas dispensas lncom- que lhe são correlatJ.vos, e que podem multo 
petentemente dadas, ainda que filhas da ne- cooperar para sua melhor organlsaciío, guar· 
cessldade. dando o systema. de coherencla e harmonia, 

O Sn. -:MAnQUEZ DE BAEPE!Io"DY: - O no- que aeve existir em actos legislativos. 
bre Senador não quer que prescindamos de ~Paço do Senado, em 8 de ~ovembro de 
uma regalia proprla do Corpo Legislativo. 1827. - .Harquez de Maricá - Marquez de 
dando ao Governo autorlsaclio para dispensar. Santo A.maro. - Marquez de Caravellas. 
em caso de necessidade, os navios de le1•arE'.rn ,1farquez de Inhambupc. - Marquez de São 
cape lião e cirurgião. Talvez se mostre assim João da Palma." 
tão escrupuloso, porque nll.o se lembra que a 
Camara tem em outras occaslões autorlsado 
o Governo a fazer dispensa de declma, e tnl· 
vez de outras coisas de que me não lembro 
agora. 

Dada :1 hora, ficou a discussão adia· 
da. 
o Sr. Marqucz de Inham.bupe, ~:n 

nome da Commlssão, apresentou os 
segulnt~s 

1' Allli:CEI!ES 

"Examinando a Commlssl!.o de Constitui· 
cão o Otrlclo da. Ca.mara. dos Deputados de 6 
deste mez, recebido hontem, em que convida. 
a Camara. dos Senadores a tomar uma · Reso· 
lução decisiva acerca dos projectos sobre .., 
Regimento dos Conselhos Gera.es de Provln· 
ela, e para naturallzaçll.o de estrangeiros, e 
dos que têm ficado ndla.dos na presente sessã \ 
visto nlio ter ali! passado o Projecto de Regi-

"A Commlssão de Constltulcão examinou 
com a devida clrcumspeccão o otticlo da Ca· 
mara dos Deputados de 7 deste mez, no qual 
se expõe, que não tendo a mesma Cllllla.ra ado· 
ptado o projecto de Regimento Commum, e 
achando-se no Senado, pendentes do voto da 
Assemblêa reunl:la, projectos de lei, que de1·em 
passar na presente sessão, como seja o QUe 
decreta a forca de terra do anno futuro, de
libera a mesma Camara dos Senadores, quan· 
te ás discussões e votacões, como já praticAra 
no reconhecimento do Prlnclpe Real, pedindo 
para este fim dia e hora, eni. que o Senado 
haja de receber a Deputacão que a mesma Ca· 
mara tem resolvido enviar-lhe na f6rma dt~ 
artigo 61 da Constltulcão. A Commlssão julga 
desnecessar!o repetir os multo p·mcit·r~sos ar· 
gumentos com que se tem Impugnado a pre
tendida votação promlseua, na r<!•mlão das 
duas Camaras, a qual, segundo a Constitui· 
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çllo, é repugnante, e lncompatlvel com a ess~n· 
ela, e exerclclo do Poder Legislativo, que di· 
vldlo em tres ramos Inteiramente lndepen· 
dentes, e dlstlnctos, exige que cada um delles 
possa discutir necessarla e llvremente o se11 
voto explicito na tormacllo das leis; n!!.o appa· 
recendo na <:onstltulcão excepção alguma ex· 
pressa, que derogue este principio fundamen· 
tal na parte que diz respeito a cada uma das 
Camaras. Nestes termos, parece á Commls· 
são, que não tem lugar a pretencão da Camara 
dos Deputados, querendo submetter-se ao Re
gimento Interno desta Camara. o qual, po· 
dendo servir para a discussão, reunidas as 
Camarns, de modo nenhum póde ser admlttldo 
para a votacão, por se verltlcar esta per ca· 
pita nas deliberações do Senado; sendo lnap· 
pllcavel o exemplo lembrado do que se pra· 
tlcou no reconhecimento do Prlnclpe Imperial, 
onde sómente se tratou de executar uma lei. 
que prescrevia as rormulas daquelle acto, " 
não para se formarem leis, em que se de\·em 
guardar strlcta e religiosamente as regras ln· 
vlolavels <!stabelecldas na Constituição. 

"Paco do Senado, 8 de No'l"cmbro de 1827. 
- Marquez de .Maricá. - Jfarqucz de San~o 

Amaro. - .Marquez de S. João da Palma. -
Marque:: de Inhambupe. - Marque:: de Cara· 
t•ellas." 

O Sr. Presidente deu para Ordem 
do Dia: primeiro, discussão destes 
dois pareceres; segundo, continuação 
da discussão da matcrla do adlamen· 
to; terceiro, ultima discussão do pro· 
jecto, concedendo serem admlttldos ~ 
despacho nas alfandegas os generos c 
mercadorias da Asla Importados por 
estrangeiros, ou em navios estrangel· 
roa; quarto, resolucão sobre a substl· 
tuicão do Promotor do Jury; quinto, 
ultima discussão da resolução que 
Isenta de parte os perlodlcos, e de . di· 
reltos os Uvros que se destinarem para 
as blbllotbecas publicas; sexto, pro· 
jecto de lel sobre a creacão do Supre· 
mo Tribunal de Justiça. 

Levantou-se a sessão ãs duas horas 
da. tarde. 

Bispo Ca.pellão·M6r, !Tesldente. - Vi.s· 
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Expediente. - Discusscfo de dois pareceres da 
Oommisscfo de Constituição. - Continul· 
ção ela disC!t8scfo do projecto que concell'! 
aos navios de propriedade. bra::ileira, po· 
derem navegar sem capellücs nem cirur· 
gi6es. - Terceira discussão do project:J 
concedendo serem admittidos a despacM 
nas alfandegas do Imperio os generoe c 
mercadorias da .Asia importados por es· 
trangeiros, ou em navios estrangeiros. 

PIUlSIDENCIA DO SU. niSl'O CAI'Eu.ÃO ::VÓB 

Achando·se presentes trinta e dois 
Srs. Senadores, declarou-se aberta 11 

sessão; e, Ilda a acta da a.:ur~!'lor, to! 
o.pprovada. 

O Sr. 1• Secretario deu conta dos 
seguintes ottlclos, que havia recebido 
do 1• Secretario da Camara dos Depa· 
tados: 

OJ"FICIO 

"Illm. e Exm. Sr. - Sendo presente o 
Camn.ra dos Deputados um dos autographos da 
lei autorizando o Governo a conceder uma 
pensão pecunln.rla r.s v:uvas e o:·phiLos dos 
oftlclaes mlUtares, já asslgnado por Sua Ma· 
gestad'e o Imperador, remettido em otflclo d.~ 

6 do corrente, expedido pelo Ministro e Secre
tario de Estado dos Nego elos da Guerra, flcoa 
certa a Camara de que a referida lei fOra 
sanccionada. O que tenho a honra de commu· 
nicar a V. Ex. para ser presente na Cam:m1 
dos Srs. Senadores. - Deus Guarde a V. Ex. 
- Paço da Camara dos Deputados, em 8 de 
Novembro de 1827. - José Carlos Pereira cl~ 

.. Hmci4a. Torres. - Sr. VIsconde de Congo· 
nhas do Campo.• 

O Senado ficou Inteirado. 

OFFICIO 

"111m. ·e Exm. Sr. - Passo As mãos de 
conde ele congonhas do CClmpo, 1• Secretario. V. Ex. Inclusa a Resolução, que a Camarn. dos 
- José Joaqu.im de Carvalho, 2• Secretario. Deputado,s adoptou com urgencla, afim de que 
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aeja por V. Ex. apresentada na Camara dos 
Srs. Senadores com o documento, que a acom· 
panha; e previno a V. Ex. de que_não vai:) 
requerimento, sobre que se assentou tomar 
esta medida, por haver !lendo na Repartl~ão 
do Governo, por onde se :requisitaram os es· 
clarec!mentos constantes do mesmo documen· 
to. - Deus Guarde a V. Ex. - Paço da Ca· 
n1ara dos Deputados, em 8 de Novembro de 
1827. - José Carlos Pereira de Almeida Tor· 
res. - Sr. Visconde de Congonhas do Campo." 

M mm. e Exm. Sr. - Sua ~tagestade o 
Imperador Houve por bem Sancclonar a Re· 
solução da Assembléa Geral Legis!:J.t!Va, r ... 
latlva ás contrlbulcões, que se arre~ad1<111 u:;.;. 

Prov!ncias para a l!luminação da COrte a 
cargo da Intendencla Geral da Policia. O 
que participo a V. Ex., para chegar ao conhe· 
cimento do Senado. - Deus Guarde a V. E:;. 
- Paço, em 8 de Novembro de 18~7. - ~·;:;. 
conde de IS. Leopoldo. - Sr. VIsconde de 
Congonhas do Campo." 

A resolução to! lida pelo Sr. 2• Se· 
cretarlo, e o seu theor é o seguinte: 

nt:SOI~UÇÃO 

"A Assembléa Geral Legislativa do Impe 
rio do Br~il. resolve: 

"Artigo unlco. ObserYar-se-:1. com os pro· 
fessores de Llngua Latina o mesmo que se 
acha disposto nos artigos 2•, 7•, s•, 9•, 14 e 16 
da lei novlssima a respeito dos de Primeiras 
Lettras, revogadas todas as leis e ordens em 
contrario. 

"Paço da C:J.mara dos Dcput:J.dos, em 8 du 
Novembro de 1827. - José da Costa Carva· 
lho, Presidente. - José Carlos Pereira de AI· 
mciàa Torres, 1" Secretario. - José Antonio 
da Silva Maia, 2" Secretario." 

Decidindo-se que não fosse a Jm. 
prlm!.r, o -sr. Presidente annunclou 
que a daria para a Ordem do Dia s~· 
gu!nte. · 

O mesmo Sr. 1• Secretario apresen· 
tau mais os seguintes 

OFFICIOS 

"Illm. e Exm. Sr. - Em conformidade 
do artigo 68, Titulo 4• da Constituição do Im· 
perlo rcmetto a V. Ex. para ter o conve
niente destino, um dos :!Utog~apbot i!a Reso· 
lução da Assembl~:J. Geral, declarando os ar
tigos 1• e 2• da lei, que fixou as forcas ma.rlti· 
mas para o anno de 1828; e, tenho de slgnifl· 
cara V. Ex. que, consentindo, o Imperador, a 
Tem Sancc!onado.- Deus Guarde a V. Ex. -
Paço, em 7 de Novembro de 1827. - Marqu~, 

de Maccid. - Sr. Lnlz José de Oliveira." 

"Illm. e Exm. Sr. - Foram presentes :1. 

Sua l\lagestnde o "Imperador os otr!clos de 
V. Ex. de 3, 5 e 6 deste mez e em resposta aJ 
sau conteddo participo a V. Ex. para o le\·ar 
ao conhecimento do Senado, que o llesmo Au· 
susto Senhor Ha por b•m Reccl!er :l~ Depu· 
tnções a que se referem os citados of!lcios, 
sabbndo, 10 do corrente, pelas 11 horas da ma· 
nhã, no Pa~o da Cidade. - Deus Guarde a 
V. Ex. - Paço, em S de Novembro de 1827. 

Visconde de S. Leopoldo. - Sr. VIsconde 
de Congonhas do Campo." 

O Senado ficou inte!rn1!o. l~m conse· 
qucncla do terceiro off!cio, passou-ae 
á nomeação da Deputação de Q:t~ 
trata, e sahiram eleitos por sorte os 
~rs. !lfarquez de S. João da Palm:J., 
Francisco dos Santos Pinto, Marquez 
de Baependy, José Te!xelr~. d3 :O.fatta 
Bacellar, VIsconde de Caethê, Marcos 
Antonio l\fonte!ro de Barros e Jos~ 

Caetano Ferreira de Aguiar. 
Entrando-se na primeim parte da 

Ordem do Dia, teve lugar a primeira 
discussão do parecer da Commissão de 
Constituição sobre o oftlclo da Ca· 
mara dos Srs. Deputados de 6 do cor
rente mez, lido hontem. 

O Sn. BonoEs: - Regueiro a leitura do of· 
ficlo da Camara dos Deputados relativo a este 
parecer que se leu agora. (Foi lido.) Bem. 
:\'ão sei como se possa perguntar, nem mesmo 
dizer uma s6 palavra, sobre o que n6s temos 
aqui adiado! N6s temos lã na Camara dos 
Deputados dois proJectos adiados; e nunc.1 
procuramos saber o pelo que. Eu acho multo 
bem concebido este parecer da Commissão, 
mas, para que não pareça que damos sat!sfa· 
cões ã outra Camara, que l! o mesmo, que re-

.i 
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conhecer esse jús, que julga ter i!e nos 
fazer essa pergunta: acho que se deverá man· 
dar dizer que o Senado estranha ;nulto que 
se queira pedir-lhe conta dos netos da sua eco
noml!l particular. 

pto os prinelplos do nobre Senador, Sr. 
lllarquez de Carnvellas, e sobre elles quero 
apresentar uma emenda. 

:lrnndou â Mesa, e foi apoiada. 11 se-
gulnte 

E!IIEND.I. 

O Sn. 1\I.\IIQUE?. DE l\1.\nrc.í.: - A Commls
siio julgou dever d!lr uma especle de satlsfa· 
cão, porque na verdade o que se tem feito nã-1 
ê conforme com a Constltulcão. Que quer di-
zer "fica adiado"? A nós só incumbe dizer "Quanto â materl!l do !ldl!lmento, que 
"foi rejeitado, ou foi ado!>tado": sfLO estas as supposto seja Inteiramente J!vre. e d!l compe
expressões d!l Constltulçiio. l tencl!l de cad!l um!l d!ls C!lmaras, o regular pe· 

O Se. Bom;Es: - Alniln que !lsslm se r~- , ~ seu Regimento Interno taes !ldlamentos, o 
solva, se 11gora dermos satisfações, qu!lndo fO:· ' enado por condescedencl!l declara - que -
para o anno que vem, c!les nos farão 11 mesma I e :egue 0 final do Parecer. - Salva a reda· 
pergunta. Eu niio quero h!lbltual-os a Isto. 1 cçao. -:- J!arquez de Santo .:l.!naro." 
A respeito da reulão, e C:a votação, elles nos 

1 
O Sn. MAnQL"EZ·DI~ CAroo~.vF.Lus: - Eu 11ln· 

!lrgumentam a;or!l com o que fizemos pam !l da queria a coisa mais clara; querl!l que se 
reconhecimento do Prlnclpe Imperial; mas dissesse - só Por seu respectl\·o Regimento 

dig!l·se que essa reunião niio foi par!l se fazer Interno. 
leis, e que por Isso não tem parld!lde. O Sn." SECRETAiiio: - Agora fica nestes 

O Sn. 1\f.\RQUI~Z DE CARWE!.T-\S: _ !\ú.o termos (leu). 
convenho em que se diga ''o Senado e~·.ra- O Sn. VIscoxnE DE C.u:nú: - Parece-mo 
Dh!l"; o Senado deve sempre mostrar a aua que, como estâ enuncl!ldo no Parecer, está 
n1oderaçiio; bast!l que se diga, que o SenaJo melhor, e que na rorm!l d!l emend!l envolva 
acerc!l deste adiamento se regula pelo seu Rc- :JO\'as questões. Xo Parecer toma-se por fun· 
glmento Interno, e que este negocio é priva- damcnto capital, c multo bem, o niio estar pro· 
tlvo de qualquer das Camaras. Pnr~ce-me que hibido na Constituição; agora dizer, que é 
ellcs não tiveram cm vista tomar-nos contas, livre o tornar-se este adiamento, em·olve a ne
o que querem dizer é que, cstand~ um pro· cessldade de mostrar d'onde vem esta llber· 
jccto adiado, não podem propor outro, e por dade; a Constituição !l não declara, e eis !lqul 
Isso querem saber se cstil regulado ou ado· como nos vamos metter em questões. 
ptado nest!l Camara tal projecto, par!l pod~- O Sn. ~I.u:QuEz nE CARAYI:J.L.\S: - A nos· 
rem marchar em ordem. sa Constituição limitou-se só ao caso de ser 

O Sn. :I!AnQt:Ez DI~ SAxTo A~uno: - Sr. appro\·ada, rejeltad!l ou emendada uma lei, 
Presidente. Ser moderado, sem ser Instigado, c nesse mesmo c!lSo de ser emcndad!l deixou 
já f: alguma coisa; mas ser moderado quando um!l amplitude multo grande. Ora, não falan
sc é provocldo é possuir uma Yir~ude ad- do a Constituição neste outro caso, a quem 
ma do commum dos homens; e é o que 0 Se- compete regulai-o? E' s6 ás C!lm!lras pelo seu 
nado pratica até por timbre. E' verdad~. q•Je Regimento Interno. Ha muit!lS ,\·ezes nects· 
o Senado tem sido tratado na Camam dos sidadc de adiar, par!l melhor se meditar, e 
Deputados com menos dignidade, do que qual· deliberar; Isto niio é ainda rejelt!lr, nem ap; 
quer outra repartição, ainda a m!lls subalte~· provar; c disto não tr!lta !l Constituição, nem 
na; mas esse mau tratamento não nos de;·J mandando, nem prohlblndo; entretanto, Isto é 
arredar da nossa conducta. de conhecida nr.cessldade, c utilidade; quem 

Foi Interrompido por um nobre Se· h!l de regular, então, senão o Regimento da Ca· 
naclor q:1c dlssc: O Sm::do tem sido marn? .\sslm se pratica cm todas as Camaras 

dellbêrantes. Portanto, lta"o pód bj t o exemplo da moderação eYangeJIC!l... c S<"r o ec o 
de eontrO\'Crslns. 

O Sn. ::I!AnQrEz nE S.\XTo A~uno: - Potq o Sll :~r • · '• · .\RQUEZ DE !XHA~!BL'I'E: - Trata• 
se temos a :11odcrnçao e\'angellca, vnmos 1 se de dar á Cam d D 

é E ri 
. • ara os cputndos uma rcs-

pnra o c ·o. :.m. m, seJa como fõr, eu ado·. posta cohcrcntn é 1 t 
· • n e s o o que se lê no Pa-
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recer da Commlssão. DaqueUa Camara se nos 
pede uma resolução decisiva acerca dos Pro· 
jectos de lâ vindos, e dos que têm aqui !lcado 
adiados na presente sessão; não se nos diz 
que o Senado tem feito mal. Agora nós res· 
pondemos que quanto ã primeira parte nada 
se põde fazer ainda, porque não temos o Re
gimento Commum para a reunião, e votação 
das duas Camaras; e qun.nto â segundn, que 
adiamos, porque temos esse direito. Não ha 
mais nada. ·Portanto, parece-me que o Parecer 
estâ bem organizado, e não necessita de 
emendas. 

O Sn. Bonm;:s: - Convenho que se dê ij 

razão po~ que se tem adiado, visto que houYe 
descuido em se mandar esta participação; 
mas diga-se que Isto é da economia Interna 
das Camaras, que são Independentes na mar· 
cha dos seus respectivos trabalhos, afim de 
que para outra vez não nos repitam mais per· 
guntas. 

Mandou, e foi apoiada, esta 

EMENDA 

"Depois de - este principio fundamental 
- se accrescente - na parte, que diz respel· 
to a cada uma dus Camaras. - Marquez de 
Camvellas." 

O S11. BonGEs: - Approvo a emenda, mas 
tenho a fazer uma reflexão. A Camara dos 
Deputados, pelo que se vê do seu offlclo, está 
na hy.pothese de que o nosso Reglmen to tem 
algum artigo que mande· a reunião da As· 
semb!éa Geral; e por esta persuasão trazem 
o exemplo da reunião que houve para. o re
conhecimento do Prlnclpe Imperial. Por con· 
sequencla devemos desenganai-os dessa hypo
these, dizendo - no nosso Regimento não ha 
semelhante artigo. 

O Sn. MARQUEZ m; CARAYEU~\s: - Elles 
não se persuadem ti~ tal. .Sabem, que no nos· 

Julgando-se sufflclente a discussão, so Regimento ha r.::;Tas de discussão, e vota· 
foi proposto o Parecer ã votação; e çüo; e dizem: "nós nos sujeitamos a essas re
approvado, salva a emenda, para paa· gras". Pois o nosso Regimento não foi lm· 
sar â ultima discussão. presso, e não anda entre elles? 

Seguio-se a prlmj!lra discussão de O Sn. BoRGES: - Não estou por Isso. Por· 
outro Parecer da mesma Commlssão que recorrem elles ::o exen1p!o jâ citado? Nós 
sobre o offlclo da Camara dos Srs. com essa resposta vamos reanimar o argu
Deputados de 7 do presente mcz, !Ido mento que nos fnzem com esse exemplo; po!"· 
·hontem. tanto, diga-se-lhes claramente qu<• l!ão ha ar· 

O Sn. ~IARQUEZ DE CAnAYELLAS: _ o Pa· tlgo ;nenhum que regule as Camaras ireunl· 
recer estã bom, mas eu qulzcra, que se dls· das; que o exemplo da reunião para o reco· 
sesse mais alguma coisa, quando falia na _ nhecimento do Prlnclpe Imperial não quadra, 
excepção expressa - para que el!es não pos· que isso não foi acto legislativo. 
sam ehlcanar. O Parecer diz que não appare- O Sn. :!lúnqur.z DE CARAYELLAs: - Elles 
ce na Constituição excepção alguma expressa. sabem multo 'bem que não ha tal artigo, pois 
que derogue o poder de cada um dos ramos que elles têm na sua mão o nosso Regimento. 
do Poder emlttlr livremente o seu voto expll· Allegarem elles a reunião para o reconheci· 
cito; acho que Isto assim estã muito geral; I! mento do Prlnclpe Imperial não Indica que 
necessario !Imitar, porque a Constituição faz estejam nessa persuasão; tambem podiam tra• 
alguma excepção a respeito de um dos ramos zer para exemplo a reunião da Commlssão 
do Poder, que é o Imperador. A Constituição Mlxta para formar o Regimento Commum. 
declarn que. não te::do o Soberano repugnado O Sn. MAnQuEz DE SAXTO Aluno: - 1>. 
duas vezes, na t.Grcelra legislatura passe a questão não vale a pena. (Apoiados.) Vã 0 Pa
lel, lndependent~ da repug:nancla; declara recer como estã para que a Camara dos Depu
tambem que, não tmdo a Sancção dentro de ! tados conheça, pela ultima vez, qual é a men· 
um mez contado do dia da apresentação da /1 te da Camara dos .Senadores a este respeito. 
1:_1, se rep~ta que deu o seu voto. Ora, Isto ; Que diz a lei? (leu). - Duas Camarns sepa
sao excepçoes nu:n dos ramos do Poder; por- ! radas, cada uma dellas com o numero suffl· 
tanto, para ,que não ·haja chicana, eu façJ ! ciente para celebrarem actos legislativos. Não 
11ma emenda. i di: - havendo maioria -; logo que duvida 
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ha? Onde está aqui u votação? .-\ lei JA de- mento, como para evitar essas dispensas mal 
darou como se havia de fn:er este acto. Tr'l· dadas, deve-se já. fazer lei nova, que regule 
zerem para exemplo o aoto do reconhecimento este objecto, Isto t'!, a obrleacão de le\•ar ou 
do Prlnc!pe Imperial não serve dt> nnda, pois não capellães e cirurgiões a bordo. 
que não tem comparação, Isso não foi acto I e· O Sn, :IIAIIQUEZ DE: B.Ul'E:!'illY: - Eu pro
glslatlvo: foi cumprimento de uma lei que pas· puz o adiamento atê se discutir a lei da na
sou em uma c outra Cnmara. Portanto, dlg'l vegacão, que já está em segunda discussão, 
que o Parecer p6de passar. e quasi a passar á terceira, para que, appare-

Julgando-se sufflclente a. dillcus- cendo muitos favores feitos á Marinha, ap
são, o Sr. Presidente passou a pro- parecesse tambem este Julgamento; pois que 
por ao Senado: havia de fazer Impressão no publ!co appare-

1.• Se approvava o Parecer, salva cer uma lei a favor da llarlnha só com dois 
a Emenda. ·Passou, artigos, quaes sil.o dispensa de capelllí.o, e dl&-

2." Se passava a Emenda.; assim pensa de cirurgião; e, para cortar a continua-
se venceu. cão da pratica abusiva, qual é a de dar o G<l· 

3.• Se approv:n·a que 0 Parecer verno dispensas da lei, propuz logo que se 
passasse á ultima discussão; resol· autorlsasse o Governo, por uma Resolução, 
veu·se que sim. P:lra fazer Isto, que fazia abush•amente. Disse 

Passando-se ao segundo objecto da um nobre Senador que faoultar ao Governo o 
Ordem do Dia, prosegulo a discussão I I:odcr dispensar na lei era nntl-constltuclonal; 
do requerimento do ·Sr. Marquez de I mas Isso remedeia-se bem, dizendo-se em Iu
Bacpendy, que flcára adiado na Ses- . gar de - o Governo fica autorlsado - flc;am 
são anterior, no qual propunha o adia· I' dispensados os navios e'?- tacs clrcumstan
mento do Projecto que concede aos elas. e o conhe~lmento destas elrcumstanclaJ 
navios de propriedade brazlleira po- deve ser perante o Governo. - Desta sortt: 
derem navegar sem capellães nem I flcn salvo o artigo dessa antl-constltuclonnll· 
clrurgW~s. at.; que se conclulssc a dade apontada, e n6s livres do conceito. que 
dlscussilo da lei a favor do acto de I o publico poderá fazer, de que pomos de par· 
navegação. l te os prlncl;>los da humanidade e religião a 

o Sn. :l!ARQUEZ DE CAM\'E:LL\S: _ Voto 1 respeito das emba.rcações. Disse o nobre Se
contra o adiamento. Se a Indicação dl:;sesse. nador que a justlticacão obrlgavn. o navio a 
que o Governo ficaria autorlsado para· poder estar á espera, e que. por um dia âs Yezcs 
dispensar, bem estaYa; mas ficar a lei empa·· se perderia umn boa Ylagem. Pois o dono do 
tada, c o commcrc!o nos mesmos embaraços. navio ha de reservar para a Yespern ou di~ 
pois que, segundo a Indicação, é necessarlo da viagem a dl)!gencla sobre capellão e c!rur
que o dono do na1•lo mostre que fez toda a di· glão? E' a justlflcacão de que não ha.? N!n
l!gcncla, Isto não tem lugar. }f:l de pro- gucm o dirá.. Portanto, Sr. Presidente, firme 
curar cirurgião, c nisto le\'a tcmpc.; não 0 nas mesmas razões com que pcd! o adlamen
achando, ha de requerer ao Governo a dia; to, ainda o sustento. 
pensa, c proYar que procurou com toda a di- O Sn. :l!ARQtmz DE SAxro ~rAno: - Ou 
llgencla; esta justificação absorve mais tem- é, ou não é de vantagem para os naYios o Ie
po; c eis aqui a na1•cgação empatada, per- v:trcm estes dois offlclacs; são estes os dois 
dendo tah·ez mufto boa viagem. Não pode ser; pontos de vista que o Senado deve encarar, 
c demais, quem sabe se a lei do acto da nave- para tomar a sua dcl!bcracão. Se fosse desco
gação passarA? Tah•ez não passe nesta Iegls· nheclda a falta que ha de padres, c de clrur· 
Jatura nem na outra; e, entretanto, padece o glões, c se não soubessemos que é prcjud!
commerclo. ela! ao commcrclo qualquer demora na sahl-

0 Sn. BonGEs: - O adiamento não tem lu· da dos seue navios promptos de tudo mais 
gar. A lei existente faz padecer o commerclo; c só esperando que apparecam este; dois of
c o Governo não tem poder para dispensar I flclaes, Justo era que adlassemos esta iel, 
nella; logo, tanto para tirar aquelle padeci· até termos os neccssnrlos conhecimentos ! • 
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que faz o seu objecto; mas sendo tll.o claro, 
que existe aquelln !alta, e que aquella demora 
atrazu o commerc!o, para. que este ad!amen· 
to? Eu voto contra elle. 

Igualmente exige que a alllvlem, a bordo dos 
navios, <lesses mataza.nas que apparentemente 
silo cirurgiões, e que realmente matam com a 
suu lmperlc!a, Nos navios dos Estados Uni· 
dos o mesmo cap!tilo traz umu bo,t!ca com '"i· 
drlnhos providos de remedias, com um Jetrel· 
ro por fóra, que diz ,.... este é bom para Isto; 
e nssl:n navegam com mais saule a bordo, do 
que nós. Portanto, entendo que deve passar a 

Julgando-se bastante a. d!scussflo 
sobre o adiamento, to! posto á vota· 
tão, e !lcou rejeitado. 

Em conscquenc!a continuou a ter· 
celrn discussão do Projecto juntamen· 
te com :15 duas emendas. 

O Sn. MAnQt:EZ v1~ So\~To AMAno: - Sr. 
Presidente. Eu Jogo que fiz a primeira ''la· 
sen1 para 11 Europa conheci que era melho:.
niio se fazer o santo tacrlflclo 1a missa a 
bordo dos navios; li a maior lnde~r.ncla que 
se pode lmnglnar. Eu vi os paramentos do 
altnr rolarem pelo convez, etc., etc., e se _Isto 
se vê em nnv!os de guerra, o que não aconte
cerll. JlOS outros? A' vista disto hei de faze:.
que haja capclliics a bordo dos navios? D~ 

nenhumn modo. Pelo contrario, tenho em re:;ra 
que o homem legislador deve revogar todas 
aquellas leis que, pelos abusos que dellas se 
têm feito, j(L se não podem manter sem cscanda· 
lo. Quanto acs c!rurg!ões a verdade é que não 
siio cirurgiões; fazem um curto exame na pre· 
scnca do Physlco !.f6r, e sabem dos hospitaes 
para bordo com o tltulo de cirurgiões. Isto niio 
é senão !Iludir a lei. E hei de votar que os 
na\"los os levem? Voto que não vão rJrurglões, 
nem capellfLes a bordo dos navios. 

· O Sn. DanGEs: - Esta lei alllv!a o com· 
merclo de um onus tah·ez o mais pesado, não 
digo pela despcza, que se faz com estes dois 
empregados, mas pelo trabalho de os procurar, 
e quasl Impossibilidade cm os achar, quando 
se carece dclles. Allim de que a rel!gf.ão mes· 
ma, e a humanidade, lucram mais com esta 
lei nova. E' uma verdade o que acabou de 
apontar o nobre Senador, e o comprova o que 
aconteceu numa viagem que fiz de Lisboa a. 
\Pernambuco. Xunca houve missa a bordo, 
porque o capell5.o nunca estava em termos 
de ·Be lhe consentir chegar ao altar para exel'· 
cer um m!nlstcrlo tão sagrado, qual é a mi~ 
sa; elle era o maior discred!to da religião! E 
o que se <l!z a seu respeito deve dizer-se ncer· 
.ca de todos os outros que andam ~.nbarcado~. 

com mui pequenas exccpcõe!. Por Isso dlg6, 
que a religião nunca folgarã , d~ se terem 
estes motivos de escandalo. A humanidade 

lei. 
O Sr.. !.fAnQt:t:z llE CAIIAmLus: - Não se 

trata cm abstracto se li bom ou mau · terem 
os navios o seu capellão, ·c cirurgião .• \ ques· 
tão é se, nas clrcumstanclas actuaes do Bra
zll, l~to conv~m. ou se deve ser nbol!da a lei 
que assim o mandava. A Camara conhece bem 
que cs~a lei j;l. não pode ser executada, pela 
fnltn. mui sens!vel de sacerdotes, e de c!rur· 
glõcs que cmbarqu~m; snbe que quanto mais 
rara é uma co!sn.. t~nto maior somma de di· 
nhe!ro custa; sabre que a nossa navegação já 
se :1cl1a muito sobrcc:trregada. Para que, en· 
tão, Insistir na dur:1ç~o de um:i-Je! hoje qua·. 
si lmposs!vel? De uma lei que, quando algu
ma \"CZ se execute, obriga os donos dos na· 
;Yios a dispendCTem grandes .·sala!'los? 1 De 
uma lei, que embaraça a nossa naYcgação 
entr:n· c::1 concorrcncia com a das nações es
trungcirr.s? Todo homem dc\'C dnr culto a 
Deus; mas n. missa, que a Egreja marcou co
mo o reodo mais proprlo de um culto digno e 
perfeito, não é o unlco; e nem clle é obrigado 
se não como preceito eccleslastlco, e em taes 
e taes circumstanclas, com milhares de exce· 
Ptões; tanto assim que um doente e quem 
está tratando dellc. não têm !mputnção. se 
faltam a este preceito. Todo homem deve-se 
curar nas enfermidades; mas por este prlncl· 
pio geral, deve-se determinar que as embar
cações levem cirurgiões? Então, tambem, e 
com mais razão, se devia decretar, que as 
v!ajant~s de terra, principalmente nos sertões, 
não andassem sem clles, não só porque nes· 
ses lugares despovoados não se encontra um 
ao menos, como porque cm estas viagens an· 
da·se mais exposto· a mal estias, peJo sol qu~ 
se apanha, pelas chuvas, quedas, e outros ln· 
commodos de que se soffre Inevitavelmente. 
Mas Isto não se manda; Jlem a missa é o unlco 
melo de dar culto, e nem de preceito divino· 
Jo::;o, alllv!emos as embarcações dessa lei qu; 
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:Havendo-se esta mnterla por deba· 
' tida o Sr. Presidente propoz · ao Se· 

nado: 
1.• Se approvava o Projecto, sàt

vas as emendas; assim se venceu. 
2.• Se npproYava qu~ se e:~o:t-eP· 

ptuassem a~ embarcacões empregadas 
no trafico da escravnturn, as quaes 
contlnuaril.o a ser despachad:!.s .na 

forma o.tê agora praticada; não Pll!l· 
sou. 

Julgou-se prejudicada a emenda do 
Sr. VIsconde de Cayru'. 

Ficou, port:lnto, o.pprovndo o Pro· 
jecto ta! qunl estav:L redlgl:lo, afim 
de subir á Sancção Imperial. 

O Sr. 1• Secretario apresentou os 
seg-uintes off!cfos, que ha\·ia recebido 
do 1• Secrct:1rlo d:1 Cam:1ra dos Srs. 
Deputados: 

orFicros 

"Illm. e Exm. Sr. - Sen;b presente 
á Camara dos Depu~:1dos os Autograpbos, da 
lei sobre o Quinto do Ouro, da lei relativa nos 
Blsp:laos nommcntc creados de Goyaz, c Ma· 
to Grosso, e da Resolução, que :põe co \·lgor 
a disposição do Concilio Tridentlno na Ses· 
são 24, Capitulo 1" do Rc[ormatio•l~ JiatriO· 
monii, já. asslgn:1dos por Sua :Magcstadc o 
Imperador, e remettidos por Officios, da R.c· 
pa.rtlciio dos ::'\egoc!os da Fazenda, cm d:J.t:l 
de 6 do corrente, c da dos Negoc!os da Jus· 
tlca d:1tados :1 3 do ::~esmo mez: ficou certa a 
mesma Camara de hnYerem sido Sancc!onn· 
das n.s referidas leis. e resoluções. O que te· 
nho a honra de commun!car a V. Ex. pa· 
ra que seja presente na Cnmara dos Srs. Se· 
na.dores.-Deus Guarde a V. Ex.-P:Lço da Ca· 

fllz!o. tão custos:~ a sua navegação. Sem no.· 
vegação não hu marinha de guerra, e a mar!· 
nha faz as muralhas do Braz!l. E' por estes 
prlnclplos .que digo que appareça a nova lei, 
e nii.o é pelo que praticam a bordo alguns ca·l 
pelliies. Quanto a estes ;;cn1pre direi que "~ 

que Iam nos navios em que vlnJel não eraul 
multo lllustrados em conhecimentos, m:1s en 1 

tretnnto desempenhavam o seu mlnisteri.O 
com a.Juella dignidade proprla de sacerdot;:. 
Pelo que pertence porém aos cirurgiões, nãll 
s6 os 'dos na\•los em que embarquei, como on· 
tros. que conheci, tàdos eram pesslm0s, peio· 
res do que n.s mesmas molestlas: matnvn.n 
mais do que curavam. N:io se dlg:L que essa 
lei tem jã feito um costume geral, e lm·~tr.· 

rado. Se este argumento tivesse algum peio, 
não podcrlamos entrar em reformas, prlncl· 
palmente daquelles :1busos que estão r:1.dlca· 
dos. Não se diga, Igualmente, que se deixe ao 
,Governo fazer essa dispensa, provaud o-se, 
que se fizeram as diligencias, e não appare· 
ceram c:1pellães e cirurgiões. Isto é abrir ma!s 
uma porta li lmmornlldnde, c dar occ:1slão 
a repetidas justificações fals:ts; ;10i s bem sa· 
bemos que 1!:1 multa gente prompta para tes· 
temunh:1r, e até para juramentos falsos. Eu 
ouvi dizer em Llsbo:L que, quem 'tnerla fazer 
uma justi-ficação qualquer, ncb:1.va na praça 
de S. Domingos uma praça de testemunhas 
falsas; e se, entre nós, ainda não as ha assim 
juntas, acham-se espalhad:ls,. e pel:L cont!nu'l· 
ção el1:1s se acostumm·üo. O que me fez sobre 
tudo algum peso, foi a especle emlttlda pelo 
Sr. ~brquez de Parana.g-uá de que, pelo trnt:l· 
do com a Inglaterra sobre o commerclo da 
escra'l'atura, era necessarlo que os passaportes 
dos navios fossem nos termos do Alvará que 
manda levar cirurgião c c:1pellão. Os lngle· 
zes, por serem multo phllantroplcos, e não ten· 
do podido ainda conseguir a abolição do trafl· 

mara dos Deputados, em 9 de Xove:nbro de 
1827. - José Carios Pereira de A.!mcida Tor· 

co da escrav:vtura, qulzeram. ao mClllos, qui! 
este se fizesse com a maior humanidade pos· 
slvel; mas, mostrando-se que esses cirurgiões 
eram mais nocivos :i humanidade, e que por •mm. e Exm. Sr. -Passo ás mãos 
Isso foram tirados por esta nova lei, segundo a de V. Ex. para ser presente â Camara dos Sr&. 
qual começam os pa."~·'lPOrtcs a dar-se sem Deputados, relath·amente á moeda falsa d•~ 
essa entidade dantes exigida, não haverá. na· j cobre da Provlncla da Bahla, com os docurnc'l· 
da a temer; pois que assim se preenche me· tos, que lhe dizem respeito. - Deus Guarde d 

lho r aquella phllnntrop!a tendente :i melhor \V. Ex. - Paço da Camara dos Deputados, 
conservação da humanidade. I em 8 de ::'\ovembro de 18!!7. - Jose! Carlos Pe-
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reiru de ~umeicia, ~ S:. Vl~conue de Coug:.
nbas do Campo." 

Foi l!ua a n·esoluçflo pelo Sr. !!• Se· 
cretarlo, e o seu tbeor ó o s~gulnte: 

m:sowç.\o 

"A Assembléa Geral Legislativa do Im· 
perlo resolve: 

'' Art. 1."· O G·overno farol trocar por 
moeda de cobre do peso, valor c typo da que 

é cunhada nesta Cllrte, e por ·cedulas emltti
àas pelo Tbesouro, fada a moeda de cobre, qur.' 
actualmente g-Ira na Bahla; de\'e!ldo re:\l!Za.:' 
o dito troco no termo mais breve passivei, 
assim nas cidades, como nas vlllas, e povoa· 
ções da Prql'!ncla. 

'' Art. !!.• Para este fim o Governo pt:-· 
dcrol: 1", dlspôr das sommas existentes no 
cofre da :11esa. da Inspecção da. 13a.hla. prove
nientes dos Impostos, que se cobravam por 
ella; !!", app!lcar até rluzentos contos de ré!~ 
na moeda de cobre declarada. no artigo 1 ', qu~ 
serão fornecidos pelo Thcsouro, c debitados li 
Casa. de Fazenda da.quel!a. Provlncla; 3", con-

"Paço du Camara dos Deputados, em 8 
de Novembro de 1827. - José Oarloa Pereira 
de Almeida Torres, 1• Secretario. - José An
tonio da Silva Maia, 2• Secretario." · 

Decldlo-se que entrasse em dl'l
cusslío na sesslío seguinte, Indepen
dente de se esperar a sua lmpresslío. 

OFFICIO 

"Illm. e Exm. Sr. - Passo ás mãos do 
V. Ex. Inclusa a Resolução da Camara dos 
Deputados, sobre a abertura dos testamentos; 
afim de que seja por V. Ex apresentada. na 
Camara dos Srs. Senadores, com os papeis qn~ 
lhe dizem respeito. -Deus Guarde a V. Ex. 
- Paço da Camara dos Deputados, em 9 de 
N'o,•embro de 1827. - José Oarlos Pereira ele 
Almeida Torres. - Sr. VIsconde de Congonhas 
do Campo." 

Foi Igualmente lida pelo Sr. 2• S !· 

cretarlo, e o seu theor é o segulnt~: 

IIESOLt:t;'.\0 

tr~hlr t:m emprr>tlmo de um até trezcntoq 
contos de réls com as condl~ões que jnlgar "A Assembléa. Geral Legislativa. do 1m-
mais favor:n·e!s, e com hypothecn, para paga. perto resol\•e: 
menta do capital, e juros nas rendas da AI· "Artigo unlco. A disposição da Orden:t
!andc~a da Provlncia, e no producto dos im- çüo do Livro l•, Titulo G2, paragrapho 38, na 
postos que se cobravam pela. :IIesa da Inspt>- parte que regula o espaço de tempo, cm quJ 
cçfto, os quaés ficam app!lcados d'ora e;n se deve considerar morto· aquelle que, ausen
dlantc ao referido emprestimo, cujo capital, taudo·se de um lugnr, não se sabe noticia. 
c juros se:-:~ nmortiz:ldo, c pago pela Junta. da delle, não comprehende o caso, em que tendo 
Fazenda, c:1.1quanto não fõr cst:tbt>~~clda a partido algum navio de um porto con:. destin:> 
Caixn filial detcrmlnadn na lei dn fundaçib, certo pnra. outro, não hnja noticia de sua. che· 
1'\ qual pc:tence esta operação. gada a esse porto, ou a algum outro, nem das 

"Art. 3." O Governo determinará ..t fórma pessoas, que nellc foram, dentro de dois annos, 
das cedulns que hounr de cmlttir, r.s qttncs nas viagens mais dilatadas; deYcndo neste 
circülarüo como moeda. dentro da Pro1•inc!-. caso !'eputar-sc perdido, e fallccldos os que 
s6mcnte, c serão amortizadas pelas reparti· nelle partiram, para o effelto de de\'oh•er-s~ 
cões decl:lradas no artlço 2". A Junta da Fa- a sua herança, por testnmento ou sem este, 
zenda rcce~crá as ccdulas estragadas, c, inu- aos que a ella tiverem dl!clto, proYados os re
tillzando-as, as substituirá por no\'as. qulsltos exigidos na dita Ordenação; da 

"Art. 4." Findo o pr:1zo, que se marcar mesma sorte que foi estabelecido, a respeito 
para o troco, a moeda. de cobre da ProvlnciJ dos navios seguros, no artigo 19 da regulação 
ficará sem v~lor. approvada pelo paragrapho 3" do alvará de 

"Art. 5.• A moeda de cobre trocada n? 11 de Agosto de li91. 
fórma acima determinada, s~rá fundida, e "Paço da. Camara dos Deputados, cm s 
aproYeltada ,Pelo modo que melhor parecer a~ de XoYcmbro de 182i. - José da Costa Oar
Govcrno. ·:allio, Vlce-Presldente. - José Carlos Pcrcir.l 

l 

l 
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t!c .1lmcldCL 7'0I'I"c8, l• Secretario. - Jos~ .11 .. desonerarem dos prejulzos. Portanto;~, Sr. 
tonio da Silva Maia, 2• Secretnrlo." Presidente, demos aos nossos algum favor, 

Foi a Imprimir para entrar em di~· para que elles possam, nil.o monopolizar, ma~ 
cussão na ordem dos trabalhos. Igualar aos estrangeiros. Eu farei uma 

O mesmo Sr. 1• Secretario deu conta emenda, e tomlira que mereça a contempla~ão 
de uma partlclpaaão de nolestla do da Camara. 
Sr. VIsconde de Alcantara. ·:\!andou, e !o! apoiada, esta 

O Senudo ficou Inteirado. 
Seguindo-se o terceiro objecto da 

Ordem do Dia, abrio-se a tercelr<l d!s· 
cussão do Projecto de lei concedendo 
serem admlttldos a despacho nas al· 
!andegas do Imperio, os generos e 
mercadorias da As ia Importados po • 
estrangeiros, ou em navios estr:m;;~!-

"Ao artigo 2", accrescente-se ·• ;;,'ndn os 
Importadores naclonaes, pagarão sómente doz~ 
por cento". - Salva a redacção. - .'I! arque: 
ele Caravellas." 

O Sn. l!.\I!Qt:EZ 1m SAxro AliAJw: - Alnd'L 
ros. ha pouco tempo passou uma lei. qu ~ manda 

O Sn. :!IL\IlQt'ltZ llE C.\11.\n:r.LAs: - E•J os estrangeiros pagarem vinte e quatro por 
adopto multo os prlnclplos llberaes, como por cento, e os naclonaes doze. Portqr.:o, não 
multas \'ezes tenho mostrado nestn Ca- tem lugar esta emenda, ainda que fundad:1 
marn; mas, quando se trata de negocies de em desejos de animar o nosso commerc!o. D~
nação para nação, eu sempre nttcndo multo â mais, n6s não de\·emos conrctar a \'::tntngem, 
nação, n qu_e pertenço; por Isso n:lo aplJrO\'.l que resulta da concurrencla dos gen!eros, tanto 
que os estrangeiros paguem tanto de direito, a bem de maior somma de direitos, cc:no r. 
como os naclonaes. :'llão a porque eu queira bem do mercado. Por outro lado, nós temos 
dar nos naclonaes o mono;>olio deste comme,·- gente empresada, a ganhar dinheiro por eõ!o• 

elo, mas sim para o não dar aos estr::.ngelros; I meio, mas não são_ negociantes; estes, nã:1 
pois que, se os nossos não th·ercm este favor /existem entre n6s, sao meros caixeiros, que 
com exclusão, só os estrangeiros farão este . ttm esse titulo, e que nada entendem ele com
commerclo, principalmente os Inglezes. Eu vi merclo. Estamos 'neste estado. Portanto, nãr. 
uma conta estatlstlca do commerclo da Indla, tem lugar esta emenda; e!la não preenche n 
dada por Inglaterra, e admirei ~!I" cs ingle· seu fim. O Go\·erno tem feito tratados de 
zes, depois de terem feito com qae aquell~s commerclo em que Iguala os lnglezes nos bra.· 
PO\'os, principalmente os de Bengala, désscm zllelros; e as outras na!;ões cstarito tnmbem na 
á costa, chegaram a metter até fazendas de ai· mes:na razf:.o; como então· fazer agora ~sta 
godão na Indla, resalvando alguns prejulzo~ dlstincção? Voto cont•:t a emenda. Lembr:<· 
desta Ojleração na exportação, qüe fariam, do~ me ainda que ha uma grande di1!o·~nça ~n
generos da Asla, c da Europa. Elles têm cal· tre o commGrclo do Brnzll para a EilrC':l, ~ ,, 
culndo que se póde transportar assucar da do Brazil pnr::t a Asin: aquellc cons!s~c ~:m troca 
Indla, e vendel..a na Europa pelo mesmo preçll de generos, este faz-se sómente co::1 mo~da, e 
da Amerlca. Ora, nós nii.o podemos fn.zer ou- boa moeda. Como enti!o, se p6dc admi:tlr essa 
tro tanto, porque a nossa naYc~3C:io ~ :nulto emenda? Quem manrlarii. um n:n·!o ú ;.,.ia c~:>J 
onerada; ainda que tenhamos o faYor de mcl::t tres por cento de dlfferença, compra:Jco ~.~::1 <> 

viagem, todaYla Isto não compensa as ;;ran· metal n vinte por cento ou mais? Não p6de 
des despezas, que fazem os nr::!o~ da Asia; e ser. 
se, com estes pt'sos, já não podlamos entrar em O Sn. )f.\RQ1.'EZ DF. C.\I:.m:LT.As: - A lei da 
concurrencla com os estrangeiros que v{,m aqui f6rma que está diminue o numero dos •endedo· 
trazer as mercadorias da Asin por um prec:~ res, c Isto é em prejulzo da Nação, e contra os 
que os nossos niio podem da~ sem ,,rejulzo, prlnciplos de :Sconomln Polltlca. Que diminue 
que ncontccer!l. lgualanclo·St' os eqtrangelrr.s 6 claro; pois I'JUe, não dando esta lei vanêa;::.:rrt 
nos direitos? Nada menos do que entregarem nos naclonaes, como já está demonstrado, este 
todo este commerclo nos estr:mgelros, para s•! commcrclo ficará só nJ. m~o dos CEtr?.n~·dros, 
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que p:;r:!o o p!·cco q::c (l!!!:eren1, ás mercadorias 
aqui. Dim!.:1uldo o numero dos vendedores, C:l
m!nuido e3tá o numero dos generos, porque são 
menos os Importadores; e, dlminuidos os ge
ncros, segue-se a diminuição dos direitos, o que 
é contra os l·nt,;resses !la X:~ciío; e não acont'l· 
ceria, se, na f6rma dn minha emenda, anlmlls
setnos os nacion11es a entrllrem ~lU !' mcurren
cl:t com os es:rnnge!ros na mesma ncgoc!açlo . 
Ha outro prlnclpio de Economia Po!IUca que 
nos ensina quê no commercio extern" fica o 
lucro dentro do paiz, e este se reparte por ou
tros r:un~s de Industria, de que a ::\a!:ào neccs
sit:l.. Disse o nobre Senador que os nossos não 
que~e~r1o f:l:er este co:nmc:-c!o. Eo~or:l. não 
queiram, mas nfto os privemos nós, se em al
gum tempo elles qu!zerem fazer; de maneira 
nenhuma se de\'C violentai-os por uma lei que, 
ainda ces;;:muo as c!rcumstanc!as actuncs dcs-
fnvor::.n·ls, fic:t c:nb:trnpndo o lançnr mão deste 
ra:no 11e !ndustri:l, depositado todo na mão dos 
estra::~;rei:os. Falou tambem nos tratados de 
commerc!o com os estrangeiros, e disse que 
té!:IOS l;;u::.!r,do 03 estrang-eiros aos nac!onaes. 
::-<ão, Se::Jhor; nós o que queremos 6 Igualar es
tr:.i a.:;~~iro.3 ('~i~:·c s!: igualar· !lOS nos~ os se:-la 
um erro lmpolit!co, multo mais ar,gra,·ante nas 
circumst~n~!~s actuacs, cm que os nossos a!nda. 
estão atraz:tdns cm experienc!a, e nos Jlerfe!tos 
conheclme:tto;; de commerclo c n'lw~aç1io. Em 
um:t pai:wra: o! nccessario anim:tr r<; nossos 
por todo~ os modns, e meios, e não hnçar-lhes 
pelas; senf,o, ficaremos sempre n., cs1 ado de 
compr~r até as c,,;,elle!ras de França, como no 
tempo íi~ El-T-!ei D. Joüo V. O a.rgumcnto do:; 
24 e l:i p8~ ~cnto não póde fazer força, porque 
essa mcdid:l. já fol um favor, c um favor feito 
r;fto ~mb:c:·a~a a continuaCflO de outros novos; 
princip~i::"éntc quando tudo ;·cm a reflectir cm 
<Juem os faz. 

Deu a hora c ficou adiada a dis-
cussão. 

O S:. Presidente marcou para Orde:n 
c!~ Dla: pri:<Jeiro, continuação do pro
J~c:J adindo; segundo, resolução sobre 
m:l::rl:tro)UJ-sc buscar professores de Hy· 
dr:1ulica; terceiro, os dois pareceres da 
Com:nissão de Constituição c:•1c passa-, 
r:tm (c tcrCP.Ira d!scussito; quarto, rc
s:JI;:r,1o ~obre os professores da Lln~m 
L:-..r:i1l: qui!1to, r(!soluçrto rc!at!va (t J 

mo~dll falsa de cobre da Bah!a; sexto, 
resolução sobre a substltuicão do Pro
motor do Jury; setlmo, ultima d!s
cussito dol resoluclio para que seja:n 
Isentos de porte os perlod!cos, e de di· 
re!tos os livros, que se destinarem âs 
b!bl!othecas publicas. 

Levantou-se a sessão âs duas horas 
da tarde. 

Bispo Capellão-Mór, Presidente. - Vis
conde de Congonhas do Campo, 1• Secretario. 
- José Joaquint de Carvalho, .2• Secretario. 
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Expediente. - Continuação ela terceira dis-
cussão do projecto de lei que permittc se
rem admittidos a despachos nas alfmtde

gas do Inzpcrio os generos e ;n:•rcaelorias 
da .1sia importaelos por estrangeiros, ou 
cm navios estrangeiros. - Terceira dis
cussão da resoluçtio autorizando o GoL·erno 
para mandar vir professores ele Obras Tiy
draulicas c .mgenhciros de pontes c cal
çadas. - Terceira discussão de dois parr.
cercs da Commisstio de Constituição. -
Primeira c segunda discussllo tl.a resOl!bo 
çcio relativa á. moeda de cob1·c falso da 
Província da Balda 

l'RESIDEXCIA DO SR. DISl'O CAl'ELL'i.O ~!ÓR 

Achando-se presentes trinta c dois 
Srs. Senadores, declarou-se aberta a 
Ressão, .e !!da a acta da antecedente, 
foi approvada. 

O Sr. Presidente annunc!ou que 
eram .horas de sah!r a Deputação no
meada na sessão anterior, c ·então se 
retirou ~st.i, Indo o Sr. Antonio Vieira 
da Soledade, ·cm lugar do Sr. Santos 
Pinto, que se achava impedido po:- mo
lcstia; e, não havendo numero de 
Srs. Senadores para continuar a sca
são, 'suspendeu-se pelas dez h()ras e 
meia.. 
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A's 11 horas e um qu11rto recolheu- P. d!ffercnca, e Q·Je ó necessarlo !11Yoreccr mais 
se a Deputscão, e então o Sr. !liarquez os nuclona~s. Convenho; uu1s es•R nlío ê a 
de S. João da Palma, con1o orador questll.o; -a questão é que Jtl dl!ucldel hontem 
della, !lnnunclou que, logo que che· nos 11rgumontos ~ue expendl, c que, parecen
gara ao Paco, fOra Introduzido á. pre- do-me estarem em lembran~a. não repito pan 
senca de Sua Magestade o Imperador, não canc,r o Senado. Todavia, ~c~r~scentarel 

e lbe entregára os cinco decretos úe que s6 teria lugar o que len1bra o nobre Sena· 
que fOra encarregado, acompanhaudo· dor, como melbor, se fosse p11ra fazer um tra
os das mesmas expressões de que us:t tado com os estrangeiros; mas, não sendo 
a Constltul~ão, ao que o mesmo Au
gusto Senhor se dlguou responder -
que passaria a examlnal·os. 

Foi recebida a resposta com multo 
especial agrado. 

Entrando-se na primeira parte da 
Ordem do Dia, prosegulo a terceira 
discussilo do projecto de lei, que pcr
mitte serem admlttidos a despacho nas 
alfandegas do Imperlo, os generos e 
mercadorias da Asla Importados po1· 
estrangeiros ou em navios estrangei
ros, que flc:l.ra adiado na sessão an
tecedente juntamente com uma 
emenda elo Sr. ~Iarquez de Carnvcl
las. 

O Sn. BOJ:GES: - A emenda do nobre S ,. 
nador é proprla do seu patriotismo, mas eu 
s6 \'otarla a favor della se, em iu!':'l7 de que
rer a pequena dlfferenc;a de tres por cento, 
fa\'Oreccsse mais amplamente aos naclonaes. 
Não é com tão pequeno favor que se anima c 
nosso commerclo. O nobre Sena.dor sabe quJ 
até agora este commerclo era só nosso; sabe 
aue a nossa navegaçfLo está multo gravada; 
~abe que, concurrendo agora os estr:lllgelros 
neste trafczo, os nossos negociantes, bem ce1·· 
tos de que não poderão lucrar mais daqui cm 
diante nesta negociação, a abandonarão aos 
estrangeiros. :-;:;.,J ·era, pois, mais acertado, 
visto consentir •rue os estrangeiros entrem 
neste ramo de negocio, exigir delles direitos 
pesados, que equilibrassem com ns grandes 
despezas dos nogsos navios? Assim, melhor 
se favorecia os naclonncs, e f!oavam elles 
Igualados, para continuarem neste seu antigo 
ramo de negocio, que por boas maneiras se 
lhes quer tirar, como a cxperiencla confirmará 
logo que sahlr a lei, c principiar a ter a sun 
exccuc;ão. 

O Sn. MAnQm:z nE CAn.wr.r.r.As: - O nol1r~ 
Senador niio deixa de conhecer qu'.l G );equenn 

A 42 

esse agora o nosso fim, devemos consen·al-os 
na posição em que se acham a respeito dos di 
reitos estabelecidos, e fazer a al~erar;ão nos 
que pagam os naclonaes. Eu pecll á Camara 
licença para retirar a minha emenda por umn 
razão especial: receio que não pu~ae a lei com 
ella; e, quando passe nesta Camnra, póde se: 
que na. outra encontre opposl~ão. F.at:etantn, 
passe a lei; e, como nii.o estamos fazen<lo um 
tratado, se mudarem as c!rcumstanclas, a tod~ 
o tempo podemos arranJar isto melhor. 

O S1L :1!.\llQt:Ez DE :llAmc,i.: - Retirando 
r. emenda, niio t!Oho mais que dizer. Eu pç. 
dlra a palavra PJrque queria mostrar que esta 
emenda é Impropria. 

O Senado consentlo que o autor do~ 
emenda n retirasse, conforme o se•1 
requerimento. 

Julgando-se afinal discutida a ma· 
teria do proJecto, foi proposto :1 \'O· 
taçào, e approvou-se como csta\'a re
digido afim de subir á Sancçii.o Im· 
per la!. 

O Sr. Ollvclra apresentou aq cartas 
reg!:ts r~!ativas ã Junta de Justiça 
:IUI!tar do Pará, que lhe fornm remet
tldas pelo Desembargador José Paulo 
de FlguerOa :o<abuco de Araujo, e jun· 
tamente um compendlo sclentlflco, e 
11m dialogo constituclonai, que o 
mesmo Desembargador offercc!a ao 
Senado. 

A offcrta foi recebida com agra.!t•. 
Passando-se ao segundo objecto da 

Ordem do Dia, teve lugar a terceira 
discussão da resolucii.o autoriza~·l~ .., 
Governo para mandar vir pro i .ss rP3 

praticas de Hydraul!ca, e enr;-cnhc!~os 
de pontes e calçadas; cuja n•nte!la 
julgando·sc discutida, foi posta á vo· 
tação; e, sendo approvada, rol reme:
tlda (t Camara dos Srs. Deputados. 
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Seguindo-se o terceiro objecto da artigo com artigo para ver-so se involvem con
Ordem do Dia, abrlo-se a terceira dis· trndlccdo ou algum Inconveniente. C'?!llo, pois, 
cussão do parecer da Commlssão de darmos por conclulda já esta discussão? Va· 
Constltulcão sobre o offlclo da Ca· mos em regra, como manda o Regimento. 
mara dos Sra. Deputados de 7 do mez O Sa. :!I'IAJIQt:Ez ut: SA~TO A~C.\IIO: - En 
corrente, juntamente com uma emenda de;;ejnvn não prolongar a discussão desta ma· 
do Sr. Marquez de Caravellas; e, jul· teria. o nobre Sc:Jador parece que se csque~e 
gando-se discutida a mnterla, foi do Regimento; J.orquc o que este manda !'! 
posto a. votMão o parecer, e approvou· que Jm.ja a prl:ndra dlsrussilo em abstracto 
se na f6rma da emenda, decidindo-se, sobre a materia do projecto. Segundo o Ro.· 
.que se offlciasse nesta conformidade á glmento, o proje~to presente é utll ou não? 
Camara dos Srs. Deputados. est!l é a questão. Quando se trata de dilue'· 

Igualmente entrou em terceira dia· dar as vantagens da lei não tem Jug~r o que 
cussii.o o outro parecer da mesma cliz o nobre Senador. 
Com missão sobre outro officio de 6 o Sn. :lf.UlQUEZ 01~ CAIIAI"ELUS: - Levnn· 
do corrente, com uma emenda do Sr. to-me para !embr~>r no nobre Senador que nós 
Marquez de Santo Amaro; e dando-se bontem rtcbámos qce esta lei era utll, e, em 
por discutida a materla, poz-se á vo· consequencla, qulzemos que fosse discutida, 
tação o parecer, e foi approvado na mesmo sem ser Impressa, pela urgencla (JU~ 

f6rmiJ. da emenda, decidindo-se, que ha delln. Como ~. então. que, reconhecendo Q, 

se offlclasse lgulameRte nesta confor· Camara esta urgencla, se quer demoriJ.J-a? Nós 
mldade :i mesma Camara. tc,nJos pra;Jcado o mesmo com as outras Jel3 

Passando-se ao (Juarto objecto da Or· que 1•l>m da outra Cam:u·n. unl:ldo a segund·t 
dem do Dia, teve lugar a. primeira. e dls~ussilo com a. J!rlmeira. Querer agora uma 
segunda discussão da. resolução rela· votação sepa;ada para. esta lei. é querer dem>J· 
tlvn á moeda de cobre falso da Pro. rnl-a. e cxccptual·a da pratica do Senado. JA 
vlncla. da. Bnhla, começando-se pelo I com Isto estamos perdendo tempo. 
artigo 1': I O Sn. :I!AIIQ'CEZ DF. I;o;H.mnr::PE: - O que 

"Art. 1.• O Governo fará trocar por moeda eu disse foi que uéssemos por feita a prlme!r .. 
de cobre do peso. , t•lor e typo da que é cunhada discussão, e entrassem os na materla. 
nesta Côrte, e por cedulas emittldas pelo Th~- O Sn. PnF.sm:,:o;-TF.: - Parece que o Reg!
souro, toda a moeda de cobre que actualmente mento concede 1'1C qualquer Sr. Senador n~ 
z;irn na Bahla, devendo realizar o dito troco primeira discussão possa falar sobre o mereci· 
no termo mais breve posslvel, assim na cidade, mento àa lei em geral. 
como nas vl!las, e povoações da Provi nela." O Sn. :\LmQm·:z DE CAIIAVEr.us: - Pop 

O Sn. :lfAnQt:EZ nE !XUA~!Jll:T'E: - Este bem da ordem. ?\6s temos estabelecido aqni, 
negocio é de grandloslsslma lmportancla. pois, que as leis vindas da Camara dos Deputados 
que o mal que a Bahla está soffrendo 6 ln· entrem Jogo em primeira e segunda discussão, 
calculavel; portanto, parece-me, que devemos e então se trate da utilidade da lei em cada 
dar ja, por feita esta discussão, e passarmos á um dos seus artigos. O Regimento manda 
ultima. A medida, (JUe offerece esta resolu· Isto; e, estarmo-nos a apartar desta regra 6 
çã.o, é a que p6dc sanar aquelle mal. ir contra a ordem. 

O Sn. :IIARQUEZ DE SAXTO A~!Ano: - Eu O Sn. Bona&~: - Na primeira discussão 
sou da mesma opinião. 

O Sn. BonaEs: - Apoiado! 
O Sn. :I!AnQtmz llE BAEI"E~nY: - Na prl· 

melra discussão se trata da ut!Jldade em geral 
do proje~to, e de seus artigos. P6de, entr !· 

tan~o. ser um prJjecto utll emquanto A mate· 
ria. e Indigno de approvação pelo modo com 
que esteja concebido. E' neeessario comparar 

tratn·se da utilidade da lei no seu todo, na •~· 
;;unda de cada um dos seus artigos; na te.·· 
cc!ra da lei por Inteiro com M suas emendas 
e alterações. Agora devemos tomar uma me· 
dlda para acabar com a calamidade da Bnhln. 
Resta saber se esta medida desempenha este 
fim. Xa verdade ella não me parCoCe proficua; 
mas, nns actuaes clrcumsta.nclns não descubr'l 
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outra, além desta, que a resolucão aponta. ~m giro mais moeda falsa; e, sobre o mal, que 
Logo voto, que entre jâ em segunda dls· estâ feito, appllquemos um remedia apr?
cussão. :>rindo; não este, que otferece o projecto, o 

o Su. M • ...nQuEZ DE BAEPilSDY: - Eu hon- qual ~. segundo me parece lmpart!cavel, e de
tem retirei-me ante!: de acabar a sessão, po;• mais a mais ruinoso. Voto, portanto, contra 
Isso não sab!:! do que lembron o nobre Senll· o projecto. 
dor. Todavia, se eu \"lsse que esh ,e! livrava O S1:. MAIIQt:J;z m: C.\11:\\"ELMS: - A cl~· 

a Bah!a da calamidade que sotfre, eu votarh culaçil.o da moeda falsa na Bah!a é um mal 
por ella; mas estou firmemente persuadido, terr!vel; é um cancro que vae ro,'ldo as en
por motivos bem solidas, que, longe de preen· tranhas daquella Prov!nc!a. Isto é claro; u 
cher esse fim saltitar, esta lei causará á Pro· que resta agora li ver qual o meb tle acabar 
vlnc!a da Bahla un: mal extraordlnarlo. Eu aquelle mal. !\ão tratemos se a Nacão deve 
n&o se! a quanto montará a moeda falsa de ou não pagar; aquelles que têm esta moeda 
cobre na Bah!a; me.s, scj que é em qu:mt!· em sua mão viam que ella estava autorlzad.l 
dade conslder:wel. No parecer da Comm!ssão pelo Governo, Isto é, que essa autoridade d':!
de Fa::er:da d:L Camara dos Deput:tdos, se orca leg:~.da do Governo permlttla que circulasse, e 
em tres e melo a quatro milhões: vejo neste Isto basta. Dlsse·Je que o cobre falso em clr· 
r.rojccto 500:000$000, a saber: 200 que devem culaçiio na Bah!a monta a tres ou quatro mi· 
Ir cm cobre (nessa moeda, qu!l naquella lhões. Eu não :;relo que seja tanto como s~ 

mesma C:t:nara se disse que er:t falsa), e 300, diz. Lembrou-se que, se se emlttlsse papel 
que se hão de haver de um emprest!mo; ~. moeda.. este seria logo falsificado. Tambem a 
como ni:o po~so co:nprehendcr o milagre à e moeda se falsifica; tudo é passivei; e o campo 
tirar tres a quatro milhões com tJUinhentos dos passiveis é s~m limites. Nós vemos que 
contos, assento que ficam frustadas essas m~ cm Lisboa se fal~!fhtva o papel moeda, por 
d!t!as c a remessa do cohre do The~ouro, c :1. do mais cautelas que se tomassem; mas :1. que 
empre~timo contrahido I:!; e eis aqui mais um se recorria? Aos meios da lei, que é um cas· 
mal sobr~ outro mal. Depois, acaso nos es· tl;;o rigoroso e prompto. Haja \"igllancla. Por· 
qucccmos j:l de que, quando ha dias tratava- tanto, passe o projecto tal qual se acha. Agor•., 
mcs de fazer face às despezas, achamos um o que eu quero é que se me diga em que dl.o· 
grande deficit! Como, pois, accrescental-o cussão estamos nos: se na primeira, segunda 
mais com 300: 000$000? E' uma d!fficuldade ou terceira? 
tah·cz !nvcnclvel, Sr. Presidente, apresenta;· O Sn. PnESIDE~TE: - Declaro ao nobre S~!-
estes 200:000$000; é não menos d!ff!cultosJ nador que é :1. segunda. 
otfectu:tr esse emprcst!mo de 300:000$000, O Sn. :IIARQwEl DE CARAI"ELr..ls: - Pois. 
quando mesmo a somma de 500:000$000 va· bem. Então, deve-se falar sobre a ut!lidade da 
ksse para o fim que se Intenta; é, flnalment~. lei. 
senão difflcultosa.. muito damnosa a en:issã~ O Sn. BonGEs: - Eu não acho dlff!culdade 
desse papel-moeda, abrindo-se n:als um canal em se remediar o mal que soífre a Bahla; 
para a !ntroducção de moed:t falsa, tanto em antes me parece coisa mui simples. Ha na. 
mct:tl como em papel. Portanto, confessJ Bahia um capital em circulação que não tem 
francamente que este projecto como taes me- \"alar; é preciso retirai-o. Para Isto ha dois 
di das de cobre mandado do Thesouro, de C DI· meios unicos: ou fazer bancarrota, ou com. 
prestlmo, e d!! emissão de papel moeda, en: rral·o por outro que tenha. \"alar. Se se pro· 
lugar de nos ser ut!l, nos causará grav!sslmo3 \"idcnciasse logo ao principio, não chegaria a 
males. Eu não sei (falando strlctamente) qu~ sommar tanto; DJ:J.S, desgracadamente, o Go· 
obri::;ac:io tem a ~acão de pa;;ar aos falsifica· \"erno lembrou-se da operação do dinheiro em 
dores da. moeda ca Bah!a. Ha um motivo cobre sem se lembrar que era facll a todo o 
un!co: o descuido QUe tiveram as autoridades, mundo fazcl-o cm sua casa! Falo cm bancar· 
p:n nilo cumj;r!rem as. ordens, q~e daqui fo. 

1 
rota, porque não ·•:.ho justo que a !\ação pague 

!"J.I::J. Despertemos, POIS, as autoridades. pa:·a 1 uma tão grande ~omma, para embolsar ao3 
qac os falsificadores não continuem a mettcr ! ::1csmos qu~ a tem prejudicado; e, no caso ~, 
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bancarrota, os prejudicados serian1 ~sses que proposlc!i.o que Jaz convem na lei, porqu~ 
convem que é pnc!so retirar a moeda falsa, 
e substituir na circulação outra, que seja ver
Ciadelra. Quer o ~obre Senador que se man· 
dem apol!ces em lugar de papel moeda; ma~. 

pergunto ~u: como metter na clrculacão o que 
é preciso acabar? Aqui nilo se estabelece um 
papel moeda, como pensa o nobre Senador; 
estabelece-se, sim, que as cedulas corram como 
moeda. Isto não f. papel moeda. O papel (}~ 

Co()peraram com os ladrões; seriam os mes· 
mos que •fizeram pacto com os f~;~J :lcadores, 
fornecendo·lbes cobre em barra para aquella 
operação, e Introduzindo na clrculacão essa 
moeda; a gente pobre, que é a que faz a maio· 
ria da Nacilo, ctsa que possulrâ? Duas, 
tres, seis patacas em cobre; sobre essa nilo re
callir!a tanto o mal, e sobre aquelles era até 
justo que elle recahisse com tod'l a forca. 
Praza a Deus que a Nação os possa conhecer 
para apresentai-os na forca! Praza a Deus, 
que eu veja as forcas levantadas para esse 
fim! 

Banco é papel moeda? Tanto nã.o é, que tem 
um capital correspondente; do mesmo mod~ 
as ccdulas o têm, que é a Fazenda Nacional. 
que responde -por ellas. O nobre Senador con· 
,·em no fundamento do projecto, portanto, elle 
deve passar. 

O Sn. ll:.\RQUEZ DE BA}:PE:>DY: - Cada vez 
estou mais persu::.dldo de que esta lei niio 
desempenha o seu t!m; e me parece que nó~ 
podemos dar uma melhor providencia com o 
mesmo tempo qu~ havemos de gastar em a 
discutir. Para dar credito ás notas do Banr.~ 

se determinou seis mil contos (trato ile ap·•~!

ces) ; agora póde a Assemblêa remedia: a 
Ballia. resolvendo que o Governo mande .para 
IA uma porção de apollces pagavels a dez p:lr 
cento, para com ellns resgatar o cobre. Assim 
por esta resolução, que o Senado torne, e a 
outra Camara adopte, ainda nestes pou~os 

dias que nos res~am, póde ter a approvação. 
Dizer-se que fn.lslf!car uma n.pollce é o mesm·J 
que falsificar o papel moeda não me parece 
exacto; porque, cmltt!dos dois ou tres mil 
bilhetes falsos, depois ha,·ernos de carrega~ 

com clles; o -que não acontP.ce com as apolices, 
porque tem um numero certo, para com clle 
se resgatar tal divida. Se a Camara assenta1•, 
que estas minhas razões têm algum cabimento, 
poderfl appllcar o rernedlo, que acabo de apon· 
tar; se o não adoptar, ao menos flca·mc a con· 
solação de que desencarregue! a minha cons· 
clencla., e fiz o meu dever. 

O Sn. l\l.uQm;z DE BAEI'E~DY: - O Go· 
verno, logo que soube do mal .da moeda falsa, 
deu providencias; e, como não aproveitaram, 
é necessarlo dizer quacs foram essas provlde:l· 
c!as. O Govcrni> expedio, c . rr.peMo, ordens 
mui positivas. a todas as Pro,•incias, pa.ra que 
lmmedlatamentc fechassem os cofres publicas, 
c déssem balanço, para se ver que quantldad~ 
de moeda fals'l. l•.avla nos cofres; e, que ni!u 
recebessem mais, porque havia leis que ~ 

nrobibiam; toruando as autoridades responsa
Yels pcr:mte essl.'l leis. :'\ada disse sobre a 
moeda que girava, porque se I em br'>u que f.;. 

chnda a porta na entrada da Alfandega e est'1.· 
ções publicas, e prohibida a sabida, os parti· 
cu lares haviam :I e recusar semelhante moeda. 
N'ão deu sórnente esta providencia, que seri:l 
multo utll, se th•e>se tido execução; o Governo, 
lembrando-se de 'Jlle na Bahia não se poderia•u 
fazer as despezas dlarlas, deu ordem parP. 
que a moeda falsa que se achava nos cofre~ 

fosse remettlda para o Rio de Janeiro, c cul· 
dou logo em fazer apromptar moeda de cobr~ 
para mandai-a daqui; e j~ estavam prompt<•s 

O Sn. MAnQur.:z DE .SA~To Al[ARO: - As 40:000$000. Diz o nobre .Senador que cu con
autorldades da Bahla não executaram as o,•. corda no fundamento do projecto, que é a ne· 
dens do Governo; as ordens do Governo eram cessldade de acudir ãquelle mal. Assim é: 
aquellas que a lei c;~ geralmente a respeito de mas não convenho nos meios. Diz que o pa· 
criminosos de moeda falsa; e o Governo nM pel moeda tem salvado a multas nações. Nii.o 
tem dado providencias; ha oito mezes que a ha duvida. mas s6 se deve lançar mão deste 
Provincla se ach;t naquelle estado! Talvez melo quando não h a outro. Diz que as apo
que, se tivesse tomado alguma medida, far\a llces não giram. Giram; e, mal de nós se nãJ 
então com quatro c que agora talvez que nern girassem as apollces do ernprestlrno, que va· 
com doze se possa fazer. Mas corramos um mos fazer. Digo «JUC se remetta algum cobr~ 
,·6o sobre Isso. Digo que o nobre -Senador na para a Junta Ir espalhando ngs pequenos tro· 

I. 
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coa; mas, nos grandes, dêm-se apollces, e pa- tade o Imperador quiz propor este ne~oclo hO 

gue-se em dez annos; assim, !!carão contentes. Corpo Legislativo. Passarei u.;oro a essas 
Nilo vamos cahlr em um abysmo maior, pen· assercões vagas d~ que as autoridades tlvera:n 
sando !echar o que está. aberto; por Isso voto a culpa de permittlr que circulasse ess1 
contra o projecto, na forma em que estt'l. S 3 

tomar outra form:~.: ou esta que lembro, ou· 
outra, subacreverel a elle. 

O Sn. !\1AnQm:z m~ MAlUCÁ: - Essa moed~ 

moeda; e, para melhor aclarar este negocio, 
direi alguma co!;:n sobre o modo com que ell~ 

principiou. Eu qulz saber donde nasceu Isso, 
qulz conhecer a sn:. origem; e todos me dls-

se acha hoje no mercado, ou seja por lndolen· seram que a facJlldade que teve o Govern > 

cia do Governo, ou porque a maldade dos qu" Provisorlo, que andava ambulante no tempo da 
a cmltt!ram não foi punida; e não se póde guerra, em crear casas de moeda foi o QU'l 

dizer que .Isto não ''ale nada, porque seria deu origem a Isto; e, foi tilo sabido, que at~ 

excitar uma revolução; portanto, deve-se·l'lC se apontava, que havia Fulano multo bor.J 
acudir com um remedia. O remedia mais er- cunhador, ~c. Quando a guerra acabou, per
flcaz seria trocar essa moeda por outra; po- cebeu o Presidente, qne havia essa moecla 
rém não ê isso po~;ivel. Neste caso, então, como falsa; e que fe7.? Mandou tirar devassa: 
se deverá preench"r o vncuo que deixa essa c que sorti o da devassa? O que sempre 
moeda, tirada ello1 da clrculaçfLo? Parecc·mc acontece: nacla. O homem de bem DiLo vai á 
que da maneira '1'-'~ aponta o projecto. ~ão devassa, e a populaca desmoralizada zombo1 
haja medo do papel moeda; este, quando " deste acto judicial, que allá.s poderia ser multo 
emittldo por uma lei com credito, ~ uma d!· efflcaz. Emquanto a moeda falsa esteve com 
vida que se h a d,; verificar dahl a um, dois alguma semelhança foi menor o mal; mas 
ou tres annos, e ser amortizada. São letras depois que come~.ou a npparecer .uma diversa, 
àa Xação, emitti•las em ce•ta quantidade, e então se disse que o~ homens não sahinm, 
para um termo fixo, com tempo marcado; ~ nem podiam estar a examinar o cunho; e que, 
isto não arrufna, antes vivifica. Portanto, v:í em boa fê, recebiam; do que aconteceu que j:i 

uma porção de cobre para os trocos mfudos. não havia outra moeda, senito n{)tas do Banco 
que são indlspcnsave!s, e vá. o papel prefazer c essa moeda falsa. :-Jcste estado assentei "~:

a quantidade resrante. O mão foi vir Isto de perar ordens do Governo, a quem lmvia chd,, 
repente, que nos obriga a Improvisar. M·.s pnrte; porque prohlblr a circulação nlnguel'l 
~adas as nações têm soffrldo destes males, era capaz de fazei-o, nem o maior valentão. Vão 
como n Hollanda, e outras, ·e tem-se rem'· para lã. Como ê que se havia de dizer ~m 
dlado; assim, entre nós tambem se ha de re- uma praça, com.:~ a da Bahla, que parass1 
mediar. Estamos no fim de sessão; e, por essa moeda? Era o mesmo que sujeitar-se n 
Isso, sem estar a falar prol!xamente nos moti· uma r~\·olução, a qual jã começava a app:u·e· 
vos porque n met'l.l ê preferh•e! â outra moeda cer. o que fiz t•.l mandar ordens a t{)dos os 
papel, digo que j;assc a lei. A Assembléa h.1 cap!tães-mórcs para perseguirem esses mora
de ser reunida cm Maio, e poucos mezes hl· dores de bosques, onde me constou que se 
tam; se virmos que esta medida não apro· fazia a moeda falsa; mandei por emba.l'C:;l':~•··~ 
velta, teremos occaslão de emendai-a; agora de gnerra cm todos os ponto~ mais imp.,;-•~n· 
não h a tempo, e o negocio é urgente. tcs, como era Cachoeira, para impedir ,t po~sa-

0 Sn. 1\LIRQur.z nE QuEr.uz: - Prlnclp;a- gem desaa mo()da, esperan~o no emtant•J as 
rei por Instruir a Camara do estado deste ne· ordens do Go'l"erno para e~··:Ltal-as, ~ n:io se 
goelo. Este proiecto que se acha em dls· lmputa.r a. mim a resoluçãJ, f:omo afluai a~ou
cussão velo da ('amara dos Deputados, pela teceu, porque a tropa que recebia essa moeda. 
razão de que o l't·esldente da Bahla participou ni«> se sujeitava a acceltal·a. () G'll'<rno pou
que não sabia onde fria Isto para.r, se não hou· cas sommas recebia, porque algum cobre que 
'l"es11e uma med!dn legislativa; e Sua 1\fage•· vinha. do Banco vtnba em snccos de 100$000 · 
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e, assim como recebia, emittla·S• p;t.r:l !ó1·a. H 
pelo que ten·ho exposto se vê que dei provlden· 
elas. Ainda malii fiz: Iogo que se descobrio 
a falsidade desta moeda, quJz cohlbll·a; mas o 
que aconteceu todos bem o sabem: andei nas 
gazetas, passando por Nero; e áquelles ,Que 
a não queriam receber ameaçava-se com bayo
netas! Venham r.ara cá. esses valentões, qu~ 
tanto arrotam. Convoquei os negociantes, pe· 
dlndo·lhes que .principiassem a rejeitar essa 
moeda falsa, ao menGS aquella que viesse ap· 
parecendo de novo; convieram; mas Instaram 
commlgo para que se declarasse antes qu~ 

nilo estava prohlblda essa circulação; e, assl:m 
fiz publicar, declarando juntamente que a qu~ 
se fabricasse nas vlllas nilo entrllSSe na cl· 
dade. Observei que, apezar desta promessa 
dos negociantes, o mal progredia; :e, assim, ffz. 
lhes ver que a boa fê não era exacta. pois que 
teriam algumá ciesculpa recebendo a primeira 
que tinha alguma semelhança, mas que a 
outra não. AgJ ::1, quanto ás ordens que 
àaqul foram, já não chegaram em meu tempo; 
mas posso dizer que o Juiz de Fóra me disse, 
que já causava horror essa ·moeda. Onde, pois, 
estava a culpa d:J.S autoridades da Bahla? l\fan
del tirar dev:J.Ssa, como jl1 disse; e alguns se
nhores juizes territorlaes me disseram que 
não havia falslfl~adores; ao que respondi 
que Isso se podia dizer a quem não tinha sido 
magistrado, c que eu daria contas a Sua Ma
gestade. O resultado foi que appareceram 
dois qHe moravam mesmo defronte da porta 
delle Juiz; e, quando eu pensava que tinha em 
quem fazer um exemplo, depois de estarem di·. 
zendo de facto e de direito, fugiram. A' vista 
disto, como se Insultam homens que servem 
á Nação, e se diz, que são ~-rêos com os fal· 
slflcadores? Agora não sei o que ha; o que sei 
é que, depois que tomei conta da pasta, en· 
commendel, para mandar pa.ra a Bahla, 
300:000$000 cm cobre; entretanto, apparcceu 
a lei na Camara dos Deputados, e o que rcs· 
tava era esperar pela lei. Na Bahla os ho· 
mens de :probldad~ disseram que, apczar d>\ 
não serem culpados, i!stavam promptos a fazer 
um emprcstlmo para o rcegate desse cobre; 
tambem falaram t:ns cedulas; mas cu assen· 
te! que estas cedulas eram uma especlc de 
dcclarntão para se pagar, dizendo-se nellas: 

Fulano de Tal a!H'ese.ntou tanto em cobre á 
Fazenda, que lhe fica devendo, para lhe pagar 
A' ,vista, pois. de tudo Isto, digo que passe u 
projecto; e que se recommende multo que não 
cessem as medidas do Presidente para dar 
tabo dos falsificadores. 

Poz-se â vota~ão o arti~o 1•, depo:a 
de julgada sufflclente a sua dia· 
cussão; e foi approvado. 

Velo 11 discussão o artigo .2•: 

"Art. .2.• Para este fim o Governo poderâ: 
1•, dispor das sommas existentes no cofre da 
Mesa da InspecçãJ da Bahloa, proveniente dos 
Impostos, que se cobravam por ella; .2•, ap
p!lcar até duzent~s contos de réls na moeda 
de cobre declarada no artigo 1•, que serão for
necidos pelo Thesourelro, e debitados 11 Casa 
da Fazenda daquella Provlncla; 3•, contrahlr 
um emprcstlmo d€. um atê trezentos contos de 
réls com as condições que julgar mais favo
raveis, c com hypothcca, para pagamento dJ 
capital c juros, nas rendas da .A:lfandega da 
Provlncla, e no producto dos Impostos, que 
se cobravam pela Mesa da Inspec~ão, os qu:l.CS 
ficam appllca.dos d'ora em diante ao referido 
emprestlmo, cujo capital, ,e juros, serão amor· 
tlzados, e pagos pela Junta da Fazcnd:~., em
quanto não fOr-estabelecida a Caixa filial de· 
terminada na lei da .fundação a qual pertence 
esta operação." 

O Sn. MARQUEZ DE CAnA"ELLAS: - Pedi 
a palavra, para prevenir, que o autographo 
está errado; aqui ~stá um, e deve ser cem a 
trezentos cbntos, · 

0 Sn. MAR.QUEZ DE PARAXAGu.l: - E'. me· 
lhor tirar a pal:!.vra "um" e dizer-se: farl1 o 
emprcstlmo até .trezentos contos. 

0 Sn. MARQUEZ DE CARAVELT..AS: - Isto jl1 ~ 
emenda; porém, como fica autorizado par" 
fazer o emprestlmo até trezentos contos, vã. 

0 SR. lrARQUF.Z DE .P41L\XAGUÁ: - 0 quo 
regula não é o parecer da Commissão, é o au
tographo. 

0 SR. MAIIQUT..Z DE CAIIAVELLAS: - Eu as· 
sento que Isto foi engano na Secretaria; por· 
tanto, niio precisa fazer-se emenda; do contra
rio, seria um absurdo. 

O S11. BARRoso: - Seja como fOr, assim 
está no autographo; c de toda a. fórma é fazer 

I 
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uma -emenda. O que se deve fazer 6 consultar· 
se a. Camara dos Deputados; se ella disser 
que houve erro, bem; mas, .sem esta cautela, 
emendar·se "um" po1· "oem", de nenhulll 

Em seguimento entraram em dls· 
cussão os artigos s•, ~· e 5•, que foram 
approvudo~. sem dt~bate: 

• Art. 3.' O Go•rerno determinará. a tórma 
modo. das cedulas, que IJouver de emlttlr, e as quaes 

o Sn. M.Al!QtJEZ DE CAliAVI!:LLo\s: - Não circularão como moeda dentro da Provlncla 
entra na cabeca oe nlnguem que se faca um 
emprestimo de um conto de réls; está. bem 
claro que Isso foi engano em dizer "un1" em 
lugar de "cem~. Eu taco a. emenda; e o re
sultado qual será? Vai Para a Camara dos 
Deputados, e elles não poderão deixar de ap
provar. Isto é melhor do que m!!ndar pergun· 
ta.r·lhes. 

Fez, e foi apoiada esta 

"Art. !!.• Em lugar de •um" dlga..se ••cem" 
até trezentos contos de réls. - MariJ1lCZ de Ca· 
ravcllas.~ 

O Sn. BonaES: -Eu opponho-me á. emenda, 
porque ha motlv.:> de conven!enc!a que a lei 
passe, e não volte só por esta palavra. Nós 
temos ainda terceira discussão; e, no emtanto, 
p6de-se mandar saber, e sah!r daqui a lei 
descmbaracada. Í 

O Sn. M.AnQtmZ nl!: CAR.\VELLAB: - Foi a I 
emenda mas não vcu fóra disso: Estou que se 
mande perguntar. 

O Sn. BAllliOSro: - Pôde-se mandar dizer 
que se notou que G autographo tem uma pa· 
lavra que não tem o Impresso que se dlstr:. 
bulo; e, assim, perguntar-se, para tirar toda 
a duvida com a. S!la autoridade. O contrario 
6 repetir o mesm:> que se fez aqui a. respelt'l 
das bulias, que foi para lá com o erro que ~e 
suppunha que tinha. 

0 S11. :MAnQUE.'!: DE l'rL\nicÁ: - Acho qu~ 

não ha ·engano; que é, mesmo, um a trezentos 
contos. 

Poz-se :i votacão o artigo; e foi ap· 
provado, ficando rejeitada a emenda. 
para que se offlclasse ã Camara dos 
Deputados, averiguando se havia en· 

sómente, e serão amortl:l:adas pelas ;repart!· 
ções declaradas 1:0 artigo 2•. A Junta da Fa· 
zenda recebera. as cedulas estragadas, e, lnu· 
tlllzando·as, as substltulrâ por novas. 

• Art. 4.' Findo o prazo, que se marcar 
para. o troco, a moeda de cobre da Provlnc~a 
flca.râ sem ·valor. 

"Art. 5.• A moeda de cobre trocada na 
f6rma acima determinada sera. fundida, c 
aproveitada pelo modo que melhor parecer 
ao Governo." 

Julgando-se afinal discutido o pro
jecto em geral, c em cada um dos 
seus artigos em particular, foi posto~ 

á. votacão, e approvado para passar á 
terceira discussão· 

Fez·se a leitura dos offlclos que se 
haviam de dirigir á Camara dos Sl'!l. 
Deputados em virtude dos parecer•.:~ 

da Commlssão de Constltulc:1o. a"l· 
provados no principio da sessão; e 
foram approvados. 

O Sr. Presidente deu para Ordem 
do Dia: primeiro, ultima. dlscussã:~ 

da resolução relativa á moeda falsa 
de cobre da Bahla; segundo, resolu· 
ção sobre os professores da Llngua 
Latina; terceiro, resolução sobre :1 

substituição do Promotor do Jury: 
quarto, .ultima. discussão da. resolll· 
ção, para que sejam Isentos de portP. 
os perlodicos, c de direitos os livros 
que se destinarem ás bibllothccas pu· 
bllcas; quinto, resoluçlio sobre a pr~· 

visão do Conselho Supremo :"dllltar de 
23 de Novembro de 1825; sexto, pro
jecto sobn a creação do Supremo Trl· 
bunal de Justiça; sctlmo, pareceres de 
Commlsscs.-,s. 

Levantou-se a sessão ás duas horas 
da tarde. 

gano na rcdaccão do artigo quanto á Bispo Capcllã.o-Mór, Presidente. - Vis

expressão de "um atê trezentos con· aonde de Oongonha.s do Oampo, 1• Secretario. 
tos". ..:.. José Joaquim de Carvalho, !!• Secretario. 
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7'orr~8. - Sr. VIsconde de Congonhas do 
146' SESS,i.O, !CM 12 DE NOVEMBRO DE 1827 Cn.mpo."" 

O Senado ficou ·Inteirado. 
Deu conta mais de uma participa.· 

cão de moJ~stln do Sr. Visconde de 
Cayrll. 

O Senado tlcou Igualmente Intel· 
rado. 

E:cpediente. - Discussão e approvação de U!tiU 

resolução do Sr • .'Jarque: de Caravcllas, 
sobre o artigo 4' da lei de 13 de Outubro 
do corrente auno que manda executar as 

sentt.'11Ças elas Juntas de Justi~a. - Ter· 
ceira discussão dct resoluçüo relativa ú 
moeda falsa de cobre da Província ela 
JJullia. - Terceira discussão da resolução 
para que 8ejam isentos de tJorte os pcrio· 
dicas, e de direitos os livros que se desti· 
narem eis bibliothecas pttblicas. - 7'cr
ceira discussão da resolttção declarallclo 
abusiva, irrita e 11Ulla a provisüo do Con· 
sell10 Supremo Jfilitar de 23 de N ovcmbro 
de 1825. - Primeira c segunda discussoio 

da resolu~ão sobre a substituição do Pro· 
motor do Jury. - Primeira e segunda 
discussão (la resolução sobre os pro/csso-

1'e& da Lingua Latina 

O Su. MAnQuEZ ot; C.\11.\mr.t.\s: - Sr. Pre· 
sld~nte. Nós sempre devemos f:lzer as leis 
claras; todas as vezes IJUQ, IJUalquer lei não 
exprime positiva c dcterm!na.damente cada cs· 
pec!e ou determinação que ella contem póde 
dar occas!ão a que o executor lhe dê uma ln· 
telllgenc!n mais uu menos rcstrlcta, de que 
resultam males irremedlave!s; tal é a lei ue 
13 de Outubro dela e nono; esta lei, no artigo 4'. 
é concebida com tal genera!Jdade a respeito 
da execução que manda dar ás sentenças da 
Junta de Justiça, aue, certamente, precisa ser 
esclarecida, relativamente no recurso que de1•e 
ter todo réo, no .:a..~o de pena de morte, ao Im · 
perador, e foi determinado pela lei de 11 
de Setembro do ar. no passado. Este recursJ 
parece ser denegado no referido artigo, por· 
que diz, multo P03!tiva:nente. que as suas sen 
tençns ~erão dadas â execucão sem mais re· 
curso algum, exc~!lto de revista. Ora, se a !2! 
submette o recurso de re1·ista do qual póde 
resultar a !:~execução da sentença, pela mesma. 
razão parece não se dc\·er negar o recurso ao 
Poder Jiodcrndor; pois, se a lei não tivesse 
em vista adm!ttlr este recurso de graça, tam· 

l'!IESIDE:I'CTA DO 811. JliSrO C.U'liLI..\0 ~!Óil 

,\chan<lo-se presentes Yintc c oito 
Srs. Senadores, declarou-se aberta a 
sessão; e, !!da a neta da antecedente 
!o! approvada. 

O Sr. 1• Secretario apresentou o se· 
guinte offic!o, que havia recebido do 
1• Secretario da Camara dos Srs. 
Deputados: 

bem não admitt!r!a o de reYista, c creio que 
on·rcio aqui no Senado se offercceu esta !déa. Que se 

trata1·a aqui de recurso jud!c!ar!o meramente; 
"I!!m. e Exm. Sr. - Foi presente na mas, Sr. Presidente. se os que hão de exe· 

Camara dos Deputados um offic!o, que V· Ex. cutnr a lei nf1o c~tiio Inteirados do sentidJ 
me dir!gio cm 6 ;lo corrente, requisitando, da das palavras, pód:J l'ir um homem que sej.'l. 
parte da Camara dos Srs. Senadores, os do· perverso, que tenha. um motivo de vingança, 
cumcntos relativos ú resolução tomada sobre o qual abusando desta Jel, diga: a Jet.tra da. 
a Junta de Justiça M!lltar da Prov!nc!.t lei é esta, cu hei de executai-a, ella. não ad· 
do Pará. E sou autorizado a responder a V. Ex. :n!tte outro recurso, nestes termos me parece 
para que seja constante no Senado, que nesta que a cousa é de multa ponderação, c é ne· 
Camara. não existem documentos alguns sobre ccssnrio nós tomarmos uma resolução para 
este objecto, pois a dita resolução fo! adopt:Ldn aclarar isto, c p6de.ge fazer cm uma só d!s· 
sobre simples propostas de um de seus mem- cussão; porque, Sr. Presidente, a ldlia 6 ela· 
bras. - Deus Guarde a V. Ex. - Paco da riss!ma (leu); requeiro, portanto, a urgcnc!a 
Camara dos Deputados, em 10 de Novembro para que hoje mesmo se discuta, e hoje mesmo 
de 1827. - José Carlos Pereira de Almeida possa Ir â Caman. dos Deputados. 
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!\!andou á Mesa a seguinte 

llESOLUÇ•\0 

"A Assembléa Geral Leglslatlvn do Impe· 
rio resolve: 

"Artigo unlco. O artigo 4• da. lel de 13 
de Outubro do corrente anno, que manda clCe· 
cutar ns sentenças das juntas de Justiça. sem 
mals recurso algum, excepto o da revista, não 
exclue o recurso de graça. dlrlgldo ao Impera· 
dor, quando a sentença Jmpuzer pena de 
morte, o qual sempre terá lugar nos termos 
dn lel de 11 de Setembro de 1826. l 

"Paço do Senado, 12 de Novembro de 
1827. - J!arqwe:: de Caravellas." I 

- O Sn. PRESIDEXTr.: - Pede-se a urgencla I 
desta Resolução. Os Senhores que a apoiam, 
queiram se levantar. (Fol apoiada.) Está em 
discussão a urg~ncla. 

O Sn. PnESillESTE: - Proponho ao Senado 
se approva que sejn n ultima dlscussilo já? 

.Assim se decldlo; entrou em dls· 
cussão. 

Não havendo quem talasse, o mesn1o 
Sr. Pre~ldente propoz ao Senado se 
approvava a Resolucão? .o\sslm se de
cldlo. 

Foi remettlda á Commlssão de Le
glsla~ão, para a redlglr e remetter·se 
ti Camara dos Srs. Deputndos. 

O Sr. 1• Secretario deu contn dos 
seguintes o!flclos, que recebera da Ca· 
mara dos Sra. Deputados: 

OH"ICIOS 

1.• - "Illm. e Exm. Sr. -Fiz presente i\ 
Cama.ra dos Deputados o seu ottlclo datndo de 

Não ha.\·cndo quem falasse, poz ií 10 do corrente, em que V. Ex. elCpõe ter pa
votação a urgencla, e !ol appro\·ada. recldo â Camara dos Srs. Senadores havc~ 

O Sn. PnESIDF.XTE: - Esti\ em discussão I erro no paragrapln 3" do artigo 2• da Resoln 
a materia da Re~olutão. cão rclati\"a á moeda falsa de cobre, que glrl 

-o SR. ::II..u:QP:Z nr, P,\RAXAGu.\: - Sr. Pre· na Pro\"incla da Bai!Ia. Em resposta sou au
aldente. A mate~ln. é tão conhecida que não 'torizado a dizer 'l. V. Ex. que na realidade 
si! saltou aos olhos do lllustre Senador que/ hou\"e engano na c6p!a; de;·endo ler-se em 
fez a Resolução, como a mlm mesmo, c a ou· lugar das palavr.ts "de um até trezentus 
tros Senadores; até alguns Sra. Deputados fi· contos de réis" estas "de cem até tr~
zeram esta mesma reflexão; por consequen· zentos contos de réls''. O que V. Ex. !ará 
ela, vê-se que a ldéa da lei é que tlque derro· presente na Camara dos Srs. Senadores. -
gado o recurso rl:! Sua :l!agestade; portanto, 

Deus Guarde a V. Ex. - Paço da Camara dos ncllo que a Resolução deve passar, porque eu, 
se fosse excc:Jtor da lel, mesmo sem ser por Deputados, cm 12 do No\"cmbro de 1827. 

motivo de .-Ingança, ha\'Ía de cingir-me â sua 
lcttra; portanto, approvo a Resolução. 
.l< 0 Sn. 2\i..U:Qt:EZ or. I:>HAlrJ!Ul'J':: - Sr. Pre· 
sldentc. E' ncccssarla urna semelhante dccla· 

José Carlos Pereira de "11mcida Torres. 
Sr. VIsconde de Congonhas do Campo." 

O Senado ficou Inteirado . 

2.• - "Illm. e Exm. Sr. - Passo ás mãos 
ração, como diz o lllustre Senador; prlmeír'l, de V. Ex. inclusa a Resolução da Camara dos 
porque a lei anterior fica derrogada por esta Deputados sobre os \"Otos singulares dos mem· 
posterior, e em segundo lugar, porque o ob- b d j t d F d d p 

1 
I d . _ . ros as un as e azen a as rov nc as o 

Jecto ou matcrla da resoluçao é de prcJulzo 1r- 1 
1 

fi 

I 
Impero: a· m de .que seja por V. Ex apre· rcparavel; por co 1sequencla, pela natureza tio • 

negocio, e pelo pouco tempo que temos, pn- sentada na Carnara dos Srs. Senadores. -
rece-me que nós devemos tomar a resolução Deus Guarde a Y · Ex. - Paço da Camara dos 
para que a lei possa passar. Deputados, em 12 de ~ovembro de 182i. 

· José Carlos Pereira de ~11mcida Torres . • Tuigando-se bastante a discuss1lo, o 
Sr. Pre~!.iente poz á \"otacfto a Rcsc· Sr. VIsconde de Congonhas do Cz.mpo." 

luçiio, e rol approvada para passar á Fo: lida a rC!!olução Jl!!lo Sr. 2• Se-
terceira discussão. cretarlo, e o seu theor é o seguinte: 

A 43 T III 

.... 
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estou pcrsu:~.dldo de que sat!s!aco ao meu 
IIESOLUÇ.i.o dever, c :l. minha consclencla, apresentando a 

minha. ldêa, e ficando Impressos na acta.. nil.o 
"A AssembMa Geral Legislativa do Impe· só o systema que velo da Camara dos Depu· 

-Tio resolve: tados, mas tambe.n o remedlo para r~tlrnr '> 

"Artigo unlco. Os votos slngula.res dos ma.!, sem trazer :l. :-lacil.o Brazllelra os grandes 
membros d:LS juntas de Fazenda das Prov!n· Inconvenientes que devlo.m necessariamente re· 
elas do Imperlo n!io susj,lendem as decisões to· sultar; portanto, ao artigo 1• apresento esta 
madas ã pluralidade de votos; devendo o vogal emenda (leu), esta é a emenda <JUe faco ao 
de voto contrario usar do remedlo da lei de 19 2• artigo, a Camara tomarã em conslderacão, 
de Outubro de 1821, adoptada e sancclonada e resolverã como entender melhor; aos outros 
pela de ~O de Outubro de 1823; revogadas as artigos apresento eu tambem as emendas, Nilo 
leis e ordens em contrario. sei se acaso eu possa, visto que estamos em 

"Paco da Camara dos Deputados, em 12 terceira discussão, apresentar a totalidade das 
de Novembro de 1827.- Dr. Pedro de .4.raujo minhas emendas ... 
Lima, Presidente. -- José Carlos Pereira de 
Almeida Torres, 1 • Secretario, - José Antonio 
da Silva Maia, 2• Secretario." 

O Sn. PnESJDEXTE: - Creio que não hn 
tempo para se Imprimir; se o Senado julgar 
que é Interessante, delxo·a para a Ordem do 
Dia; os Senhores que assim o approvam que!· 
ram se le\•anta.r. 

Foi approvado. 

Entrando-se na primeira pa.rtc da 
Ordem do Dia.. abrlo-se a terceira dls· 
cussilo dn. Resolução relativa ã moeda 
falsa de cobre da. Provlncla da Bahla. 

O Sr.. l\f.\llQt:Ez DE B.\EPExo-r: - Na prl· 
melra e se;;unda discussão, que se fez deste 
projecto eu cmlttl n minha opl.nlão que ·era de 
que, cm vez de ganhar, o projecto podia acar· 
I ctar sobre a. ~ar:ão um grande mal que de· 
pois custaria mu<to mais a reparar do que 
agora. Disse que o estado da Bahla merecia 
maior cuidado, c que convinha accudlr com 
rcmedlo prompto e cfflcaz, no caso que a. lei 
passasse do mo1o que estava concebida, e que 
lmmcdlatamentc :::\" offerecesse, como eu m~ 
proponho a fazer, uma Resolucão, pela qual 
se podesse a talhar o mal, e que, merecendo ap
provação da Camara, ainda podia passar na 
presente sessão nos poucos dias que nos res· 
tam. Não fui ou\•!:lo. cn.ncel-me debalde: mas. 
cmflm, a Camara decldlo qüe o projecto era 
bom, .que passasse A terceira discussão; e, 
porque esta discussão deve ser mais concel· 
tuada resolvi-me a guardar para clla as emen· 
das que me occorrcram em cada um dos artl· 
r;os da lei, emcnd.1s que julgo necessarlas: c 

·~--_. __________________ __ 

0 Sn. PRESIDEXTE: - Póde, sim, 'Senhor. 
O Su. ::.r.utQUEZ DE BAEPESDY: - Então, ao 

2• artigo apresento esta (leu), ao 3• artigo 
substituo esta (leu) ; flcn a lei arranjada sem 
dlscrepancla, e sem contradlccão; ao 4• artigo, 
cm lugar de se dizer "findo o prazo, que sa 
marcar par!l. o troco" se dlrA "findo o prazo 
que se marcar para esta operação, a moeda de 
cobre da Provlncla flcarã sem valor"; ao ar· 
tlgo 5", esta (leu). Creio eu, Sr. Presidente, 
que fica acudido o mal da Provinda da Bahla. 
Tem-se considerado que não são possuidores d~ 
boa fé, porque elles tinham conhecido que era 
moeda falsa: dar·se·lhes o titulo de divida pu· 
bllca acreditada pela Nacão para ser paga cm 
dez annos, creio que é procedermos com mu!t!l 
generosidade, c evitamos por este modo que 
se abra na Provlncla da Ba.hla. um papel moeda, 
porque sempre assento que são os ultlmos re· 
cursos de que o Governo deve lançar mão, e 
não hnvemos de dar dois ou tres milhões de 
papel moeda para a Provlncla; portanto, of· 
fcreco estas emendas ã consldcracão do Se
nado, e se achar .que merecem attençilo, podem 
pass~.r ainda boje para Irem A Camara dos Sra. 
Deputados, e se o Senado as não approvar con· 
tento·me que se Insiram na acta. 

O Sr. Carvalho le.u as cinco cmen· 
das offerecldas e mandadas ! Mesa. 

F.~!r.:XDAB 

"Art. 1.• O Governo fará. recolher no 
termo mais breve que ror posslvel, toda a 
moedn de cobre que circula na cidade, vlllas, 
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povoa~ões da Provlncla d:~. B:~.h!a, dando aos 
possuidores desta moeda cedulas ou tltulos le· 
gaes de lmportanc!a do seu valor nominal. -
Marque:: de Baependy." 

• .'l.rt. 2.• Remetter-se-á pelo Thesouro â 
Junta da Fazenda. da Provl!:cla da Bahla até 
duzentos contos de réls de moeda de cobre do 
peso, valor e typo da que 6 cunhada nesta 
COrte, para ser habilitada a fazer os devidos 
pagamentos, e supprlr-se o mercado da lnd!s· 
pensavel moeda legal para os trocos, e trms· 
acções moedas. - Marque:: de ~acpendy." 

"Art. · 3.• Nas cedulas ou tltulos, que 
derem aos. actuaes possuidores da moeda de 
cobre, que deve ser recolhida, declarar-se-á, 
que o seu valor será amortizado por uma con· 
slgnacão annual de dez por cento, com hypo· 
theca nas. rendas da Alfandega da Provlncla, 
c no proctucto dos Impostos que se cobravam 
pela Mesa da Inspecção. - Marque:: de Bae· 

pcndv." 

"Art. 4.• Em lugar de "para" o troco 
"pa.ra esta operação". - Marque;: de Bae· 

pend11·" 

mais. O que tenho ouvido contra. o projecto 
é simplesmente a. respeito da. moeda. papel. 
Ora, agora, vamos vea- se a moeda papel ê o 
mesmo que os bilhetes chamados de confiança, 
e se destlnguem dus mais papeis que têm um 
fundo. Nlio ê o mesmo porque a moeda. papel 
dlstlngue·se de todos os bilhetes de conflanca. 
bilhetes do Banco, letras, apo!lces de empres· 
timo, etc., e dlstlngue·se porque ê forcado seu 
recebimento, pois, que por uma. lei se determina 
que com ella se façam os pagamentos, e por· 
que emquanto subsiste aquelle papel se paga 
juro delle, o que não acontece com bilhetes de 
confiança. Com estes bilhetes do Banco rea· 
mente nilo se pagava, porque eram bilhetes de 
confiança, hoje as clrcumstanc!as os reduzi
ram a papel moeda, assim como o Banco de 
Inglaterra, em 99, reduzlo todos os seus bllhe· 
tes, suas notas todas a papel moeda. Um 
grande escr!ptor !nglez diz que •o que susten
tou os bilhetes do Banco, de tal maneira que 
foram reduzidos a papel moeda, foi não exce
derem elles ás necessidades da clrcula.eáo" 
Daqui se tira que todas as vezes que o papel 
moeda não excede o que exige a circulação, 
não tem perigo, o perigo nasce do abuso; mas, 
pergunto, em que Governo estamos n6s? Es· 

"Art. 5. • Em lugar de • trocada" "reco
lhida". - Jfarquez de Bacpendy." 

tamos num Governo em que se fazem abusos? 
em X:'io estamos; estamos em um Governo em que Foram apoiadas, e entraram 

discussão com os artigos. 
O Sr. Presidente, lnte"rrompendo a 

discussão, propoz ao Senado se 'appro· 
vava. que se offlclasse ao lUnistro ~ 

Secretario de Estado dos Negocias do 
Imperlo, pedindo o dia, hora c lugar 
em que .sua ::\fagestade o Imperador se 
digna de receber a Deputacão para so· 
licitar a sua_Imperlal Rcsolucão, ares· 
peito do encerramento, d:~. Assembl6a 
Geral; assim se resplveu. 

Prosegulo a discussão do P.rojecto e 
emendas, e pedlõ :1. pãlavr:~. 

se tomam contas strlctamente; a Camara, os 
representantes d:~. Nação pedem strlct:~.mentc 

contas ao Governo, áquelles que hão de exe· 
cutar a lei; nesse caso se se abusar, se se m~t 
ter na circulação mais do que é preciso, elles 
devem pagar; se elles abusarem desta operacão 
devem ser responsavels; ·é abuso, pois, todas 
ns vezes que não ha estas clrcumstanclas; c 
eis aqui donde nasce o mal, não nasce do papel 
moeda. O papel moeda salvou a Hollanda das 
lrmas de Fel!ppe II; o papel moeda sustentou 
os Estados Unidos na sua lndependencla; por· 
~nnto, não se hão de olhar as cousas com hor-

o Sn. lfARQUEZ DE CAnk';ELLAS: - Eu não ror, senão todas as vezes que se abusar dellas: 
posso approvar estas emendas; primeiramente, a França experimentou consequenclas tcrrlvels 
porque não as acho necessarlas, e acho que se porque abusou; c lia de se esperar que n6s 
querem apartar da materla. N6s estamos em havemos abusar? De maneira nenhuma. Ora, 
clrcumstanclas ap~rtadlsslmas, c este mal, se deste papel moe.Ja que se quer emlttlr não 
se não remediar j~. depois o sera. com mult:t se snbc qual é a Eomma que ha de caber ao 
à!fflculdade, ou talvez lmposslvel. Já o dinheiro falso que circula na Bahla; diz-se 
anno passado tlnlta havido um projcct~ que ha de ser amortizado; mas não esta. Isso 
para Isso; não progredia, e o mal foi a nesta mesma lei? Aqui está o artigo 2• (leu). 
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bem poucos dias nos vimos aqui atrapalhados 
nas maiores dl!flculdades para procurarmos 
meios de fazer face ao deficit, que tem o Es· 
tado para fixarmos as nossas di vidas, etc., 
etc. E que melo mais simples, Sr. Presidente, 
que o papel moeda! Estavamos Unes de tan· 
tos embara~os com uma cousa tllo utll num 
Governo constitucional. Havendo papel moeda, 

J.qul está que tambem manda dar uma amortl· 
zação, não asslgnando quanto ha de ser, fi· 
}:amente; ha de fer conforme as clrcums· 
tanclas, porque a determinar-se a somma póde 
acontecer que não se cumpra essa promessa, e 
eis ahl motivo de descredlto. Aquelle que dá 
a sua palana e não a cumpr~ eahe jlm descre· 
dito. O credito tem duas cousas em que se 
firma: a exac~ão dos pagamentos, e o cumpri· 
mento da palavra: se falha, cahe em descre· 
dito, em !alta; por consequencla, não posso ad 
mlttlr as emendas, porque eu comparo o es· 
tado em que se acha a Bahla, e as terrlvels 
consequenclas que podem resultar do papel 
moeda; um homem que estâ cercado de um 
lncendlo que faz? Delta·se pela escada abaixo; 
é um risco, mas õ menor do que morrer que!· 
mado; da mesma maneira estamos nós neste 
caso, porque não se p6de já tomar outra me· 
ll!da. Parece que se falava em juros do papel 
mneda; eu não acho que Isso seja lncoherente. 
Um grnde economista politico, Ricardo, õ de 
opinião que o Go7~rno lucraria multo se, em 
lugar de ter ouro ~ prata, que custam tanto a 
cmlttlr, houvesse moeda papel, porque ella, 
:!l~:n de economizar as despezas que se fazem 
com esses metaes, fazia o mesmo effelto, uma 
Yez que não exceãesse nunca dos valores clr· 
culnntes. MDlltra Ricardo a despeza annual 
r,uc faz a Inglaterra nos pagamentos de juros 
cio Banco, .que se acaso ella fizesse essa ope· 
racão do Banco por melo de moeda papel, 
podia o Governo com o cquh·alente dessa. des· 
r.cza annual amortizar não pequena parte da 
cliYida publica, como mostra pelo seu calculo; 
este grande homem, segundo seus prlnclplos, .: 
ph!losopho, examina os prlnciplos das cousas, 
:malysa-os, c por uma serie de induccões chega 

para que fazer opera~ão de credito? Papel 
moeda é o que deve ser num Governo constl· 
tuclonal, comtanto que não exceda ás necessi
dades da circulação! Ora, pergunto: Eu disse 
que o Governo houvesse de abusar, mettendo 
na Provlncla da Bnhla mais papel do que era 
necessarlo? Nilo disse tal. Essa nova reda· 
c~ão que eu puz no projecto de lei traz alguma 
ldéa que o possa indicar? Eu não disse que 
o Governo pollla ~busar, porque tem os vlgl!nn· 
tcs defensores das \':J.ntagens, e da felicidallc 
publica para o accu::arem se acaso excedesse 
os limites. Eu o q::c disse foi que daqui n 
quatro ou cinco annos, em lugar de tres mi· 
lhões para resgatar o cobre falso, nos acharia· 
mos com cinco ou seis milhões, não pelo Go· 
Yerno, mas pelos falsificadores que não hão 
de deixar de introdu:!r esta moeda falsa; c qu 1 

a responsabl!!dade ha de só cahlr sobre o 
Presidente ou sobre o :Ministro; mas clles 
podem responder: "nós fizemos as dll!genclas 
para obstar, mas nós não soubemos a fals!da •.c 
que fizeram vinte ou trinta, nem descobrimos 
estes falsificadores". Eis aqui estt\ . o receio 
que tenho do papel moeda. Não é porque não 
conheça a vanta:;em c utl!!dade que noa 
dá este recurso, mas tambem temo os abu· 
sos que se hão de fazer. Pois cu vejo fnl· 
slficar uma moeda, uma lamina de cobre tão 
mlseravel, hei de esperar que então não ha de 
haYer multa gente que falsifique o papel 
moeda, e que o metta na clrculacão? E logo 
que elle exceda as necessidades dlarlas dos ge· 
neros do commerclo, não ha de haver um re· 
bate? ~ão ha de haver uma alta nos Yalores 
dos generos? De certo. E qual a hypotheca 
que ha para pagamento deste papel moeda? 
~ão está declarado, nem o modo com que ser.i 
resgatado pelas rendas da Mesa da Inspecção. 
No 2• artigo diz ·que poderá. dispor o Governo 
das sommas existentes na Mesa da Inspecção, 
cujo dinheiro ll cobre falso, porque :1111 de 
certo niio ha de estar outra moeda; ha de ap· 

a resultadOl! geraes, donde conclue que o papel 
moeda ~ mtio quando ha abuso no Governo, ~ 
este abuso ê filho de um Governo arbltrarb. 
que não olha para as necessidades da ~acão; 
mas, todas as vezes que ~ um Governo const!· 
tucional, que tem representantes que hão de 
Ir contra seus abusos, não acho perigo algum, 
rorque tem a força neccssaria para cohlblr os 
:.busos; por i~so Yoto que passe a lei. 

O .Sa. MAnQt:F..z DE BAEl'EXDY: - Sr. Prc
rldente. Fiquei admirado de ouvir o que disse 

<1 lllustre Senador. Fez uma exposição das van· 
tJgens do papel moeda, e esqueceu·se que ha 
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Jllicar este cobre falso para resgatar cobre · experimentado outro roubo u que vamos acudir 
talso? Porque creio que essa moeda legal não agora. Por conscquencla, todo~ os arg-ullltolltos, 
existe. Dlsse·se "que se pretende tirar um que apres~mou o lllustre Senador a favor do 
papel moeda, e substltull·o com outro". Mas projecto não me podem convencer que el!e 
que dit!eren~:a. Sr. Presidente? Que é que púcle passar sem ns minhas cm~nd~s. 
vou dar aos donoa dessa moeda falsa? Vou O Sn. Bonat:s: - Tem me parecido as 
dar um titulo pelo qual hão de ser reco· razões elo lllustre Senado~ que ncai.J:t de falar 
nhecldos credores da Nacão, e nada mais. d~ em primeira e s~:~unda. discussão admlsslveis, 
mesmo modo que agora se mandou Inscrever assim como bellas as emendas que apresenta; 
no grande livro todos os titulas legaes de Ji· mas como ellas !oram rebatidas por outro il· 
vida publica. Sõ se, ngora, este titulo que ~e lustre Senador que o a.ntecedeu, levanto-mil 
dá ao credor é papel moeda? ::\'do. E' um titulo para sustentar a.s emendes ::.presentadas. 
que elle ha de apresentar para ser pago na con· 
!ormldade da lel, para ser pago do capital e 
juro; Isto é uma operação de credito: dou .~ 

um homem que tem 400$000 de moeda fals:t 
um recibo pelo qual fica verdadeiro e legitimo 

o SI:. :IIAIIQI:t:z llE c.ut.\\'J:Lus: - Sr. Pre
sidente. Eu não ~e! se acaso tocarei n::s ob· 
jecções que se fizeram. nesta Gamam; mas 
:lnalmente fiz meus apontamentos, quanto á.ll 
r,rlncipaes. Um lllustre Senador cst~anhou 

credor da Naçüo, para cobrar o capital, e mais que, tendo eu fala~? em abono do papel moed:l. 
dez por cento. Dlsse·se que não fiz cnlculo ·Ji:o ~~~·~3scu:os nõs J.m~ad~ m~o úeste meio 
dos descontos que sof!re a renda; pois, se elln ;:·~ clrcu:r.st:mclus actn?.es ;Jar:t o aosr.o d<?/ici~. 
não chegar para fszer o pagamento, chega pa~;, Parece-me que Isto salta aos olhos: se n6s Já 
fnzer face a essP. papel, que se emltte. E' tlnhamos um papel moeda com que a cir· 
verdade que quem olha para aquelle papel ~ulaçit!l nii.J podia, o qual rcfiuia so-bre o 
desconfia delle, e hn de passar a rebatei-o, e Banco que o nüo pagnn., tendo, em consequen· 
este rebate não ha de ser pelo que não se co' ela, diminuldo tanto no seu v:;.Jor qur, vcrdn· 
nhece; eu tomo um bilhete com tanto de re· 1eiramente, estava em grande deJCrfdito, como 
bate, c tomo sem elle essa moeda da lei; mas, ' nn~ nós hm·emos ajuntar ::;;c:-n um papel 
h a rebate realmente, porque os generos se moeda a outro papel :uocda? Isto s6 acon· 
vendem por mais subido preço, assim como nós teceria se nós náo conhecesscmas dcndc vinha 
temos experimentado aqui. Disse-se que as o mal do papel d:> Banco; mas nús con!1eccmos 
r,otas do Banco não tinham essa differença; que o mal do papel do Banco nasce de não 
tinl1a.m, porque se mand:n·nm admittir cm circular senfto na PrO'I·incla do Rio de .Taneiro, 
todos os pagamentos das estações publicas, c e privati\·amente na cidade do Rio de .Tanelro. 
nunca se mandou que pagassem com os bHhc· E esse papel ~ue nús emittlsse:nos nã~· 
tcs da Alfandega, nem com os titulas de di· participaria desde descredito. que tornava 
vida publica, porque as notas do Banco não maior o mal? Por consequencia, como 
são papel moeda, mas são papel de con!lança, havemos usar aqui do recurso do p::tj)el moeda? 
que <1e suppõc que quem recebe nquelle papel Ora, comparemos o Rio com a Bahla; na 
chega ao Banco e recebe tah·ez o seu pa· Bahia ha essa circulação de bilhetes d~ 

gr.mcnto em moeda; c porque se faltou a Isto Banco que fiquem reduzidos nli a papel 
é ,I que \'elo o lncom·eniente de entrar-se a per· moeda? Sabemos que não. Por conscqnencla. 
der o credito das notas pela grande em!ssllo o que p6de ser para a Bahia não p6de ser para 

,.'deste papel, que fez logo levantar os generos, 'aqui. ~ão podl.L deixar de ser Isto assim: 
· pelo que estamos com mais trinta ou quarenta pois se nõs queremos tirar o papel, como ha· 

por cento de des(l~?.a no nosso tratamento, c J 'I' em os de o subrogar por outro? Al~m deste 
mesmo ba de acontecer na Bahla; logo que se hnia. outro incom·enlente: é que estas 
Introduzir no co:nmerelo dnlosamente uma cedula.s estão .sujeitas a serem falsificadas; 
somma de papel ;alocda hão de encarecer os ge· por consequenclo., se a Na~:ão tivesse emlttido 
neros todos, c havemos de entrar na preclsãl quatro milhões poderia di!Tlois a.chnr d~z. Sr. 
de fazer outra O;J6ração para evitar este novo Presidente, ha. um exemplo na Prussla., no 
roubo, que se ha de fazer á Nação, tendo jã tempo de Frederico II, a moeda chamada de 
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l!rt>vlr a qualqu~r. t>ntlio não sn.l!lri nunca •l Sr. Presidente, não digo que se siga o qu:, 
homem de sua casa porque onde est:i o ho· proponho; a minha obrigação ê apresentar II.S 

mem está o perlgJ; e se atê agora em as notas minhas !d6::s taes quaes as concebo; o SenadJ 
do Banco tem havido alguma pequena falsW· deliberará; o que quero ê que conste o quP. 
caçil.o, sendo multo diminuta a quantidade r:!- 1Jropuz. 
mettlda da Caixa filial da Ball!a que se ju!go.t O Sn. lfAIIQUJ~z nt: S.\:o>To Aluno: - Não 
:falsa, por um mnl pequeno havemos deixar !l~ tinha ruais nada a dl~ar nesta mater!a; mas, 
soccorrcr o commerclo? O Go1·erno dormirá levanto·rue s6 para responder ao que disse o 
sempre? Não. C'ontorme:no·nos com as clr· !Ilustre Senador; então, de1•!a elle dizer que 
cumstanclas que se nos apresentam, certos estas npollces não siio como moeda papel; era 
que devemos contar com a futura melhora da necessarlo que por outro lado dissesse que deste 
moral dos horue.1s. Portanto, esses receios cobre falso que se vai tlru da Bahla, uma 
todos que se sent= de que estas cedulas s!lo vez que a !e! o manda tirar, os que foram pos· 
papel moeda, e que vem daqui o mal, é estar· suldores de boa fé têm direito a algum juro 
mos a temer sem razão um mal que é :::JUito pelo tempo que se lhe demorar a sua completa 
pequeno. Indemnização. Agora diz que se paguem em 

O Su. 2\IAliQt'EZ DE B.\EI•l:XoY: - O lllus· dez annos, com dez por cento de Indemnização; 
tre Senador que acabou de falar qui: contra· runs não se mandando pagar juro, como é qu,j 
rlar as emendas que offerccl ao Senado; por se p6de admlttlr semelhante theorla? O pos· 
Isso que ellas vão de enco.'ltro ao systcrua su!dor é de boa f~ pela lei. c como se lhe nill 
geral da lei da funda~ão da nova divida qu ~ paga o juro? Ha de contentar-se s6 com esu 
j;i passou nesta Camara. para se nn;dnr a dl- declaração da sua foa fé, e com o titulo legal 
vida fluctuante em uma dh•lda fundada. Diz que se lhe dá? A ot:estão toda é se este titulo ha 
que o que eu offerecla era contradlctorio co:n de correr como pnpel moeda. N6s temos cspe
este plano; eu o que digo ê que a lei, comJ ranças de solver as dividas da Nação, sem l:m· 
veio da C:unara dos Deputados, 6 C!Ue é co::t· çar mão elo pape·! moeda, mas no estado dJ. 
tradlctoria com este plano; se a lei dissesse Ballla talvez seja preciso lançar mão agora 
que se déssem titulas ao credJr para serem desta medida rel<ttl\·amcnte ás cedulas; mas, 
amortizadas estas dividas pela Caixa de não h::t razão alguma para se Ir contra ~ lei. 
Amortização, em consequencia do .:mprestimo Quanto a dizer-se que não é um cmprcstlm<> 
que se abria, então sim. Se dissesse que a cada contrahido, c que o que se fez aqui cm 1821 nii? 
um que .trouxesse o seu cobre se di!ssc u:n tem semelhança com Isto, não é assim; a un!ca 
titulo para passsar-se a amortizar por aquella differença que ha é niio ter juro. Agora o 
renda, então Iria Le accordo; mas não é assim; que nós temos a ponderar é que este peso deve 
ella manda trocar o cobre falso por cobre ver· recahlr cm todos, e não em uma só parte; •, 
dadelro ! Eu dizia ''tirar da clrculaçfto''; diz-se para isso, cm nós seguirmos o que as mais na
que é a mesma cousa; mas eu tenho ellfferenl: ções têm feito não commettemos nenhum 
ldéa. · Diz o lllustre Senador que apresen ~o erro. 
tambcm cedulas, e que eu quero que ellas O Sn. ~L'JlQt:r::z nr:: Ixrr.\~tnUI'E: - Nós nus 
corram como mo~dn.. Como é que se ha d~ achamos cm o maior apuro passivei pelo qu .. • 
pretender que um titulo que se dlí. ele di\·! da r. os consta do cst'!do dn. Bahla; este mal devia 
corra como moed~.? Isso nfto tem lugar. Esse ser obstado, e reprimido logo que prlnclplon: 
titulo é para elle ser pago daquella dil'ida, po~ elle foi filho das clrcumstanclas pela guerra, c> 

aquellc modo. Diz mais que \'OU buscar um seja qual fôr o remedia, a origem do mal ainda 
systcma que aqui se adoptou em 1S2l, de um não está tirada, porque não consta que fossem 
emprcstlmo que se fez, p::ra ser pago por dez castigados os mOLlversndorcs. ~ão vejo que ~ 
por cento. Eu não disse Isso; porque só uru lei preencha lodo o fim, assim como tambem as 
financeiro multo Imprudente é que faria Isso; emendas o niio pre~nchem. Este mal, sendo 
eu não disse tal; " que trato li de assegurar G de tanta lmportancla, to! tratado no fim da 
credito de um devedor, para ser pa;o em lO sessão; o objecto principal era tolher a emls
annos com 10 por cento. Em uma palana, siio do cobre e remediar os damnos que hão 
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l"arte, o Governo calculou que vinham de fóra, 
mesmo, os bilha~; por consequenci~ está. da 
parte da energia do Governo vigiar sobre isto; 
não ha. cousas destas que não tenham immensJ 
perigo, uma vez que se não procurem evitar 

·os abusos, que podem haver. 
0 ST. BORGES: - E' SÓ para responder âs 

idéas que emlttio o ·nobre Senador que me le
vanto ... 

Não foi percebido, até que disse: 

••• Se para se obterem emprestimos que se 
têm feito se dissesse que se pagaria como e 
quando se pudesse, nft.o se teria conseguido 
cousa alguma; porque é uma clausula essen
cial de taes contractos que se fixem os _paga
ment<Js que se hão 'lie fazer, e o tempo em 
que o credor ha de ser pago; por outro lado 
cumpre saber-se em que especie se ha de fazer 
esse emprestimo para com elle se reunir o 
cobre, porque a ser em cobre, nAp p6dc ser 
anão na .mesma moeda ·falsa que se quer tirar 
da circulacão, e a -ser em prata que está va
lendo 30 por 100 ha de o COI'IPO do commerclo 

poz, e adoptou um plano, e havendo de dar 
uma providencia sobre esta materia seguia o 
plano já. adoptado; e a emenda é um plano in
teiramente novo; ora, a 'Considerar.fl'e cada uma 
das emendas, ellas nunca terão o todo da lei 
senão naquella parte que se entendia que a le1 
nA.o ia em systema, quando o seu systema é o 
da Caixa de Amortização da divida. com cinco 
por cento de juro. O 1llustre Senador o que 
quer é rque ose retire o cobre falso. O Govern? 
responderá por esta divida: é uma divida que 
se va.! contrahir. Diz-se que se taça o resgate 
della ~im como foi em 21, 22 e 23. Parece que 
por -este modo não p6de ser agora, porque o 
plano que então se adoptou para a fundação da 
divida não é bom . .Agora. diz a menda (leu). 
Isto se não está. no artigo, está tudo na lei 
(leu ainda). Ora, aqui está., pelo que pertence 
ao artigo, .que o Governo é que ha de fazer a 
operação na f6rmn .mais f'avoravel possivel; 
agora que diz ·mais a emenda? c.:nando cedu
las ou titules". Isto é .outro artigo da lei; taro
bem está. no prim~iro que diz: "por ,ced:ulas do 

dai-a para remir o cobre? De certo que não; Thesouro". A em~nda creio que diz o mesm;1 
logo, não tem lugar esse emprestimo. O fun· gue 'O artigo. Agor.'l o artigo 2° (leu, mais a 
damento :Principal ê irem esses duzentos con- emenda), está aqui tambem na lei; dh: o ar
tos. Diz-se que a diMiculdade está. nas emen- Ugo (leu); ao artigo 3° diz a emenda (leu) ; 
das do illustre Sçnador; eu digo que está igual- isto .mesmo está. na lei, com a differt?nca s6 da 
mente na lei. Quanto a dizer-se que é preciso !6rma · do !)agame'lto. Portanto, a em-enda por 
uma grande somma. para remir esse cobre este lado não altera nada o S:[stema adoptado 
falso tambem nll.o estou por isso, e creio que .1á pela Camara na. fundação da divida publica. 
não oê tão grande como se suppõe pela sua Não posSo admittfr agora esta emenda ao ar
grande eirculaç!o, pois, todos o botam para tfgo (leu}, a questão é se estas cedulas hã.> 

f6ra de si, e por isso anda sempre em giro, de correr como moeda. Si o mustre Senador 
e parece mais do que realmente é. Demais, que ponderou os males que hão de resultar 
os grandes economistas inda nlo estabelec~- apresentasse a emenda da suppressã.o destas 
ram quanto era wreciso -em moeda para a clr- palavras, talvez que eu votasse .por ella; mas. 
culaçft.o: ordinaria de uma praca. p.c>rque uns como :não apresenta não posso votar; se é bom 
nos dizem que basta. a 'QUinta parte do valor ou mao o systema do papei moeda não é para 
em circulaclo, outros a terceira parte, mas:. aqui; o que se t!'ata é se devemos ou não 
isto é em todas as qualidades de metaes; ora, adoptar esta medida, proposta na lei; mas, 
em que razão está o cobre para as outras es- como não se p6de calcular -qual é a quantidade 
pecles? Supponhamos que está na raz!.o da de cobre, que está introduzida na praça da 
1 por 50. Logo, a diffieu'ldade principal ~s.tá Bahia, e em toda a Provincia, não se p6de já 

nos duzentos 'Contos de réis, .e como essa tanto declaTar se 200 contos de réis Que se mandem 
se dá nas emendas, 'COmo na lei, vou pelas serão basta.Iites. 3._, o illustre Senador que tem 
emendas, visto que por ella.s se facilita em falado que -a dif!iculdade é irem os 200 contos, 
certo modo a execu~!.o da lei. con•hece Isso, n!o pode.ndo ir esta soonma, como 

O SR. MJ.n.QUEZ DE SANTo AMARo: - O pro- .trá outra multo maior? Nós temos em vte.ta. 
jecto está. concebHo como uma consequencfa da desembaraçar o -:ommercio deste mal. Se nós 
lei já sanccionaüa. O Corpo Legislativo sup- .pondPra.rmos todos os sinistros que podem so-
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l!r~.>vlr a qualqu~r. t>ntlio não sn.l!iri nunca •l Sr. Presidente, não digo que se siga o qu:, 
homem de sua casa porque onde est:i o ho· proponho; a minha obrigação ê apresentar 11.5 

mem está o perlgJ; e se atê agora em as notas minhas !d6::s taes quaes as concebo; o SenadJ 
do Banco tem havido alguma pequena falsW· deliberará; o que quero ê que conste o quP. 
caçil.o, sendo multo diminuta a quantidade r:!- 1Jropuz. 
mettlda da Caixa filial da Bah!a que se julgo.t O Sn. lfAIIQUJ~z nt: S.\!'>TO Aluno: - Não 
:falsa, por um mnl pequeno havemos deixar !l~ tinha ruais nada a di~ar nesta materla; mas, 
soccorrcr o commercio? O Go1·erno dormirá levanto-rue s6 para responder ao que disse o 
sempre? Não. C'onforme:uo·nos com as clr· lllustre Senador; então, de1•la elle dizer que 
cumstnnclas que se nos apresentam, certos estas npollces não siio como moeda papel; era 
que devemos contar com a futura melhora da necessarlo que por outro lado dissesse que deste 
moral dos horue.1s. Portanto, esses receios cobre falso que se vai tirAr da Bahla, uma 
todos que se sent= de que estas cedulas s!lo vez que a lei o manda tirar, os que foram pos· 
papel moeda, e que vem daqui o mal, é estar· suldores de boa fé têm direito a algum juro 
mos a temer sem razão um mal que é :::JUito pelo tempo que se lhe demorar a sua completa 
pequeno. Indemnização. Agora diz que se paguem em 

O Sn. 2\IAliQUEZ DE B.\EI'l:XnY: - O lllus· dez annos, com dez por cento de Indemnização; 
tre Senador que acabou de falar qui: contra· runs não se mandando pagar juro, como é qu~ 
rlar as emendas que offerccl ao Senado; por se p6dc admlttlr semelhante theorla? o pos· 
Isso que ellas vão de enco.:Jtro ao systcma su!dor é de boa f~ pela lei. c como se lhe nill 
geral da lei da funda~ão da nova divida qu ~ paga o juro? Ha de contentar-se s6 com esu 
j.l passou nesta Camnra, para se nn;dar a dl· declaração da sua foa fé, e com o titulo legal 
vida fluctuante em uma dh•ida fundada. Diz que se lhe dá? A ot:estão toda é se este titulo ha 
que o que cu offerecla era contradlctorio co:n de correr como papel moeda. N6s temos cspe· 
este plano; cu o que digo é que a lei, comJ ranças de solver as dividas da Nação, sem lan· 
veio da Camara dos Dcput::dos, 6 C!Ue é co::t· car mão elo pape-l moeda, mas no estado dJ. 
tradlctoria com este pln.no; se a lei dissesse Ballla talvez seja preciso lançar mão agora 
que se déssem titulas no crcdJr para serem desta medida rci<ttl\·amcntc ás cedulas;, mas, 
amortizadas estas dividas pela Caixa de não h::t razão alguma para se Ir contra a lei. 
Amortização, em consequcncia do .:mprestimo Quanto a dizer-se que não é um cmprcstlm<> 
que se abrlo, então sim. Se dissesse que a cada contrnhido, c que o que se fez aqui cm 1821 nii? 
um que .trouxesse o seu cobre se di!sse u:n tem semelhança com Isto, não é assim; a unlca 
titulo para passsar-sc a amortizar por aquella diffcrença que ha é niio ter juro. Agora o 
renda, então Iria Le accordo; mas não é assim; que nós temos n ponderar é que este peso deve 
ella manda trocar o cobre falso por cobre ver· recahlr cm todos, e não em uma só parte; •, 
dadelro ! Eu dizia ''tirar dn drculaçito''; diz-se para isso, cm nós seguirmos o que as mais na· 
que é a mesma cousa; mas cu tenho eliffercnl: ções têm feito não commettcmos nenhum 
ldéa, · Diz o lllustrc Senador que apresen ~o erro. 
tambcm ccdulas, e que eu quero que cllas O Sn. ~l.'JlQt:r::z nr:: Ixrr.\~tnUI'r::: - Nós nus 
corram como mo~da. Como é que se ha d~ achamos cm o maior apuro posslv~l pelo qu.~ 
pretender que um titulo que se dlí. ele dh·ida r. os consta do cst'!do dn. Bahla; este mal devia 
corra como moed~.? Isso nfto tem lugar. Esse ser obstado, c reprimido logo 1JUC principiou: 
titulo é para ellc ser pago daquelln. dil'ida, po~ clle foi filho das clrcumstn.nclns pela guerra, c> 

aquellc modo. Diz mais que \'OU buscar um seja qual fôr o remcdlo, a origem do mal ainda 
systcma que aqui se adoptou em 1S2l, de um não está tirada, porque não consta que fossem 
cmprestlmo que se fez, para ser pago por dez castigados os mOLlversndorcs. ~ão vejo que ~ 
por cento. Eu não disse Isso; porque só uru lei preencha lodo o fim, assim como tambem as 
financeiro multo Imprudente é que faria Isso; emendas o niio prc~nchcm. Este mal, sendo 
eu não disse tal; 11 que trato li de assegurar G de tanta lmportancia, foi tratado no fim da 
credito de um devedor, para ser pago em lO sessão; o objecto principal era tolher a emls· 
annos com 10 por cento. Em uma palana, siio do cobre c remediar os damnos que hão 

I 
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de pro\·Jr da falt.a ila dUII. clrculaçiio. O proj ,. 
cto propõe tres recursos: l ·~ o cobre que 11!1 
de Ir daqui para r arte do troco; 2"-,as apoll· 
ces; 3•-o emprestlmo, pois estes 200 contos de 

cobre não chegam para tudo; a emenda diz que 
4! para despez:as que são necessarlas, porque 

tendo a Fazenda Publica de fazer pagamentoa 
lhe é preciso tel·o; entretanto que as apo!lces 

podiam servir para tudo; mas, no entanto, o 
projecto me parece melhor porque todas M 

pessoas têm cobre, e como é que se ha de man· 
d&r apollces a todos estes. homens? Nós con· 
lideramos como apollce, ou um bilhete para 
circular, ou estes tltulos que se dão, entretanto 

que a apolice verdadeiramente falando te'll 
outro caracter. Apo!lce é um papel pequeno 

que deve circular; e dizer-se que não se acha 
proposta na lei esta circulação não basta; pois, 

está na mesma razão que o bilhete do Banco; 
aquelle que tl\·er 400$000 em uma cedula !ri 

comprar com ena. Quanto ao Senado declarar 
quanto é que ha de ser resgatado, é a mesma 

razão porque digo que o projecto está manco. 
Diz-se que a Mesa da Inspecção terá tambem 

cobre falso; não ~ assim; a Mesa de Inspecção 
n!í.o tem cobre falso, antes me consta que está 

0 SB. VISCONDE DE V.t.LE:!i'Ç.A.: - Quando 18 

dlscutlo este projecto nli.o me achei presente, 
por .estar Lncommodado; hoje, tambem, não 
poude dar toda a attencão ao estado da dls· 
cussiío; assim, estou dispensado de \'Otar. 

O Sn .. !lúnQuEZ DJ:: B.\t:.I'E!i'DY: - O nego. 
elo é urgente, nos não podemos estar com todas 
as ·formalidades: ou deve passar e. lei como 
está, ou com as ~tr.endas que propuz; estamos 
no caso da Lndlcacão do Sr. Caravellas que sa 
julgou urgente, e se tez primeira., segunda e 
terceira dlscussã·J; Isto é negocio que alndl 
que J~os demorassemos convinha. decidir. 

O Sr. Presidente propoz se se ju!· 
gava conveniente abrir nova discussão 
sobre a materla. Assim se decldlo. 

O Sn. BonGES: - Não votei pelo artigo da 
lei, porque não estou na oplnU!.o de alguns 11· 
lustres Senadores que dizem que o artigo é a 
mesma cousa que a emenda, que dizem qu~ 

estas cedulas têm um giro forcado, e a emenda. 
dá-lhes um giro I'Oiunta.rlo - porque são ti· 
tulos que pOdem fazer giro· forcado que é o 
que ha de acontecer - porque quanta moeda 
de cobre se metter na circulação desappa.re
ccr:1 - porque o cobre que entrar .tem um 

em multo boa moeda; demais, 0 commerclo ha valor como mercadoria, e as eedulas não '' 
de ter, mesmo, caldado em não deixar girar têm. De maneira, que queremos evitar 

esta moeda., porque se ella decahlr de credlt., uma circulação de cobre falso, mas da· 
elles a perdem, multo embora se faça algum mos o giro for~ndo a estas cedulas, porqu~ 
eacrlflclo. Numa palavra: não ha que dls· sempre que ha uma moeda da qual se não 
cutir; o remedio proposto é substituir um desconfia esta é que ha de suppr!mlr a outra 

mal com outro, pois, as cedulas podem ser fal· 
slflcadas; mas, na colisão dos males, !anca-se 

mão do menor; e, por consequencla., rejeito as 
emendas, c passe o projecto. 

Julgando·se discutida a materla., o 
Sr. Presidente propoz ao Senado: 

Se appro1•a.va o artigo 1•, salva a 

que ha de desapparecer, e esta ha. de ter um 
giro forcado. Isto faz uma grande d!tfcrenca.. 
já não trato das cutras ldéas que appareceram 
aqui, mas, tra.to do objecto do artigo, e sO da. 

dlfferenca da emenda que não t! o mesmo Que 
o artigo, como qulz um nobre .senador. 

O Sn. MAllQtmz DE CAllA\'ELT.As: - Diz o 
!Ilustre Senador que Isto é forçado; :~~ão diz 

emenda. Passou. 
nada o artigo; quando lá formos então l'ere

Se approvava a emenda.. Ficaram mos. Diz o artl!;o (leu). O Governo fará tro· 
empatados os votos. car. Ora, vejamos agora que fará o Governo, 

O Sn. 1\IAnQUF.Z. DE CAllAI'ET,LA.s E o Sn · segundo n emC·l•la - farã recolher. Ist' 
Bon(ms':· - Será melhor outrá discussão. não é melhor: é melhor trocar que recolher; o 

Foram chamados os Srs. Senadores troco ê uma especte de permutação; não consl· 
que estavam fóra. dera uma moeda falsa como moeda. Fazer ra-

A" 'l'JU 
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colher ê multo peior do que vem na lei; esta oue por moeda, e por eedula; n t>men!la diz que 
palavra trocar é welhor. Diz agora que o G~- se recolha e que se d~ cedulas, c niiü fala cm 
\'eruo tarA recolher no termo mais breve pas
sivei; aqui estâ tam h em na lei o mesmo (leu) ; 
agora, dando aos possuidores desta moeda c:e
dulas, póde chamar-se tltulos a essas cedulas; 
e tltulos s!!.o, porque por ellas se provo. a di· 
vida que se ha de amortizar; e não sei qual r 
a razão porque HA ha de fazer uina emenda 
para ainda Ir á Ca.mara dos Deputados, e não 
Ir já daqui á .Sancção. Seja Isto ou não for
cado, niio ha outro melo de supprlmlr esta 
moeda falsa que ~e tira da circulação; supp~I
mlndo esta circulação não farâ subir multo ? 

preço dessa n1o~la boa; por Isso estou que 
deve passar o artigo tal qual está. A emenda ~ 
sO emenda de redacção; não devemos por umn 
emenda s6 de redacção demorar esta providen
cia. 

O Sn. BonoEs: - Uma lei l! um corpo har
monlco; sendo e:nendado o 1•. artigo ê preciso 
Irem os mais harmonizados com elle; é neces
sarlo emendarem-se todos debaixo do s:;stema, 
com que é emendado o primeiro. Eu sou pela 
primeira emenda; logo, hão de Ir todos os 
mais artigos. :-<ito se cuide que são precisos os 
1. 600 contos para a circulação da Bahla; não 
ha tal; cu estou que até os 200 contos são bas
tante, porque logo que sahlr este falso, .,ue 
não é tanto com:~ rarece, senão pelo giro breve 
que tem, ha de apparccer o outro bom que cstâ 
enthcsourado; c que ha de acontecer em.t· 
tlndo-sc as cedulas em giro forcado? Ha ~~ 
desapparecer o cobre bom, c hão de girar as 
ccdulas forçadas. 

O Sn. liiAnQUEZ DE CARA\'Er.us: - Or.l, 

Sr. Presidente, a let é harmonlca, logo a harmo
nia está na pala;rra cedula, a qun. unida aqui 
com este artigo quer dizer que é autorizado, 9 

no outro quer dizer que não; logo, ha contra
dicção. O que a lei determina aqui é a ma
neira com que se ha de tirar; diz: "hn. de se 
dar de troco Isto e Isto" c este é o objecto es
sencial c particular deste artigo. Nós que
remos um melo certo; por conseguinte, de•.•e 
passar o artigo tal qual, e não é necessarl~ 

r.r.1endn; nada de alterar o artigo; não 6 ma1s 
do que dizer cedula ou titulo. 

0 Sn. RODRTGUES DE CARI'AT.rto: - Sr. Pre· 
eldente. A lei está. bem concebida, e a emenda 
tambem. A determinação da lei é que se tro' 

troro; quer que Cl!ted du~ento::; coutu~ sejam 
empregados em resgatar moeda; porém nlio 
é s6 nisto, 6 em uma e outra cousa. 1'-lllo sei 
que comparação tem uma cousa com outra. A 
lei está boa, e boa está a emenda.; apresentar 
o artigo com a emmda não tem co.nnexão; 
apresentar com os outros artigos é caso multo 
diverso. Dlz:.Se que estas pequenas parcel
hR podem acudir com o troco, porém não pó
dem acudir com as cedulas; os pobres não têm 
senão cobres, é preciso que se attenda a Isto, 
e que se dêm providencias com a maior brevi
dade posslvel; na Provlncla da Bahla tem che
gado a desgraça a tal ponto, que um vlslnho 
pede emprestado a outro a sua mc.chlna para 
fazer moeda falsa para aquelle dia. Isto l! 
uma desgraça multo grande, porque quant(l 
forro de navio velho havia. está reduzido nestlL 
patifaria (perdoe-se-me a expressão). Voto 'J. 

favor da lei. 
0 Sn. 2\IARQUJ::z DE BAEPE:i'DY: - Eu so:1 

de oplnllio do lllustrc .Senador que acabou de 
falar, porque 1•al de accordo com o systema 
que se propoz. 

Julgando-se a materla bastant~

mente discutida, o Sr. Presidente tor
nou a propor ao Senado: 

1.• Se approvava. a emenda. :-<ão 
passou . 

2.• Se approvava o artigo 2•, salTA 
a emenaa. Assim se decldlo. 

3.• Se approvava a emenda. Ni'l~ 

passou. 

4.• Se approvnva o artigo a•, salv:> 
a emenda. Foi approvado. 

5.• Se ap!)rovava a emenda. Não 
!)assou. 

Julgando-se prejudl cadas as outras 
duas emendas, foram appro-:ados os 
artigos 4• e 5• como estavam redlg!· 
dos. 

Havendo-se afinal por discutido ' 
projecto cm geral, foi proposto â 1·ota· 
cão e approvndo para subir a Sanctão 
Imperial. 

Passando-se ao segundo objecto i1a 
Ordem do Dia, teve lugar a tercelr-,_ 
discussão da resolução para que sejam 
Isentos de porte os pericdlcos, c rle nl· 
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reltos os livros que se destinarem ás 
blbllothecas publlcWl, e nti.o havendo 
quem falasse, foi proposto á votação 
e approvado para subir á Sanccllo Im· 
perfnl. 

Segulo-se o terceiro objecto da Or· 
dem do Dia: abrlo-se a terceira dls· 
cussão da Resolução declarando abu· 
alva, Irrita e nulla a Provisão do Con· 
sclho Supremo Militar de 23 de No· 
vembro de 1825. Não havendo quem 
!:~.lasse sobre a sua materla, foi posta 
:1 votação, e approvada para subir .1 
Sanccão Imperial. 

Passou-se ao quarto objecto da O~ 

dem do Dia, e te1·e lugar a primeira e 
segunda discussão d·a Resolu~;ão sob:~ 
a substituição do Promotor do Jury. 

0 SR. RODIIIGUJ!S DE CAIII"ALIIOS - Isto 
está. no systema geral das nossas reflexõe3. 
Parece-me que nlnguem terá que falar. .A lei 
está no systema geral, assento que póde pas· 
ear sem duvida alguma (apoiado geralmente). 

O Sr. Presidente poz á l'otaciio, P. 

tol approvaãa para passar 1í terceira 
discussão. Propoz mais se se devia 
abrir já a terceira discussão. 

0 SR. COXDE DE VALE:iÇA: -Eu julgoU~· 
gente o negocio, e requeiro-a. 

O Sn. BARRoso: - Apoio a necessidade, 
porém, sempre me opporel a que se unam duas 
discussões. .Approvo para amanhã. 

o SR. llfARQUl:?. DI: c.m.WELL.\S: - Approv? 
quanto ao objecto da ''otacão. Para que se 
ha de dolxar para amanhã, se Isto é uma ob 
jecto de mera formalidade. Amanhã poder~· 

mos ter outro projecto em lugar deste. 

O SR. BAnnoso: - Do que se trata é U•l 
Regimento. Não sei qual é a razã,o por qu'l 
sempre se ha de estar alterando. 

O Sr. Presidente propoz se devia 
vir para a Ordem do Dia segulnt~. 

Assim se resolveu. 
Segulo·se o quinto objecto da Ordcn: 

do Dia, c entrou em· primeira c se· 
gunda discussão a resolução qu~ 

manda observar com os professores d~ 
Llngua Latina o mesmo que se acha 

disposto nos artigos 2•, 7•, 8•, 9•, 14 e 
16 da lei novlsslma a respeito aos ele 
Prlm eiras Lettras. 

Nlí.o havendo quem talasse sobre a 
materla o Sr. Presidente propoz â vo· 
tacão, e foi approvado para passar á 
terceira discussão. 

O Sr. 1• Secretario apresentou o so 
guinte 

OFF!CIO 

"Illm. e Exm. Sr. - Participo a V. Ex. 
para o levar no conhecimento do Senado que 
na conformidade do seu otrlclo de 8 do cor· 
rente sobre o projecto da abertura de um cana.! 
na. Provlncla do :\!aranhão, se expediram hoje 
ilJ competentes urdens ao Governo da mesma 
Provlncla. - Deus Guarde a V. Ex. - Paço, 
em 10 de Novembro de 1827. - Visconde d•r
s. Leopoldo. - Sr. VIsconde de Congonhas do 
Campo." 

Ficou o Senado inteirado. 

O Sr. Presidente marcou para Ordem 
do Dla: !irimeiro, ultima. discussão da 
Resolução sobre a substltu!çilO do Pro· 
motor do Jury; segundo, ultima dls· 
cussão d'l Resolução relativa aos pro. 
fcssores de Llngua Latina; terceiro, 
Resolução relativa â abertura dos tes· 
tamentos: quarto, Resolução sobre oa 
votos slnguiares dos membros das 
juntas de Fazenda; quinto, o projecto 
para que seia line a navegação entre 
a Villa de .santos e os portos interlo· 
res da Provlnc!a de S. Paulo; sexto,· 
o projecto de lei destinando certa 
renda para a obra da estrada da Serra 
de Paraty; setlmo, projecto de !el r~· 

latlvo ao modo de se construirem po l· 

tes e calcadas, e quaesqucr outrM 
obras de commodldade publica; oitavo, 
projecto de lei sobre a ext!ncciio do 
Tribunal da Bulia da Cruzada. 

Levantou-se a sessão ãs duas horas 
da tarde. 

Bispo Oapcllão-Mór, Presidente. - 'Vil· 
eondc de Co11gonhas do Cam]lo, 1• Sccretarln. 
- Jost' Joaquim de Can;alho, 2• Secretario. 
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147• SESSÃO, EM 13 DE NOVEMBRO DE 18!7 

E:rpedientll. - Discussllo e approvaçcfo de um 
requerimen-to do Sr. Rodrigues de Oarva 
lho. - Terceira dlscussllo da Resoluçti~ 

sobre a subsWuicao do Promotor d<l Jurv. 
- Torceira discusscfo da ResoluçtÜJ sobre 
01 prote11ores da Lingua Latina. - Prl· 
meira e segunda discussOo da Resolução 
sobre a abertura dos testamentos. - Prl
meira e segunda discu.ssao da Resoluçcfo 
sobre os votos sinf1Uiares dos ntembros dCI8 
juntas de Farcnda das Provincias do Im· 
perio 

PRI!:SID!!ÇCfA llO 811. BISPO CAP!r.L.~O ~{ÓR 

Achanrlo-se presentes vinte e oltl 
Sra. Senadores, declarou-se aberta a 
sessllo, e Ilda a acta da anterior, foi 
approva1&. 

Pedlo a palavra ,-

tem o nome de recommendacão, não e senão 
uma revogacão de lei. No Sena.!o existe um 
projecto sobre propinas, e neste projecto vem 
o artigo 2• de que tenho ldétt, e era lmposslvel 
que o Senado suppozesse qual ~!'a o fim da· 
quelle artigo 2• que diz que os empregados das 
juntas da Fazenda restltulssem o que pode: 
ram levar de emolumentos contra a Lei de 20 
de .Outubro; eiJe não é concebltlo na lnte!II· 
gencla em que deu o Senado o seu voto. O fim 
daqueiJe artigo foi propriamentE' obrigar ai· 
guns Presidentes de Provlncla a restituir; 
mas Isto não é uma lei, e até 1;m artigo tão 
absurdo, que se refere a uma 1~1. quando ha 
outras multas com a mesma dat&, e vor con· 
sequencla eram artigos que se devia recom· 
mendar ao Governo? Mas que suecedeu? Re· 
commendou-se por uma Resolução da Camara 
dos Deputados, diz o offlclo, c qt:~ se acha no 
Senado, seja posto em observancla este n:r· 
tlgo 2•, etc., •etc. Manda-se tu'do Isto sem vir ao 
Senado! Então o Senado não serve para nada. 
E' verdade que o tempo ê pouco; mas ·não Im
porta; agora é que tenho conhecimento. agora 
é que o refiro ao Senado, para esse fim Indico 
(leu). Portanto, Sr. Presidente, ao menos é 
paro. que saibam que o Senado cumprindo exa
ctamente suas obrigações zela, como deve, suas 
prerogatlvas. 

:\!andou â !lfesa a seguinte Indica: 
ção, e pedlo a urg~ncla: 

0 Sn. RODRIGUES DE CAilVALIIO: - Sr. Pre· 
sldente. Eu estou persuadido de que o Senad? 
deseja cumprir exactamente suas obrigações, as· 
sim como a outra Camara. E p ~rventuro. slr· 
culando esses pnpels Infames, que têm ata· 
cado até as mesmas Camaras, J Senado tem 
embaraçado Isso? Não se tem feito caso; por· 
que os homens honrados com suas Iu2es e co· 
nheclmentos só procuram o bem da Nação. 
Mas quando apparecem cousas que não só 
atacam as obrigações que devemos cumprir 
para com a Nação, mas até pód<!m ln!lulr para 
o mal da Nação, estou persuadido que nln
guem é capaz de lhe ser lndlfferente, dei· 
xando passar exemplos, que pódem ser preju. 
dlclaes, quando temos visto o 'Senado sempre 
firme no seu posto, jamais abe~rar de suas 
obrigações. Procura-se por outro lado anlgull· 
lar esta harmonia! Eu vejo, porém, um MI· 
nlstro de Estado am um offlclo vcrl!lcando 
a.qnlllo que não ê da Constltu!cão. Tem·se 
passado recommendacões na Camara dos 
Deputados, para melhor dizer, artigos legisla· 
tivos com o nome de recommendatões sem nós 
Intervirmos nisto, e sem se falar nesta Casa 
se é lei, ou decreto, ou consulta, que tudo vem 
11. ser o mesmo, mas comeca o ortlcio no prin
cipio "que o :Ministro cumpra"; ainda que 

•Proponho que se offlcle aos Mlnlr.tros de 
Estado para que communlguem ao Senado, com 
a maior brevidade, que determinações ou pro· 
vldenclas da Camarn dos Depu: ados expedi· 
das ex-offlclo, ou a requerimento de ~artes, 

têm cumprido, sem haverem passado por esta 
Camaro., e subido ~ Sancciio Imperial, prlncl· 
palmente quando a Deter:mlnacão, Providencia. 
ou Recommendação Importa sustação, lnterpre· 
tação, ou amplificação de artigo de legisla· 
cão. - Jo(ío Antonio Rodrigues de Carvalho." 

Foi !Ido e apols.do. 
O Sr. Presidente poz A votação a 

urgencla, e sendo approva.da, abrlo a 
discussão sobre a materln ·la Indica· 
ção. 

: 

I 
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O Sn. MARQUEZ DE CAJIA\'ELLAS: - Sr. Pre· 1 Deputados, todas as vezes que nella entrar uma 
sldente. E' multo bean funda.d:'l. a Indlcacll.o I nlteraclio ou lnterpl1eta.clio de lei. Ea apoio a 
do lllustre Senador por dois motivos: Porque I Indlcaclio ou mocilo, porque ena dá. um exem
nós devemos zelar os direitos da Ca.mara, assim I plo que tanto se conheceu que era de lei que 
como porque devemos entregar a nossos sueees· I sendo discutida na Camnra dos Deputados, 
sares os privilegias e direitos do Senado, como ' pnssou no Senado, e que o Senado ainda não 
estavam -estabelecidos, -e por Isso devemos sus- ! approvo-u, nem tlnba a sua sanecilo como pOde 
tentai-os. Ora, é nec<ssarlo destlngulr. SobrP. i .j{. SCI' app!leada? Porta.nto, voto pela Indl· 
esta questlio ha dois casos: um cM J é uma caçiio. 
Camara mandar pOr em observnr.cla aqulllo O Sn. BoncEs: - A Indlcacão é tão bem 
que já existe ou aqulllo que lmpurt:~ altera· doflnlda pelo nobre Senador que a apr.esen· 
cão em Jeglslaçlio, que Importa dec\aracão ou tou que pareceria ociosidade em tocar ne!Ja; 
lnterpretaclio. Quando a Camara 'llanda pOr mas levanto-me porque o nobre Senador que 
ao Governo em observanela aqul!lo que já. a acabou de falar disse que· quando 6 sobre a 
lei determina. ahl não é neeessarlo que a outra l execução de uma lei, que pOde cada uma das 
Camnra Intervenha; cada uma deJJas o pOde I Ca1!ll1ras mandar recommendar no Poder Exe
fa:zer constando a observancla daqulilo que já. ; cutivo. O nobre Senador sabe mui bem que a 
está. determinado; ora, quando ha lei, e essa I pedra angular deste edlflclo é a lndependenela 

. i' dos dois ou tres poderes: cada um pela regra 
Itú é obscura, para a poder deelnrar ou nm- 1 x Od , õe 

I gera n .. o p e .azer reeommendac s ao ou-
p!lar, então é neeessarlo que lnterV'enham tro· "U Od d · t , 

1 
l , ·• em P e Teeommen ar a ou ro que 

ambas. as Ca~aras, .porque imp~r.s. urt go le-I cumpra isto ou aqulllo exerce uma autoridade e 
glslatlvo, e nno pOde haver ~rt.go ou resolu· jurisdição sobre elle; por eonsequenela, por 
cão que tenha forca de lei sem ter passado que a p d L 1 1 ti f . v e o o er eg s a vo azer recommen· 
por ambas as Ca.maras. O anno passado estava 1 da·· p d - ti • ..-- 1 t l:'i . I ,oes ao o er J:<Xec:u vo. .-ao ex s c • 
eu no :Minlsterio, e recebi um Av1so da Ca.mara a Lei? Faltou a ella, não cumpria, aeeuse-sc, 
dos Deputados que declarava um decreto que I traga-se á responsabilidade. Por Isso eu não 
tinha sido feito pela Assemb16a r.c:al Consti- d ltt 1 t 1 d 1 d c . • a m o s o, a n a pe as uas amaras, como 
tulnte, mas que não chegou a coNJalr-se nem I podia admlttlr numa; portanto, voto pela ln· 
a ser discutido todo; ora, este decreto tinha j di ã t h t j eac· o, e es ou que nen um ae o que se a 
uma. clausula mui es~eelal: mandava que se essencialmente ~eglslatlvo, tenha seu efeito, 
executasse da lnstalla~:ao da Assemblén, mas •'U 1 j tad 1 p d E ti l _ e se a execu o pe o o er xecu vo, se a 
que a nao entendia assim levei-o a Sua ~fages-~ qual fOr, não distingo natul"eza, nem quallda· 
tade. Sua Magestade resolveu que se nao pu· des cm b c · , s que passe por am as as amaras. 
zesse em execuciio; e eu respondi que ainda I 0 S 1\! C E' 6 I R. AllQUEZ DE AnAV~:r..LAS: - S 
mesmo como simples Aviso não estava .em ter· ! para uma declaração que me levanto: o lllustre 
mos de se poder levar á presença de Sua Ma· Senador i 1 1 1 ld 

1 
. no pr ne p o o que paree a que eu ava 

gestade, que era necessnrlo que t.ve&se Pas· era que havia duvida. Não ha duvida que 
sado pelo Senado na fOrma da ;.:o.~~tltuicão é necessarlo uma. Interpretação, mas esse> prin· 
para Sua lfagestade então sancc:lonar. E' clplo que o lllustre Senador ado;:~tou agora se· 
cousa bem sabida: Quem tem um ;:Joder eo- nerallznndo a Camara pOde lembrar, cada Ca.· 
mette naturalmente o abuso de o 'l~tcrer alar· mara póde recommend~:.r porque Já está o ar
gar, e por eonsequenela. é nece:;:s:~rlo haver tlgo da Constituição que diz velar sobre o bem 
pela, e vigiJanela, para que elle se contenha nos g.cral da ""ação; isto são attribulções que com
seus Jlmltes, e não ultrapasse; assim, ''a.e nd· petem a cada uma das Camaras; a Constituição 
qulrlndo direito; não é só nas resolucões. '<!m diz que os Poderes se vigiam uns aos outros 
tudo, vai a pouco e pouco, e não havendo quem mutuamente; esta é a minha. oplnliio, c creio 
se opponha, passando tempo, t•!!J'\ !1dqulrldo que é geral; agora, se queremos alambicar Isso 
direito; por eonsequencla, ê neeessarlo vlgl- de manel..-a que uma lei que está em vigor, c 
Janela da. parte do Senado, e mesmo se faça que se rlclxou de obsel'\"ar, só para se reeom· 
dizer ao Gov;()rno, que se não deve executar mmrlar õ preciso passar pelas duas Cn.mar!l.l!, 
.Resolução alguma unleamcnte da Camara dos alambique-se até o Infinito. 
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O .Sa, D.umu.ou: Eu ruço ·multa dlt!&-

renr:a de recon1mendnr ou lembrar; o lembrar 
niio obriga o Governo a executar: ora, suppo
mos que ~~~ manda uma. reoommendaciio contra 
a Lei e que o Ministro a .executa. Pergunto: 
Isso o lava da responsabilidade da Lei? Niio. 
O que diz u Indlcacão é que ê objecto de se 
obstar porQue então lembra que aQui o que se 
fez sobre um requerimento de parte que o S&
nado decldlo, são objectos de partes purtlcula· 
res que cada uma das Camuras :póde recom· 
mendar; o mais, não, porQue se o Governo não 
cumprir, o Ministro não p~de ficar obrigado; 
tanto assillll que aqui se rejeitou essa doutrina, 
quando passava a lei da responsa-bilidade, que 
era o que se queria que agravasse a pena 
quando tlveSl!e sido reeommendado. O exem
plo que deu motivo á Indicação, sim; porque 
foi isto Independente de nós, e t.anto assim 
qu~ '\'i aqui a Camara Inclinada a rejeitar esse 
o.rtls-o. porque pal'ecla que tinha effeito retroa· 
ctlvo: quanto ás ldêus que se emlttlrll!ll, estou 
pelo que diz um lllustre Senador, que acaba 
de falar: recommendar não é mandar. ha multa 
dlffcrença, como já disse. 

O .Sn. Bonm::s: - O e~mplo que o nobre 
Senador traz é expresso, é privativo só desta 
Camara, niio tem nada com a outra; diz o 
nobre Senador que é da obrls-acão zelar-se. 
Ora, a quem é que a Constituição recommenda? 
E' á Assemblêa Geral, não é á Camara; nunca 
,., que uma autoridade qualQuer .recommen· 
dnsse a outra sem ter uma autoridade sobre 
ella, porque do contrario, a não ter, é arriscar· 
se a ser menoscabada a sua recomm-m.dação; 
sempre que se recommcnda é porque se juls-n 
ha\·er superioridade; Isto é res-ra geral; dlzr-r 
que aCamara se veria sempre obrigada a estar 
a faze>r accusaçõcs -effectlvnmente não ha tal. 
Quando a parte nggra.ada vl,er apresentar a 
sua accusação, conhecerá a Cama.ra se houYe 
boa ou má lntellls-encla; quanto ao costume, é 
como diz o lllustre Senador que a Camara dos 
Communs tem, que Yae adquirindo aos poucos; 
quasl sempre quem quer tudo o que pódc, sem· 
pre quer mais do que p~de; aqnl, na Constitui· 
cão, não ha nenhum, senão o de julgar das pes
soas que commcttcm dcllctos; o ter a Inicia· 
tl..-n só quer-dizer que principia a lei ali, tudo 
mais que fOr fóra disto não admlttc excepçl!.t' . 

0 Sn. BARROSO: - Eu restringia-me á. UI· 
Uma parte da Indlcacii.o sómente, para livrar de 
constcstaçõe.s, por não entrar em du..-lda, se 

tem ou não havhlo reco.m·mend·acão; só a se
gunda parta 6 qu~ eu entraria nella; assim, 
requeiro para que se divida em duas partes 
esta Indlcacão. 

0 Sn. -RODIIIGUICS Dll CARVALUO: - Não to! 
sem um fim que puz -essa expressão, porque de· 
baixo do titulo Resoluciio não se acha ne
nhuma; mas nós não estamos tratando do nome 
com que Isso se fez; o que se rez não tem 
titulo de Resolução, foi recommendação que se 
mandou, fazendo executar o artigo 2• do Pro· 
jecto que ainda :J.ão está sequer approva.do aqui 
pelo Senado; o o caso 6 que se mandou, e ex e· 
cutou o artls-o de uma resolução que ainda não 
passou no Senado. Agora, perguntando-se com 
a palavra resolução diz-se que niio ha nada . 
Porque .foi uma recommendacão, e debaixo 
deste titulo 6 que se mandou executar. 

O .Sa. DARnoso: - Agora, lendo a líndlca· 
cão, vejo que tirando-se a palavra "principal· 
mente" fica bem. 

. O Sn. ·Pnt:S!DENTE: - Se o autor consente 
que se tire a palavra ... 

0 •Sn. -RODRIGUI".S DE CA!I\'AI.HO: - Estou 
sujeito pela resol-ução do Senado. 

O Sr. Presidente propoz ao Senado 
se appro\•nya a suppressiio da palavTa 
":principalmente" na fórma da emenda 
do Sr. Barroso. 

Foi apoiada. 

O Sn. MAnQUE7. DE Ixi!.\liDUPE: - Sr. Pre
sidente. E' verdade o Que acabei de ouvir do 
lllustre Senador qu~ :prlmelro :falou, do que 
todo empregado :publico de\'•e entres-ar o los-ar 
ao seu successor s~m diminuição de suas rega. 
!las, deve-o entregar tal qual o recebeu; isto é 
uma verdade, mas não é a eonsequencla ver
dadolra que daqui se tira: o Senado tem suas 
attr.lbuiçõcs, assim como tem a Camara dos 
Deputados, é necessarlo que um poder não vã 
Invadir os outros; nós temos a cars-o velar, e 
manter n Constituição, mas é a Assembléa 
Geral a quem Isto toca; mas cada uma das Ca
maras póde pre\·enlr e acautelar para que •~ 

não ultrapassem os direitos; assim, acho que 
temos direito de recommendar. Recommendar 
não é mandar. Resta as-ora saber se aquelles ar· 
Us-os que foram ultrapassados estão no caso 
om que á. rcs-ra s-oral se possa fazer uma -exoo
pção; eu estou que a Indicação tem multo bom 
principio; sabe-se -claramente (é um facto) que 
uma. resolução quo se acha neste Senado tendo 
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flcttdn adiada, se poz <llll tlxecu~ão pelo Go
verno; mas acho que a proJIOSiçlío 6 multo ge
nerlcu, dizendo que veja tudo quanto tem feito; 
Isto -parece querer-se saber ·das lnstTuccões que 
tem dado, quando o nosso objecto ê saber sobre 
este ar.tlgo de que eu duvidaria se não fosse 
nttestado por pessoa desta Camara, porque pa· 
ree>e lmposslvel que se tomasse ·uma res>J!uçfto 
tal; assim, se !la um tacto, pergunte-se pelo 
facto, para saber~e Isto, o que me parecia mais 
natural; pois de outra maneira em. pedir con· 
tas ao Governo de toda a correspondencia que 
tem havido entre €lle e a Camara dos Depu
tados. Se tiver havido alg-um abuso nisto o Se
nado tomarâ as medidas que julgar necessa· 
rias, mesmo por melo de leglslacão, pnra que ~e 
o :i\Ilnistro {]e Estado tiver abusado se lhe foca 
o processo, que de\'e principiar na outra Ca· 
mar.a; mas nós o que tratamos é de .conhecer o 
abuso para o remediar de modo mais compc· 
tente, ::>or Isso é que perS"Untamos, visto não 
constar de documentos authentlcos; e pôde ser 
talvez um boato. Assim, acho que a Indlcncii•1 
vâ Jlmltada só ao facto que o lllustre Senador 
aponta; nem 6 preciso Ir a todos os Ministros. 
basta Ir ao :lflnlstro que lntcn·clo nesse facto, 

havido muitos: portanto, parece que a minha 
Indlca~!io nl!o 6 fóra de Jogar; vá; e quando 
elles disserem que não têm nada, sabendo ~u 
que tem, eu farei por ter documentos para o 
provar. 

O Sa. MAIIQt.'EZ nE I~IIAl[UUl'E: - Nilo 
trato de personalldades, nem vou contra o re· 
querlmento que eu mesmo apoel; o qu·e me pa· 
recla (! que nl!o havendo senão .um tacto, •e 
perguntasse só por elle; se a Cumara dos Depu. 
tados não tem mandado os requerimentos é por
que os não terli. havido, porqu-e não devo sup. 
por que nenhum Ministro de Estado pela sim
ples rccommcndação de qualquer das Camaras 
ponha em execução qualquer acto leglslatl ;· ·• 
sem ter sido sancclonado por lei; cu por 1sso 
não posso a!tlrmar pró nem contra; o gue me 
parece é que nenltum Ministro o póde ter feito 
sem ser fundado em lei; agora recommendar 
todos ::~ós convimos nisso, ou porque a qual· 
quer das Camaras se v~m queixar, ou porque 
se diz que requeira Jogo ao Poder Execu tlvo; 
se ha factos contra o Poder Legislativo se dita 
quaes são, Jlmltando·se só a Isto; mas, se o Se· 
nado quer como se propoz, então vã, passe a 
Indicação. 

que nos Induz a entrar no seu exame; c, por·. 0 .Sr.. E\'A:"GEI.ISTA: _ Parece que ha a:
tanto, acho que a I:od!cac;:ão deve c!rcumscrcver· f "Uma confusão de ldéas, quando se que~ rcs· 
se, e limitar-se :lquclle facto, e .lllln!stro que ~lnglr a Ind!ca~ã.o do sr. Cnrvalllo; cu en-

abusou. tendo que velar sobre a Const!tul~ão não ~ 0 

O Sn. RooniGUF.R DE CARVALllo: - Sr. Pre· mesmo que velar sobre a obscrvancla das leis; 
sldtmte. ·Eu não trato agorn. de fazer uma ac· Isto é cousa multo d!ffercntc. Eis como se ex· 
cusação •. então especializaria factos, pois que, plica a Constltuicão: "Velar" ccu 0 a:·1!go) 
tanto direito tem a Camara dos Deputados ·de quer so dizer que uma recommenda~ão ao Go-
o fazer como a outra; hontem andou aqui atê verno não é uma ordem, é velar sobr~ a g~arda 
o documento cxtrn.hldo dessa ordem, que todos da Constituição; que cada uma dns ·Camaras 
podiam ver, c muitos o viram; demais o ano o possa recommcndar ou exigir do Governo cer· 
passa.<io vlcrn.m aqui requerimentos de partes ndamcnto ~ou com Isto· h tas cousas para seu a , . . • 
buscaT decisão; este anno não velo n-co um, mas recommendar que se ob&erve .esta cu 
ellcs Yão n titulo- d·o recommendação, m~ ~ n uella lei ê que não pôde ser; por U!so llStou 
uma reco.::nmcndaçao que vne como rcsoluçao, q !dê d br s "ndor 
ag;cra que tenllo um facto, c que tenho o titulo multo !lrme com a: as 0 no c c~. 
por Isso é que ralo; eis aqui a razão porque cu Sr. Carvalho. e üio longe estou .:u : S·~ 
:;~nerallz:i a todos 05 Ministros que estão A dev.cr restringir a Indicação, que es:ou frrm: 
trst:t do Poder Exccuth·o; cu não offcndo a que esta obrigaçiLO de velar nos I:O:Poe a otr;· 
nlnguem pelo modo que proponho a minha In· gação de perS"Untar, porque não pode t~r e . ." 
dlcacão. E' -rcrdade que 0 fllustre Senador tam· feito ·uma lei sem passar por uma e outt :1 C .. • 
bem não diz que eu offendo; c Isto mesmo que mara; observar Isto sem nudlenc!:t dn 'lnt.rn 
acontece at~ nqul póde a.contecer daqui cm Camara é Infringir a Constltulçao; • :•ss1111 

d!nnte; ;·ai anílando Isto assim; 0 anno pas· como o li em rccommcndnr-se que se mt., d.~~· 
sado vieram muitos requerimentos de partes, pa.chasse bacharel que nilo fosse formado, r.ur.· 
<'Stc nnno ainda n:io ;•cio nenhum, quando tcrr. I rendo assim modificar essa lei que pnssou e'' 
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LidbOit. Ora, aqui trata-se da observnucla ue 1 O Su. BA!lnoso: - ·Eu emlttl a :.olnhn opl
uma lei: não lla de ser uma Camara só que are- ulão no caso do ser Isto um Requerimento; u. 
commende, parece que d·I>Vem ser ouvidas u..m- ser como Iudlcação ha -àe ter outra discussão 
bas: do contrario, vae se ganhando pé, e !lca amanhã; se ê requerimento, então, não precisa: 
isto depois como l·el, e debaixo deste paliat-ivo aqui só se quer que responda. com lol'ormução: 
v ii. o orrendenilu radicalmente a Constltulçiio: portanto, julgado como requerimento tem un;L 
assim, apoio n Indicação em toda a sua g~nera- só, sendo Indicação seja a outra amanhã; e eu 
!Idade. tamb001 voto nesse caso que seja amanhã, e 

O Sn. RoumauEs m' CARI',\LIIo: - Na:ln pi>de ser que eu vote contra, p6de ser que tenha 
disto envolve a minha. Indicação: Quanto a. até lil. pensado melhor. 
mim, estar a recommendar ao Gi>\·ernc. que ob- o Sr. Presidente, tendo-se julgndo a 
serve uma lei, é uma of!ensa que se lhe faz: .mab<T"la bastantemente discutida, pro-
Disto é q-ue nasceu a desgraça em que estamos 
de se mandar uma e outra Portaria, dizendo 
Sua :Magestade já é segunda vez que r~com

menda isto, etc. Isto são males do defunto Go· 
verno, não digo que o estar recommendnndo é 
prohlbldo, digo sim, que :; mao systema, e o 
que não quero, é que passe debaixo do titulo de 
recomendação, ma.terla que ~ ieglslath•a.. 

Julgando-se a materla discutida, o 
Sr. Presidente propoz â votação, e rol 

poz se o Senado approvava que sa 
guardasse para amanhã ent :ar •. m 3• 
discussão. 

O SR. RoomouF.:s o~ CAII\'ALIIO: - Para que 
é estar a tirar as cousas f6ra dos termos: tem-se 
dito aqui que os requerlm·entos não estão 'la 
ordem das indicações, seria preciso que cu dfs· 
sesse requeiro, mas o Senador nunca. requer, 
faz sempre a proposta: Isto é pedir uma. lnfor
maciio: isto se tem feito aqui multas ;•ezes: o 

approvada com suppressão da pa !avra 1 que me parece é que nii.o h a necessidade i! e 
"principalmente". O -mcsm.: Sr. Pre·j haver outra discussão. 
sld•eate propoz se passava já á 3• dis· 

0 
S p ld t - 1 r. res en e propoz se nppn•· 

cussao. 

I vava que esta fosse a ullima dis· 
O Sn. :ILmQt;I'Z Dll IxuAMDUPI~: -- Nós hon· cussão. Assim se resolveu. ., 

tem praticámos uma Igual determinação. Fique I o sr. Secretario leu os s~gulntes 
para amanhã. I 

O Sn. BoRGI~s: - Se acaso se ~perar para OFFicios 
amanhã.. quando veremos a resposta? Para o 
anuo que vem. E' querer estar a encabeçar tu1o 1.• "Illm. e Exm. Sr. - Foi presente a 
em mat'erla de decisão legislativa. Sua Magestadc Imperial o Decreto da Assem· 

O Sn. BARnoso: - Voto que não é pn>ciRa blêa Geral Legislativa sobre as asslgna.turas 
3• discussão, porque julgo a Indlroção ser antes de diplomas emanados de outros já a.sslgna· 
um requerimento; assim, não precisa mais dls- dos_ pelo mesmo Augusto Senhor; c participo 
eussão: Isto 6 um requerimento pedindo lnfor- a v. Ex., ')lara levar ao conhecimento do Se· 
mações; qmmdo vierem os documentos então é nado, que o Imperador qu-er meditar sobre o 
que Importa a decisão da Camara.. Projecto de Lei, para a seu tempo se resolver. 

O Sn, MAitQUEz DE IxnAltnUPE: -E~~~ re- - Deus Guarde a V. Ex. - Paço, em 13 da 
quer!mento tem a natureza de Indicação. Indl· Novembro <Le 1827. - Visconde de S. Lco
ca-se ao Senado que são precisas estas ou ;lquel· poldo. - Sr. Visconde de Congonhas do 
las providencias, sejam e lias quacs forem. Aca· Campo." 
bou'\Se ha pouco tempo de praticar Isto sobre 2.• "Il!m. c Exm. Sr. - Remctto a. V. Ex. 
um caso fdcntlco, que foi sobre a Nunciatura. o Incluso Decreto da Assembléa Geral Legls· 
Foi preciso que tivesse os lntertlcfos do Regi· lntfva sobre a fnculdaae <Le se le,·nntarem en
menta, 't' hontem se decldlo que em caso f,emc· gcnhos de ~uca.r sem dependenc!a de licença. 
lhante ficasse para hoje a decisão: Isto n;io 6 alguma, no qual o Imperador consente. - Dens 
negocio que se faca de repente, não esl·amns Guarde a V. Ex. - Paço, em 13 de No\·embro 
no estado de se pod•er fazer Isto com tan:.n. nc· <Le 1827. - l'isconde de S. Leopoldo. - Sr. 
celeracão. Visconde de Congonhas do Campo." 
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O Senado tlcou Inteirado, c dccldb· prorogacllo, e ao mesmo tempo le\·ou leis. 
ae que se ortlclasse ll. Camura dos S!'s. (J]JOiado.) 

Deputados. o Su. Pnr.SIDEX1'E: - Passamos â Ordem 
3.• ''Illm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua do Dia. 

:Magestade o Imperador o Ottlclo de V. Ex. da 
data ·de hontem e participo a V. Ex. para 
o levar ao conhecimento do Senado, que 
o :\lesmo Augusto Senhor Ha por bem Rc· 
ccber a De11utaçlio, a que se retere o dito 
otrlclo, amanhã, 14 do corrente, no Paço 
da Imperial Quinta da Boa VIsta. pelas 11 
horas da manhã.- Deus Cuarde a V. Ex. -
Paço, em 13 eLe Novembro de 1827. - 1-'is· 
conde de S. I.co]JOlrlo. - Sr. VIsconde de Con· 
ganhas do Ca.mpo." 

O Senado t!ccu Igualmente lnt~l· 

rado. 

O Sn. V1sco:;nr: DF. S. Lr:opor.no: - Sou 
obrigado corno ~IInlstro c Secretario dos ~ego· 
elos do Irnpcrlo a decln.rar que se acaso o Se· 
nado qulzcr mandar a.Igumas leis que possa.m 
apresentar-se n. Sua Mn.gest:l.dc púde mn.ndar 
pela mesma Deputação ou sepa.rada; estou au· 
torisn.do parn. declarar isto no Senndo. 

O Sn. ·Pnr:srnr::"rr.: - E' ncccssrio n 1· 

rnear n. Deputaç:io para pedir o dia c hora: 
agora o Senado resolverá se estn. mesma Depu· 
tacão é que hn de Jeva.r as que ha. 

O Sr:. Sr:cm:r.\r:ro: - Ha um decreto; póda 
o Senado npprovar outros, e irão com n mesma 
Deputação. 

0 Sn. ~IARQt:F.Z DE CARA\'ET.T . .\S: - Pois !la 
um só decreto? Pódc ser que hoje passem ai· 
g'UnS, 

O Sn. Pnr:srnF.:"rr:: - Vamos á eleição ~a 
Deputação. 

Procedendo-se a clla subiram de!to3 
pela Súrte os Srs.: João Antonio Ro· 
drigues de Carvalho, Lourenço Roà:i· 
gucs de Andrade, José Ignncio Borges, 
Aífonso de Albuquerque :l!nranhão, 
Francisco dos Santos Pinto, Estc;·;io 
,José Carneiro da Cunha. c ~!nrquez d'.! 
Cara ;·el!as. 

O Sn. PnEsrnr:xrr.: - O Senado tem asf,~:l· 

tn.do que vá a mesma Deputação Jc;-ar as leis: 
já temos aqui exemplos que j(t assim se fez, ·~ 

a pratica. fa.z lei. 
0 Sn. )L\RQt>F.Z DE lXJU)tnt:rr:: - Aqui j(t 

hom·e uma Deputação que foi dar graças p~ia 

A 45 

Entrando-se na 1' parte abrlo-se a 
3' discussão dn. Resolução sobre a sub· 
stltuição do Promotor do Jury, n. qual 
foi Ilda peJo Sr. Secretario. 
~ão havendo quem falasse sobre a 

matcrla, o Sr. Presidente propoz á \'O• 

taçãiJ, c foi approvada como estava re
Jl;;ida, afim de subir á Sancção Imp~ 
ria!. 

Passou-se ao !!• objecto da Ord•em ~" 
Dln. e teve Joga.r a. 3• discussão da RP.· 
solução sobre os professores dn. Lin· 
g~a Latina; e, não ha.vendo quem fa· 
lasse contra n. sua. doutrina, foi p"sta 
:1 votação, e approvada para se rerue,. 
ter â Sancção Imperial. 

Seguindo-se a 3' parte da. Ordem do 
Dln. entrou em 1' e !!• discussão a Re· 
solução sobre a abertura dos testamen· 
tos. 

Sendo Ilda. pelo Sr. Secretario, n. Fnn 
. Integra. é n. seguinte: 

"Artigo unico. A disposição dn. Ordem do 
Livro ·1", Titulo G!!, parn.grn.pho 38, na parte 
que regula o espaço de tempo em que se de;·e 
eonslder~r morto aquellc que, ausenta.ndo-se de 
um lugar, não se snbe noticia dellc, não com
prehende o cnso em que tendo partido algum 
na;oio de um porto com destino certo para ou
tro nftO haja noticia da sua chegnda a esse 
porto ou n.lgum outro, nem das pessoas que 
nellc foram, dr. dous annos nas Ylagens 
mn.is dllatad:l.S, dc\'cndo neste caso repu
ta.r-se perdido o navio, e fallecidos os que 
nelle ·partiram, para o 'Cffelto de devol· 
ver-se n. sua I1erancn. por tcsta.mento, ou 
sem este, aos que n. clle tiverem direito, pr.)· 
;·ados os requisitos exigidos na dita Ordena· 
.;ão; da mesm!l. sorte que foi estabelecido a 
;cspeito dos na;oios seguros no artigo 19 dn. 
regulamentação appro;oadn, pelo paragrapho 3' 
do alvar[t. de 11 de :.\gosto de 1i91. ~ 

O Sr. :l!arquez de Inhambupe fez um 
bre;·e discurso que não foi ouvido pelo 
Tnchrgrapho, e mandou á :Mesa a se
guinte 

T m 
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"Proponho CjUe depois da palavra ".!~· 

lava nomeado Deputado, foi em um navio, e 
este navio não se soube mais delle, e ê de crer 
que o na1·1o naufragasse onde nlnguem pó.:i·1 
dar noticia aene; e além disso, não só não ap· 
parece este homem, mns não apparece nlnguem 
que fosse na mesn1a embarcação; e nesta em· 
barcacão Iam atê multas famlllas: Isto jâ d~· 
correu ha seis annos, e pela Ordenação ê preciso 
dez; e, como não se pó de abrir o testamento, 
quem esttí de posse da herança esttí a delapl· 

relto" se diga •tendo herdeiros necessnrloH; 
não 03 havendo porém, deve ser o prazo •1•1 
quatro r.nnos". Suh•a n. redacção. - Marqu•: 
de Inhambupe." 

Foi Ilda, apoiada, e entrou em dls· 
cussão com a Resolução. 

O Sa. EvA:sGJ~usr.\: - A em-enda na parle 
dos herdeiros acho multo boa; mas eu poria 
uma excepção, quando ha noticia por exemploJ 
eLe um naufraglo de embarcação, podia em tal 
caso o suJeito escapar; falar agora em geral: 
não comparecendo em dois nnnos, abrn·s~ o 
testamento, 6 uma sem razão. Acho que den: 
haver alguma excepção. 

O Sn. MorrA: - ::-\ão approvo a Ordenacã•l 
quanto âquelles que desapparecem do logar, 
porque póde desapparccer por um crime, e pódc 
estar escondido. A Ordenacão marca 10 :mnos, 
para o homem que dcsappnrece, mas não acon· 
tece Isto no mar, porque o navio sempre vae 
com destino, e se ·naufragou sempre ha noll· 
cia. Quanto ao que disse o Sr. :IIarqucz !lc 
Inhambupe, tanto direito tem os herdeiros ne· 
cessarias, que são os descendentes e ascendcn· 
tes, como aquelles do testamento, com aquelln 
dlstlncção que dtí a Lei; por Isso não se de\'C 
fazer dlstlnccão; portanto, reprovo a emenda, 
e approvo a Resolução. 

O Sn. :IIARQ'C'E7. DE C,\RA\'ELLAS: - Quando 
cu suppunha que esta Resolução passasse hoje 
na Cnmara \'elo que não póde passar! Por con· 
scquencia, aquelles que são Interessados nesta 
Resolucão hão de continuar a soffrer o que tem 
soffrldo, porque, sabendo, quen1 estâ de posse 
dos bens, que j{L ha uma Resolução approvada 
em uma Camara., !! que nn outra não passa, flcn 
empatada, Mo de se aproveitar do pouco 
tempo que resta. Eu não conheço os que a 
pretendem: eu tive na. minha mão um roque· 
rlmento multo documentado no qual se mos· 
trava multo positivamente as delapldaçõcs que 
estava fazendo cm uma fazenda um ho· 
mem casado, deixando os outros Irmãos sem 
perceber nada, porque não se podia. abrir o tcs· 
tamcnto; c n origem desta Resolução, é um ho· 
mem, que tendo partido do Pará. para Lisboa, 
no anno de 1821, para Ir ás Curtes. porque cs· 

dando. Não sei o modvo por que ba de se 
pOr embaraços na -Resolução. Quanto â Orde· 
nação, não trata desta hypothese, trata do ho· 
mem que desapparece, e póde ser multo bem, 
como disse o nobre Senador. que esteja occult.o 
por crimes, c preenche este espaço de tempo; 
mas pergunto eu: S·s nquellc que vae cm um 
nnvlo de uma para outra parte, e atê de curta 
viagem, na extenção do commcrclo que hoj~ 

ha., se 6 nccessnrlo dez annos, ou se os mesmos 
dois annos não ê sufflcl~nte? O commercl·> 
tem sido hoje tão extenso que era lmposslvel, 
que nos dois annos, não apparecesse nlgumn 
das pessoas que foram no mesmo nnvlo, ou n!· 
A'UCm que dt'ísse noticia do que !h~ succedeu: 
Isto não· é crivei, nlnguem o póde suppor. Um 
!Ilustre Senador poz a excepção dos herdeiros 
nccessarlos. O herdeiro necessarlo é verdade 
que nunca se comparn com herdeiro collate· 
ral, porque o necessarlo lnfallivelmente !1a de 
ser bterdelro; não é nisto que a Resolução of. 
fcrecc duvida. Assento que a Resolução 6 
bem fundada, e a Ordenação trata. do caso que 
dcsapparcça o homem, c não trata de viagens 
de mar. Quando •esta Ordenação cltnda foi 
feita, o commerclo era multo mais fraco, e di· 
minuto do que é agora, que estâ multo adlan· 
tado, tam multn extensão; as commerclações 
são multo promptas; portanto, o prazo de dois 
annos é multo bastante. Por conscquencln <s· 
tou, que a Resolução deve passar tal qual. A 
Emenda não vem fazer aqui beneficio nenhum. 
Tanto dlrelio tem os herdeiros n•cccssarlos que 
se entregue jã estes bens, como o outro que 
seja collateral. Requeiro n urgencln disto par'\ 
que esta Resolução \'â amanhã, que se não fôr 
nmnnhã os mlseraYcls continuam a soffer. 

O Sn. :IIARQt:Ez nE I:snA~rn'CI'E: - Eu n!i.o 
sa bla que nós cstaYamos despachando, c qn~ 
este negocio tend"la a Interesse particular; fa· 
lei geralmente. Agora acho que é negocio de 
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partes, e é necessarlo que vá de per si, e como l tempo põde·se saber multo bem, e não em dois 
isto é negocio de partes, quero ver a Consulta, annos; porque uma embarcação qne vae daqui 
quero ver o fundamento desta Resolu~ão. Uma para a China nil.o se sube da sua navegacl'lo ás 
vez que ha partes, estimarei ver os papeis e do· vezes multo mais tempo. 
cumentos. O Su. !I!ARQUEZ DE CAU.\I't:u..~.s: - Sr. Prc· 

Fala o Sr. Nabuco que não to! ou· s!dente. Isto ê fõra da bypothese, a. qual sup· 
vldo. põe que, tendo sah!do um navio de um port<) 

Fala o Sr. Marquez de Inhambupe J com destino certo pa.ra outro, não ha noticia 
que tambem não !o! ouvido. da sua chegada a ~sse porto, ou a algum ou· 

O Sa. RoDIIIGUES DE CARv.u.uo: - Sr. Prt~· tro, nem dns pessoas que nelle foram, pelo 
sldente. Voto pela lei, e assento que nã.o poderá espaço de dois annos, sendo então este prazo 
oftereccr duvida. Assentava que era melhor mui suU!clente para se julgar o navio per· 
V. Ex. põr ã \'otação. dldo, ·e mortas ns pessons que conduzia. anm 

o Sn. ::I[ARQUEZ PE C,la.m:LLAs: - Sr. Pre· de se devolver a herança dellas aquem tocar, 
s!dentc. :-Ião me opponho que V. Ex. proceda nsslm como por aque!le Alvará de 11 de 
jâ :1 votação; por6m, n:io quero d~lxar de ras· Agosto de 1791 se mandou pagar o seguro do 
ponder ao que disse o nobre· Senador, Sr. na11o de que no mesmo prazo não havia no· 
:!\l~rqn~r. de Inhambup~. Disse o ll!ustre Se- tlcla. 
nador que não sabia que Isto era negocio par· O Sn. Sou:o.U>t: - A especie que apontei 
tlcular. O negocio não é particular, e nem a suppõe que o navio naufragou na Costa da 
Assembl~a faz leis. particulares, legisla para o Afrlca.. por exemplo, ou em outra, donde m!ll 
bem geral.. Porlím a maior parte" das leis na5- tarde nos possa chegar noticia do nautrag!o 
cc de cas.os particulares; portanto, fique o ou da gente, e por •Isso ê que quero maior prazo, 
ll!ustre Senador na certe~a que o negocio não sendo o de dois nnnos multo pouc~ para. de lo· 
é 'P:trtlcular. Quanto :1 minha oplr.ião, a le! gares remotos e faltos de communlcações di· 
dc1·c pas~ar tal como s~ acha, e vou contra a rectas nos chegarem as n~tlcJ:t.q dcst·~ aconte· 

c·mento. 
O Sn. Scu:n.\llE: - Sr. Presidente. Tem-se O Sn. :\I.u:Qt:Et. DE CAll.II'F:l.T-Is: - Sr. Pre· 

tratado multo bem ·desta lei; mas diz-se que sldente. Eu acllo a mesma razão na falta de 
a base que ha para se approrar esta resolução 
é a conformidade que tem com o paragrapho 3• 
do Al>arâ de 12 de Agosto para o estabeleci· 
m-ento do prazo de dois annos; diz-se que nf1o 
ha dlfferenca nenhuma; mas eu acho que o 
que diz -este alvará. sobre se julgar naufragada 
a embarcação não p6de appllcar-se ao cnso 
presente: porque se naufragar a embarcação 
segue-se que morrerão todos os navegantes da· 
quella embarcação? J'õde multo bem naufra· 
gar a. embarcação, e salYar-sc parte da trlpu· 
lação; portanto, esta cspcclc foi lembrada pelo 
nobre Senador, Sr. ~1arquez de lnhambupe, 
c en me conformei com cllc; mas qulzera que 
se prolongasse mais •este prazo de dois annos 
porque é multo posslre! naufragar a embar· 
cacão c escapar a tripulação; eu con\·lrla que 
dois annos eram bnstante para a nossa costa, 
mas fOra della 6 multo pouco; portanto. ap· 
provo aquelle parecer do Sr. Marquez de 
Inhambupc emquanto n não se dar por mort.o 
senão depois de quatro annos, porque neste 

noticia por dois nnnos da gente que conduzi:J. 
qualquer embarcação que se dirigia a um porto 
certo, para findos elles se del"olvercm as he
ranças, assim como para se receber o seguro 
do na\"lo, ou effcltos segurados, quando pns· 
sado esse prazo, não ha absolutamente noticia 
algumn del!e. 

Julgando-se n matcrla bastante dls· 
cutlda, o Sr. Presidente propoz A vo
tação a Resolução, e foi appro>ada 
para pnssar A 3• discussão tal qual se 
acha>:t redigida, sendo reJeitada a 
emenda. 

O Sn. ::I!ARQt'EZ PE CARA\'ELLAS: -Requeiro 
a urgenc!a do negocio, visto que é direito de 
petição. 

Foi apoiada a urgencla. 

O Sn. Pnr.smEsrF.: - Está. em discussão a 
urgencla. 

O Sn. B.mnoso: - Tanto faz ser l10je a 
discussão co:110 amanhã; amanhit l'ito ft sancção 
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as leis e resoluções que estão promptas; pur· 
tanto, voto que seja am'lnhã. 

O Sn. MAllQt:EZ DE l:AnAVELL.\S: - lilstu rê· 
solução não passando hoje pOde não passar 
amanhã; amanhã temos u Deputação, suspen· 
de-se a sessão lnfu.!Uvelmente; se faltassemos 
hoje dois ou tres não podia hav-er sessão, que 
farâ amanhã? Demais, amanhã temos Conselho 
de Estado pelus 3 horas da tarde; portanto, 
parece-me que não ha Ta.Zào nenhuma pnrn que 
não seja hoje. 

O Sn. BAllnoso: - O nobre .Senador não 
€stnvn presente quando se tomou a resolucão 
n este respeito; jâ se decidio que no mesmo 
dln não se dêssem tres discussões; emquanto â 

especle que diz o nobre .Senador a ·respeito do 
Conselho de Estado, não digo nada, pOde ser 
que a Camara em attenção a :Isto delibere, mas 
eu não. 

0 Si~ RODRIGt."ES DE C.uw .. u.no: - Sr. Pre· 
sldente. Parece-me que não ha necessidade :le 
fazer uma determlnacão nova da qual não re· 
sulta algum bem; tem·se fallado aqui multo 
desta resolu~ão; mas pergunto: Esta demora 
p6dc acuso prejudicar a estas pessoas que pe· 
dlram isto? Não. O Conselho de Estudo ê de 
tarde. Isto ê uma resolução que tem só um 
quartinho; acabada a resolução; não h a 
nenhuma difficuldade que vá na regra ord!· 
narla; h a todo o tem)l<l de se remettcr; por· 
tanto, voto que seja amanhã a primeira cousa 
de que se deve tratar. 

O Sn. l\LI.nQ"C"EZ DE I:m.urnu.rE: - Sr. Pre· 
sldente. :-lõs estamos alterando todos os dias 
o ::::cglmento, tomando resolucões sobre reso· 

pois, se elles têm 30 dias, Isto é que é contra 
um artigo constitucional; p6de ella Ir ama· 
nhã, e ficar lá atê o fim, de mais atê me pa· 
rece que nn passada aconteceu assim. 

O Sr. Presidente propoz á votação a 
urgencln. Decldlo·se que ficasse a 3• 
discussão para a seguinte sessão. 

Passando-se ao 4• objecto da Ordem 
do Dln teve começo a 1' e 2• discussão 
da Resolução sobre os votos slngula· 
res dos meinbros das juntas de Fa· 
zendn das Provlnclas do Imper!o; cuja 
Resolução foi lida. pelo Sr. Carvalho. 

O Su. PnESIDE:I'TE: - Aqui estâ n lei de 
que fala a Resolução. 

O sn: B.\Ruoso: - Eu não acho na Colle· 
cção a Lei de 19 de Outubro de 1821; ac:Do. sim, 
de 19 de Dezembro de 21; julgo que seria !lln· 
são; é esta; mas não acho a que se refira. 

O SR. 1\L\IIQUI;z uE biiAlrDt'PE: - Senhor. 
O mal disto ê não se imprimir a resolução, por· 
que quando tem uma. referencia ê neccssarlo 
vcr·se a lei a. que se refere, para tirar conclu· 
soes, porque sobre este mesmo artigo ha mui· 
tas resoluções, e é neccssarlo examinar este 
negocio. 

O SR. PRESJm;:I'TE: - Foi uma resolução 
expressa. do Senado, que se não imprimisse 
esta Resolução. 

O Sn. BoRGEs: - A Carta Regia pela qual 
se crearam as juntas diz que sempre os nego· 
elos se decidirão pela maioria de votos dos 
Deputados dellas; e como ê posslvel que o voto 
de um membro das juntas empate a decisão 
para que conspira a pluralidade de todos os 
·outros? Isto ê contra a ordem estabelecida 
para o andamento de taes juntas, e contra o 
systhema adoptado, onde em todos os objectos 
se segue aqulllo em que vence o maior nu· 
mero. 

I uções; tratou-se que Isto não deve passar em 
um só dia; pois se ê a opinião do nobre Sena· 
dor, não ê a dos mais; além do que a mesml\ 
resolução é uma cousa que depois de appro· 
vada, e remettida a Sua l\Iagestude, pOde publi· 
car a sua sancção até no mesmo mom·ento; por 
consequencla, não acho nenhum embaraço. 
Pois, porque appareceu agora no !!m da. sessão, 
havemos de estar alterando o que estâ esta.bc· 
lecldo? Xão, de certo; portanto, Sr. Presidente, 
não convenho que seja hoje. 

0 Sn. RODRIGUES DE CAR\"ALIIO: - Não pa· 
recerâ fOra de proposlto, mas digo que Isto 
-está na mão dos Srs. Conselheiros de Estado, 

O SR. l\IA!lQUEz DE l:I'IIAllnUl'E: - Eu estou 
conforme em parte com aquella ddêa, mas 6 
neccssario fazer dlfíerença que as juntas da 
Fazenda são uma, como appllcação da Lei de 
61; mas, todavia, estou que Isto não tem Jogar 
nos outros trlbunaes, em que até cada um dos 
vogaes tem obrigação de emlttlr o seu voto ao 
Ministro; comtudo, a mataria é de tal natu· 
reza que me parece que devia. ficar adiada 
para outro dia. 

• 
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O Sll. BAnnoso: -E' necessarlo ver o modo 
de emendar este equivoco; é necessarÜI o Sr. 
Secretario emendar. 

Julgando-se bastante a discussilo o 

148• .SESSÃO, Eli l4 DE N'OVE)!BRO 
DE 1827 

Sr. Presidente propoz d. votação a Re· E':rpediente. - Discussão e appro•1;~(!J d<t re-
solução, e foi approvada. para passar solução que autoriza o Govcr110 a receb., 
á 3• discussão. por emprestimo gratuito quaesqucr quaii-

O sn. l\IAIIQUEZ DE IxnA~WUl'E: _ A Carta tias que voluntariamente se llle oflerc
~:am. - Terceira discussão da resoluç'h 
sobre a abertura dos testamentos. - U!
tima discussão da Resolur.ão sobre os vo
tos singular.~s dos membros das juntas d•l 
Fazenda das Províncias do Imperio. -
Primeira e &f.gunda discussão do project~ 
destinando certa renda para as obras da 
estrada da Serra de Paraty. - Primeir:& 
e segunda discussão do projecto relativll 
ao quinto tios couros, que se .:obra ,..; 
Provlncia do Rio Grande do Sul. 

a que se refere alndn não é esta, esta é a Re· 
solução Gerai que fizeram as COrtes de Llsbon; 
mas nós nilo temos a lei para ver a phrase e 
termos em que é concebida. 

O ·Sr. VIsconde de Congonhas fez 
uma multo breve ·refiexão, a qual não 
foi ouvida. 

Em consequencla desta duvida resol-
veu-se que se oftlclassc â Camara dos 
Srs. Deputados averiguando se haveria 
engano na data da Je! a que se retere 
a Resolução. 
• O Sr. Presidente asslgnou para O r· 
dem do Dia: primeiro, ultima dls· 
cussão da Resolução sobre a abertura 
dos testamentos; segundo, project() de 
lei relativo ao quinto dos couros que 
se cobra na ProYincla do Rio Grande 
do Sul; terceiro, projecto de lei sobre 
o modo de se construirem pontes, cal
çadas c quaesquer <outras obras de com
modldade publica; quarto, projecto de 
lEi destinando certa renda para a 
obra da Estrada da Serra do Pa
raty; quinto, projecto de lei par:t q;,:~ 

seja 11\•re a navegação entre a Vl!la 
de Santos e os portos do Interior d~ 
Provlncln de S. Paulo; sexto, proj,;
cto sobre a extincçii.o do Tribunal da 
Bulia da Cruzada; setlmo, projecto 
sobre a Junta de Justiça llllltar do 

l'RESIDEXCI.\ !lO SR. nii!l'O C.\l'ELL\0 ~[ÓR 

Achando-se presentes vinte e o!to 
Srs. Se::tadores, déclaron-se aberta :'1 

sessão; e, Ilda a acta da antecedente, 
!o! approvada. 

A's dez horas e mela sablo a Depu
taçã.o nomeada na sesstio anterlo:. 
Indo o Sr. Lulz Jonquim Dugue E~· 

trada, em lugar do Sr. l\Iarquez .1! 
Caravellas. Suspendeu-se a sessã.•1 
por não haver numero de Srs. Sen'l· 
dores pnra contlnua!-a; mas, chegando 
depois alguns Senhores mais, pros•1· 
guio n sessão. 

O .Sr. 1• Secretario den conta d<l'l 
seguintes officlos da Cam~rn dos Sr• 
Deputjldos: 

Ol'FICIO 

Pará.; oitavo, resolução sobre os vot<ls "Illm. e Exm. Sr. - Passo âs mãos 
singulares dos membros das juntas de de V. Ex. Inclusa a -Resolucii.o dn Camara dos 

Fazenda; nono, pareceres de Commls· 
sões. 

LeYnntou-sc a sessão ás duas 
da tarde. 

hornil 

Deputados, sobre o projecto de lei, acerca d.t.s 
rrlsões por crimes, sem culpa. formada, afim 
<i., Que seja por V. Ex. apresentadn na Ca· 
mnra dos Sr.. Senadores. - Deus Guarde a. 
, .. Ex. - Paco c; a Camara dos Deputados, er.r. 

Bispo Capcllão-Jfór, Presidente. - Vis· 13 de Novembro de 182i. - ,JosrJ Carlos PI!· 
conde de Congonlla,q do Campo, 1• Secretario rcira de Almcitl-1.. - Sr. VIsconde de Congo· 
- José Joal]!lim de Carvalho, 2• Secretario. r.has do Campo." 
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Foi lido 
cretarlo, e 

., projecto pelo Sr. 2• S~·~ "Paco da Camara dos Deputados, em 13 d:: 
o beu .theor é o seguinte: Novembro de 1827. - Dr. Pedro de ,1raujfJ 

Lima, Presidente. - José Carlos Pereira a.~ 

.Hmeida Torres, 1• Secretario. - José .:l.nto-
11io ela Silva Maia, 2• Secretario." 

l'f. OJE:CTO DE: LE:I 

"A Assembl~.l Geral Legislativa do Impe
rlo decreta: 

Foi a Imprimir, para entrar em dia· 
cussilo na ordem dos .trabalhos, 

"Art. 1.• 56 poderilo ser presos por crlmP, 
sem culpa formada: 

•v Os que forem achados em flagrnml' 
,'I,.Jicto, não s6 os que se apprehcndercm com 
xr.ettcndo o dellcto, mas tnmbem os que St' 

prenderem cm fugldn, Indo em seu segulmcn•:o 
os offlcla.es de justlca ou quaesquer cidadãos 
q~e presenciassem o facto . 

"2. • Os que forem indiciados de assass!· 
nlo, ãe homlcldlo, de roubo feito com vlolen· 
cln â pessoa, de furto feito com arrombamento,, 
e de crimes de rebelllão ou scdlcão . 

"Art. 2.• Nos casos acima mencionado~. 
~;;xccptuando s6mentc o de flagrante dellclt·. 
ráo serão presos os indiciados sem ordem pJr 
(\Hrlpto do Juiz competente, a qual lhes sen 
intlm~dn no acto da prisão, dnndo-sc-lhes pm· 
copia.. 

OFFICIO 

"IIlm. e Exm. Sr. - Passo âs mãos de 
V. Ex. a Incluso. Resolucão, que a Camara 
dos Deputados adoptou com urgencla, . ailm 
de que seja por V. Ex. apresentada na C a
mara dos Srs. Senadores. - Deus Guarde a 
V. Ex.-Pnco il11 Camara dos Deputados, em 1~ 
de Novembro de 1827.-José Carlos Pereira d•: 
.Almeida Torres. - Sr. VIsconde de Cong!l· 
nhas do Campo." 

Foi Igualmente lido pelo Sr. !!• Se
cretario, e ê concebida dos termos s~

gulntcs: 

"Art. 3.• ~s que em qualquer destes "A Asscmbléa Geral Leg-Islativa do ImP·!· 
c1.sos forem recolhidos á cadela antes di.' culp:~ rio resolve: 
!ormnda, serão conscr\'ados cm custodia, h •
vendo para Isso commodldade, em lugar so
pnrado dos r6os j!í pronunciados, fazendo-se os 
rC!spcctivos assentos em livro prlvath·o; c, s6 
serão lançados no livro dos presos depois dn 
pronuncia, c em virtude de ordem do Julz 
competente, de que tambem se lhes darâ copl;,., 
f,e n pedirem. 

"Art. 4.• Aos presos antes de culpa fo··
mada SC! f11râ constar o motivo d11 prisão, e os 
nomes do accuSildor, c das testemunhas, ha
vendo-as, dentro de vinte c quatro horas, cor.
tadas da entrada na prisão, sendo o caso acon· 
tecido cm cidades, ylJias, ou povoações pr.J
xlmns nos lngnr~s da resldencln dos juizes. 

"Art. 5.• Havcr-se-ão por lugares pro..:~

mos á resldencl11 todos os que se comprehen
àerem dentro do cspaco de duns legoas. 

"Ar.t. 6.• Se os ilcllctos tiverem sido com
mettidos em lugares remotos, se darâ aos pr J· 

sos a sobredlta noticia, dentro dos dias, q;1~ 

corresponderem fi distancia, contando-se :l ra
zão de duns legoas por dia.. 

"Art. 7.• Ficam reYogndas as leis, nln· 
:rãs, decretos c mais resoluções em contrario. 

"O Governo fica autorizado n receber pM 
emprestimo gratuito quaesquer qu11ntlas, que 
\'Oiuntarl11men.te se lhe offerecam, fazendo-se 
dellas o nccessarlo d·esconto ·nas sonunas que 
lhe fornm decretadas para supprlmcnto do cl~

jicit de 1828, e dando parte á Assembléa Geral 
Lcglslativl1 n11 proxlma sessão do v11lor, a que 
subiram, para estabelecer·lhe os meios lega·~s 

ão seu pngamento. 
"Paco d11 Camara dos Deputados, em 13 de 

Novembro de 1827. - Dr. Ped.ro de Arauj:> 
Linw., Presidente. - José Carlos Pereira d•l 

,umeida Torres, 1• Secretario. ,1nto· 
nio da Silva Maia, 2• Secretario." 

O Sn. VIsco~Dll DE Co~co~IIAS DO CA~u·o: 

Peco 11 urgencla desta Resoluciio sobre o 
autorizar-se o Governo 11 contrnhlr empres:'· 
mos. 

Sendo apoiad11 11 urgencla, entrou 
em discussão. 

0 .Sn. liARQ~Z llll PARANAGUk - E' ur
gente o negocio, c deve-se ilecldlr quanto a..l· 

tes. N'6s sabemos GUC ha necessld11de no The
souro de meios para acudir no drjicit, por 

1 
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Isso que ll. despeza. é ma.!or do que us renda~ 
:publlca.s; devemos, pois, .não obstante ter pM· 
sado a lei da fundação da. divida, autorizar J 

Thesouro para emlttfr letras, u·flm de não 
tfcar o Governo embaracado com a demora da 
venda das apollces. .Acho que este 6 o unlco 
melo de facilitar ao Governo cuidar nas suas 
despezas: por Isso apoio a urgenci:L desta m:1.· 
teria. 

0 Sn. MA!lQUEZ DE S.\NTO AMARO: - Tam· 
bem apoio a urgencfa, e voto pela Resolução; 
porém, ha uma cous:L n ponderar: Se o The· 
souro não póde receber quantia alguma senão 
pol' melo de letras, .parece-me que não devemos 
franquear-lhe uma lnd·etlnfta emissão dellas; 
mas, sfm, fazer alguma decla:raçii.o na lef, para 
obvlo.rmos a.o abuso que disso p6de fazer-se. 
Não embara.ça.ref, comtudo, a resolução com 

vou falar da materfa não é proprJa da ques· 
tão, mas sim da urgencla. o que o lllustre Se· 
nador diz é estranho a<~ <~blecto em discussão. 
Nós o que devemos ver é se se a.pprova ou Iiilo 
a Resoluciio, e sua urgencla.. E' lnegavel que 
a ConstLtulç!ío df~ que o Governo não póde con· 
trahlr emprestfmo algum, sem lhe se:r conce
dido pelas Camaras, por Isso que quem o ha de 
pagar ha de ser a Nação. Carlos V da Ingla· 
terra perdeu-se por contrahlr emprestlmos s~m 
concessão das Camaras para sustentar um" 
guerra que o seu Ministro !azia á F·ranca. O 
Parlamento começou por queixa~. e acabou 
pelo que todos sabemos. Não temos Isto a r~ 
celar entre nós. porque se o Ministro errar, 
ou se desviar da Constituição, responsablll· 
dade em cima delle. Voto, pois, pela urgencla, 
e pela Rcsolucão. 

esta. emenda.. O Sn. BAnnoso: - .Apolo a urgenc!a, mn.a 
o Su. :!tfARQUE7. DE CARA,'ELLAS: - .Apo!o não para que a Resolucão passe hoje mesmo. 

11 urgencfa, e digo que nilo só é u~gente, mas 
urgentlsslmo; porque, estando prlnclplado o 
emprestlmo, é necessarfo que o Thesouro seja 
autorizado para continuar. Acho n declar<•.· 
cilo alheia da questão, que della não necessita. 
.A Constitu!cilo dlz .expressam~tc que, se 
acaso houver erro, se chame <1 responsabl· 
l!da.de o Ministro que assfgnou o emprcstfln:>, 
.A materla de que agora trat.'Lmos é se dc,·<!
mos ou não autorizar o Governo; o mais é ob
jecto da Constitufcão, e o nosso dever é ac· 
cusar o :Ministro todas as vezes que elle pro· 
codcr f6ra da Constltulcão. V<lto, pois, pela 
urgcncla d~ que tratamos, e poo!a esta Reso· 
Iucão decldlr·se hoje mesmo em uma s6 dls· 
cussão. 

0 Sn. 1\I.ABQUEZ PE SA.-rTO .A)uno: - Dlgl) 
que a.pp.r<~vo a Resolução, mas não qulzcra que 
ella fosse concebida, tão genericamente. À 

Constltulcã<l diz que o G<lverno nã<l póde con· 
trah!r empres.tlmo, sem ser autorizado, m~ • .s 
não diz que nilo possa. elle receber quanto qui· 
zer da.quelles que voluntariamente qufzerer.: 
emprestar. E' por Isso que qu!zera que sa 
dissesse qu1l de nenhum modo se póde con· 
tra.h!r emprcstlmo, senão pelo marcado na 
Constituição. Em outra occasfão se .tratara 
desta matcrla; assento que -esta Resolução deve 
decidir-se hilje mesmo, e voto por ella. A 
cutra questão flcarã de parte. 

O S11. llfAnQUEZ PE CARA\'Etus: -Eu não 

Julgando-se suf!lclentemente di~ 
cutlda a urgencla, e sendo approva-1.1, 
entrou em primeira e segunda dls· 
cussão a materla da Resolução; e, não 
·havendo quem contrariasse a sua dou· 
trln:t, foi pr<lposta á ''otacão, e appro
pro,•ou-se para passar â terceira di~· 

cussão. 
.Sobre o que disse 

0 Sn. 1\f.\llQt:EZ DE CARAVELUS: - Estal':l 
para não levantar-me, mas como vejo uma sem 
razão, não posso delxnr de o fazer. Nós tu 
mos autoridade de alterar o nosso Regi· 
mento, quando a razão mostrar que o deve s !I', 
principalmente não estando a.J.nda sanccfo· 
JJado. Amanhã é vcspCll':J. do dfa em que hão 
do feehar-se as Camo,ras. V. Ex. dlz que a 
sessão ha de ser mais curta, e como pódcm 
entrar em concurrencla objectos urgentls~l· 
mos, faltam o tempo para se tratar 'este. ~ão 
se! que delicadeza li esta de não se querer ai· 
terar il Regimento, principalmente cm um ne· 
goelo de que todos estamos senhores. Ignoro 
o que iJUCr dizer esta rcstrlccão cm um Regi· 
mento não sa.ncclonado. Voto, pois, que esta 
Resolução entre já em terceira dfscussão. 

O Sn. BAnnoso: - Cada um de nós ter.1· 
a sun. opinião, a minha será. tah·ez a menos 
forte. Quanto a dizer-se que a sessão dever1 
ser mais pequena, temos o remcdlo de trabn· 
lhar de noite. Daqui a pouco não haverâ dls· 
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cussão alguma, porque tudo de1•c passar, e ~ 
urgente, alterando..se assim continuamente 
o Regimento. Eu ainda voto pelo mesmo qu2 
disse, mas a Camara decidirá melhor do que 
cu. Não se! o que quer dizer estar a estabele· 
cer regras a. todo o momento . 

O Sn. !lf.\nQuEz DE C.\RAI'ELLAs: - Ni!.o c
estubelecer regras, ê attender âs clrcumstan· 
elas, e ver que lstc. ê extraordlnnrlo, e que nilr. 
hn lei, que não admltta excepção. N'ós não de· 
ven1os fazer como o General Cuesta, que não 
deu batalha por ser dia santo, e por Isso a per· 
deu depois. 

Julgando-se a materla discutida, foi 
proposta. :1. votação, e approi'Ou·se que 
tivesse jâ a terceira discussão. E como 
não houvesse quem tomasse a palavra, 
foi dada a Resolução por discutida, c 
approvada como estava redigida, para 
su blr (L Sancção Imperial. 

.Entrando-se n:L prlmelr:L parte h 
Ordem :lo Dia, tel'e lugar a tcrce!:'l 
discussão da resolução sobre a aber· 
turn dos testamentos, principiando a 
discussão. 

elln que o <testamento deste não se abra, nem 
ar. s11us bens se P.ntreguem, seni!.o passados d IZ 

annos. A Resoluçlio nil.o Yersa .sobr·e mataria 
de nnufraglos, dos quaes 'ha sempre multa~ 
provas, e que se n.lcancam em menos de dois 
annos. Voto, pois, pela Resoluc1!.o. 

Julgando-se debatida a materia, fot 
proposta (L votaci1o, e approvada como 
estava redigida, anm de ·remetter-se Cl. 

Sanccil.o Imperial. 
Entrou em ultima discussão a Reso· 

lucão sobre os votos singulares d"a 
membros das juntas de Fazenda dM 
Provindas do Imperio. 

A's onze horas c tres quartos reco
lheu-se a Deputaci\o. Então, o Sr. Ro· • 
drigues. de Carvalho, como orador 
dêlla, declarou que, apresentando :1. . 
Deputac!io d ·sua ll:tagestàcte lmperr~:. 
lhe pedira da .parte do Senado o dia, 
hora.e lugar p~ra-o encerramento dR. 
Assembi~:J. Geral; ao que o mesmo Aü· 
gusto Senhor se dignou de TCSponder 
que sexta:-fe.ira, pelo meio dia, no Se
nado. E que apresentando-lhe depois 
o Decreto de que fôra encarregado, 
acompanhando-o das expressões .11t 
Constituição, o mesmo Augusto s,,. 
nhor rj)Spondera que .exa.minarla.. 

Foram recebidas as respostas co.n 
multo especial agrado. 

Continuando a discussão da Resolu· 
cão, disse 

O Sn. SoLEDAol:: - Não Insistirei sol•re as 
razões que já. assentei para não ser dlmlnuldo 
o prnzo de dois anuas, que ainda me não pa· 
rcce multo sufficientc para se destinar tod:1. a 
propriedade, por isso que púde haver um navio 
QUe faça uma longa viagem, soffra tempesta· 
des, arribadas, e naurraglo, etc.; emflm, não 
insistirei sobre isto. Todavia, ,·ejo que esta 
Resolução não apresenta clausula alguma pela 
qual possam os bens ser restltuidos ao pr~· 

prietarlo, no caso de .apparecer. Parece-m~ 

que a Resolução, diminuindo o prazo de dez 
annos, de,·er!a dar algum meio de descmp.!· 
nhar a obrigação de restituir tudo no caso de 
appareclmento da pessoa que se :reputava 
morta. Sou, portanto, de voto que se devem 
exigir as declarações que prescrel'e a Ordena· 
cão. 

O Sn .. RonnrGl;Es DE CAnuLno: - Este :t.: 
togrnpho traz um erro. Esta lei não ê de ,I 

de Outubro, mas, sim, de 19 de Dezembro. 

O Sn. :\!AnQTJE7. DE :.\R.\ I'Er.r.As: - Co'l· 
fundc·se uma cousa com outra. O que se trata 
ê simplesmente de uma declaração na Rcsolu· 
cão. Já aqui se disse outro dia que a Orden:t· 
cão quando estabeleceu o prazo de dez annos, 
não tratou de naurrag!os. A Ordenação trat m 
precisamente do l1omem que dcsnpparece; qu:r 

O Sn. MAnQtmz DE SA~ro A~uno: - Se 
vier da Camara dos Deputados declaração 
desse engano, dever(L emendar-se. 

O Sn. Pm:smr::-;rE: - E' de Dezembro, por
que de Outubro não ha lei alguma. 

Não havendo mais quem falas~~. 

julgou-se debatida a materia; e, pro· 
posta á votação, foi approvada par:J. 
se remetter â .Sanccão Imperial, lo~::' 

que viesse da Camara dos Deputado~ 
resposta ao officio que se lhe dirig!o 
a respeito do engano da data da leL 

O Sr. 1• .Secretario apresentou os 
seguintes off!cios: 

• 
' 

.I 
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OFJ!'ICIOB 

1. o • Illm. e Exm. Sr. - Passo ás mlbs 
de V. Ex., saneclonado, um dos autographos 
do Decreto da Assembléa Geral Legislativa 
sobre reduzir-se a letras o preço dos contra
ctos, e a divida activa da Fazendo. Nacional. 
(' que V. Ex. levará ao conhecimento da CJ.· 
mara dos Senadores. - Deus Guarde a V. E~. 
- Paço, em 13 de Novembro de 1827. - Mar
quez de Quelu::. - Sr. VIsconde de Congonhai 
do Campo." 

2.0 
• Illm. e Xxm. Sr.-Passo ás mãos de 

V. Ex., sa.ncclonado, um dos autographoo do 
Decreto dn Assembl~ Lera! Legislativa rela
tivo A .extlncção das Mesas de Inspecção. O 
que V. Ex. levará ao conhecimento da C.!.· 
marn dos Senadores. - Deus Guarde n V. Ex. 
-Paço, em 13 de Novembro de 1827. -Mar
qucz de Queluz. -Sr. Visconde de Congonl!as 
do Campo." 

3.• • Illm. e Ex. Sr. - Passo ás mãos 
de V. Ex., sancclonado, um dos autographos da 
Reeolucão da Assembl6a. Geral Legislativa, que 
declara não ser upplclavcl aos recebedores e 
thesoureiros das alfandegas o ca·pltulo 5° d~ 
ah•ará de 21 de Maio de 1751. O qt:e V. E:'l'. 
levará no conhecimento da Camara dos Sena
dores. - Deus Guarde a V. Ex. - Pa.co, e.:.\ 
13 de Novembro de 1827. - Marqucz àe Qu~· 
luz. - Sr. VIsconde de Congonhns do Campo." 

O Senado ficou inteirado, e parti· 
clpou-se á Camarn dos Srs. Dep:l· 
tados. 

Entrou em primeira e segunda diJ· 
cussão o 'Projectol de lei destlnan:io 
certa renda para as obras da estrnd:l 
da serra de Paraty, cujo theor é ' 
seguinte: 

• Art. 1.• A' factura da estrada da Ser;•a 
do Paraty ·ficam applicados os subsldlos ~~

gulntes: 
"1." A .consignação annual de duzentos 

mil réls offereclda pela Camara. da. Villa de 
Pa.ra.ty. 

"2.• O Imposto de oitenta réls por ai· 
quelre de sal, que se vende na. Vllla de Paraty 
para o consumo. 
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I "3.• Oitenta. rêls por cudn pessoa ou anl · 
mal, que passar 1111. dita. estrada, ou seja des· 
oendo ou subindo. Nestes oitenta l'êls se 
compreh.elldem os quarenta réls que os tro
pelros offereceram, e os quarenta réls que N· 

cebe actualmente o Provedor do Registro da 
Cachoeira. 

• Art. 2,0 O Imposto de oitenta réls cea· 
sará logo que a obra estiver concluida. 

• .Art. 3. o Ficam extlnctos os registras d 1 

Cachoeira e do Currallnho; os empregos d 3 

provedor e escrivão desses registras; e o im· 
posto de quarenta reis por pessoa, e por anl· 
mal. que nelles passavam. 

"Art. 4,° Ficam revogados as leis, alva· 
rãs, decretos e mais resoluçi5es em contrario." 

O Sn. ·MAJlQUEZ DE SA..~O Aluno: - Sr. 
Presidente. Nllo haverá homem algum dB 
senso que se opponha a quesquer projectos, 
que tratarem da abertura. de canaes no nosso 
palz, assim como ao estabelecimento de estra
das, mas não me parece razoavel tratarmos 
estes objectos Isolados, Isto é, um por um, con
sumindo assim lmmenso tempo. Nós temo.J 
aqui un:. :Projecto de lei, vindo da Camara do~ 
Deputados, que é a lei geral para todas !Is 
obras desta natureza. Deste é que nos deve
mos ocupar e não estarmos a consumir 
tempo com projectos peculiares a. este, ou 
ãquelle ponto do Imperlo. Demais, este pro
jecto 6 lmperfeitlsslmo, porque dizendo o que 
se appllca para a factura da oestradt. nil.o diz o 
que destina para a sua conservação; não traz 
orçamento da despeza, nem da receita, mostra 
sim, que se appllcam para a factura della um 
donativo, ·mais a imposlçiLo de oitenta ré!~ 

sobre cada alqueire de sal, e de outros oitenta 
réls de passagem, mas nãJ diz a quanto mon· 
tarão estas imposições, annualmente. Ora, nil.o 
sabendo nõs emquanto Importará a despeza. 
nem quanto produzirão os meios destinados a 
soiV>el·a, parece que nil.o devemos deixar passar 
semelhante projecto. 

0 Sn. PRESIDENTE: - Aqui estão os do
cumentos bastantes que acompanham o PN· 
jecto. 
't O Sn. MAnQUEZ DE SA:sro .AlrAno: - Nl.o 
estou no facto delles, por Isso voto contra. o 
projecto, 

O Sn. BAl!lloso: - Delles o que julgo mais 
Interessante é o otflclo do Commandante l\ll· 
lltar (leu). Creio que não ·ha orçamento al-
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gum, mala que um oUiclo do Procurador do 
Registro, que ll\'alla a o!Jra em duzentos e 
vinte mil cruzados. 

O Sn. lf.\ltQUEz DE SMITO A:u.\Jlo: - Com~ 
não temos orçamento algum, mas, sO n avn· 
Unção de duzentos e vinte mll cruzados !eltu 
po:- um homem que não é o fnctor da estrndn, 
devemos nlio nutorlznr tnl obrn, pnra não cu.
hlrmos no systemn até agora cm pratica, d! 
se quererem fazer grandes obrns com poJcc> 
dinheiro, o que, :tazendo·ns gnstar lmmens·1 
tempo, ncontecln estar arruinada uma parte 
quwndo se acabava a outra. Torno a dizer: a 
outra é a verdndelra lei pnra se abrirem ca· 
Daes, c estradns no Brazll, porque, nsslm, ou 
com disposições lguaes ás delln, é que ellas 
têm sido feitas por todas as nações. ~ão te.· 
meios para despender duzelltos e vinte mi~ 

cruzados, nem para desde já estabelecrmoa 
um fundo pnra o reparo dn.quella estrada, e 
limitarmo-nos a dar-lhe uma conslgnnção pe· 
qucna. não é jsto o que se chnma fazer cstrn· 
dns. Voto, pois, contra este projecto, e peço 
que entre o outro de lei geral cm discussão. 

O Sr. :lfarquez de Carnvellns falo:; 
em favor do projecto, mas o Tachygra· 
pho não apanl10u a faln. 

0 Sn. :1!.\RQUY.Z Dl~ SAXTO AlrAno: - 0 l~ 

glslador, Sr. Presidente, -não cuida, nem si! 

Importa com os cabedaea empatados, o seu 
dever é tirar obstaculos para que clles venham 
-em concurrencla. A lei que eu apontei digo 
que é aquclla a que o Corpo Legislativo deve 
appllcar-se desde jã, porque só clln serve plr& 
determinar aberturas e conscrvaçito de cslr:t· 
das c cannes. Este projecto só ser1·c pnra rc 
mcdlnr nquelln estrn.da, porque como a serra 
tem mais de duas legoas, será lmposslvel, com 
]leQucnns consignações, fazer-se tar estrada. 
Veja-se o Passeio Publico que ha. seis anno~ 
que nellc se trabalha para o acautelar das In
vasões do mar, e ainda lhe falta mais de unia 
terca parte, apezar ac se darem quatrocentos 
mil réls mcnsaes. O mesmo ha de acontcc~r 

lt estrada de Parn.ty. Voto. portanto, contrn 
a lei. 

O Sn. lL1RQCE7. m; CAnAmr.r.AR: - Sr. Pre· 
sldentC!. Diz o illustre Senador que o lcglsln· 
dor não se lmportn se ha ou não cabedaes, que 
sti trata de remover obstaculos; o que quer 
~lzer que o legislador approva um plano, sem 

saber se elle póde ser executado. Se quem 
dâ uma medida, .não olha se ella t~m lusnr, 
faz o mesmo que escrever na nreln. Todus as 
leis têm certns condlcões para n sua execucão 
estas condlcões ê .que o legislador de1•e prever 
porque de!lns depende a boa ou má execucã~ 
da lei. Ora, um:~. estrada pOde ser grande ou 
pequena; por ora trate-se daquelln parte mala 
perigosa, c depois o Corpo Lcglslath·'l dará 
outrns ·providencias parn a contlnua~~o. P.:J!· 
que não podemos já fazer uma estrada de mais 
de duns legoas, dcb:aremos de fazer uma da 
am quarto de legon, que isenta do perigo d 1 

vida os que nelln transitam? A obrn do Pn:l· 
selo Publico nüo serve de argumento; eu Rl· 

slstl a este orcnmento; tentou-5e uma pequena 
obra, runs depois que se entregou ao eng.h 
nhelro, este deu-lhe maior latitude; mns ge 
não se tem feito tudo, alguma cousn se tem 
feito. N'üo tem, comtudo, parlda·de alguma com 
a estrada de que tratamos, porque nesta cor: 
re-se risco de vida, translt.nndo-a no esta1lo cm 
que está. Por Isso voto pelo projecto, como 
cousa. nccessarla a prevenir desgraças. 

O l;;n, BAJmoso: - Vou de accordo com o.1 

nobre Senador que falou contra a lei emc;ua11to 
á factura da estrada; mas, como o Comman
d:Llltc l\lllltar mcsnio diz que Isso sem um 
trabalho multo gr:Llldc, e que, por emquanto, 
só conta com o que Yolnntarlamcntc offercccm 
para não ficar lntranslta\'el aquella estrada, 
parece-me que a questi1o muda de figura, por
que o po\'o dalll sO pede a. applicncão dos ren· 
dlmcntos que se cobrnvam para a sua conscr· 
l'nçúo c reparo. Voto, portanto, a favor da 
lei. 

Falou o Sr. VIsconde de Congonhas 
do Campo, porém não se ouvlo. 

O Sn. M.AilQUEZ llE PAnAXAGUÁ: - Sr. Pre· 
sldcnte. Nlnguem duvida da convenlencla e 
11tllldadc que póde resultar á Nação da factur'l. 
ce estradas, abertura de canaes, c construcçãJ 
de pontes; mns é tambem verdade que para 
estas obras, quando se trata de as fazer, se or~n 
n di?speza que será nccess3.!'ia, e o que pa.rn ella 
se deve dar, de maneira que a obra se ultime. 
Jtl. aqui se ponderou que quando ns obras são 
emprehendldas por este modo, acontece mul
tns vezes chegar-se ao melo dellas, estando j!i 
o principio nrrulnndo, do que infellzmente 
temos exemplos nesta Capital. Qnnndo se con-
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certa uma rua, muda-se o ·transito para outra, á primeira .parte, porque a segunda. os qu, • 
que rica arruinada, antes, ás vezes, de .estar renta réls que elle recebia já estilo lncluldos 
a outra concertada, Não ê este o methJcb d~ nos oitenta réis marcados uo terceiro suba!· 
fazer obras, nem devemos· llludiNIOS em cm· dlo do artigo 1•. Se não forem bastantes 
prehendcr cousas grandes, sem para e!IB ter· estas consignações appllcadas, os povos q•1e 
mos meios proporcionados. Diz esta lei. que pediram, e têm proveito nisto, darão mais, 0•1 

se taça a estrada, e diz os meios que para Isso dlrào que nào podem dar mais para então o 
se appllcam; pÔde ser que estes não sejll.!ll Governo tomar medidas para ultimar a obra. 
sufflcientes, . mas nease caso só depois o sa· Não póde, pois, haver dl!!lculdade alguma e'll 
be11emos, e então lhe daremos remedia; por que passe esta lei. 
agorn. passe esta lei, visto o deploravl es· O Sn. MAIIQUEZ DE P.Ali.\~Aou.t: - Sr. Pre
tado daquelle ca.m.lnho; mas sejamos ma.ls sldente. Isto não é só voluntario, ha qun.n· 
clrcumspectos para. o futuro, Isto ê, lndagu J· tla tambe:!n de imposição, e Imposição é onus 
mos melhor o 1ltc;amento das obr:~.s, que s• I!Ue parece que hoje não devia existir (leu). 
emprehcnderem, e marquemos quantias ! Ora, nestes oitenta rêls se comprehendem os 
tempo determinado pa.ro. o seu acabamento. quarenta que os tropelros otfe~eceram; mas 

O Sn. BAm:oso: - Sr. Presidente. Aqui estes cessam, assim cemo os outros marcados 
não se dão me!Js para a continuação desta no artigo 3•; Jogo, temos que, cessando os ol· 
obra senão aquePes mesmos que os povos dl· tenta réls do Imposto do sal, c os que pagam 
zeru que querem dar; ê, port:l.nt<J, ~ta pres· cada anllíial, ou pessoa, nsslm cemo extln· 
tacão voluntarla, c não ped·em mais senão a gulndo·se os offlclos de provedor e escrivã>, 
:tpprovaçd.o do Corpo Leglslatl\"o: que ell~ nada fica para a conservação da estrada, se· 
po11ha o cunho da ·legalidade nesta obra. Zst~ não o que a Camara offerece; mas. como est.J 

não póde negar-se de maneira alguma, chc;;u(• 
rn: r.i:o cheg-ue a nppllcação ou donath·o que !a· 
zem, porque se 11ào chegn.rem elles da.rãf 
mais, ou então o Corpo Lcgislath·o, da.s ren· 
lias geraes da Ntrção, dará alguma cousa. Por 
se ·dizer que não póde ehegaT não deve dizer· 
se nãu se faça Isto, por isso que aquell ~ri 
povos dão os meios, e sõ pedem consen li· 
mento. Demais, lembra-me que al~m a<~~~ 

meios appllcados, h::~ uma subscrlpção. que 
importa em não pequena quantia, de que a'l.u! 
se não fnz menção, c que é tambem um:~ 

somma appl!cada. Ora, dizer-se que se extlu· 
guem os recursos não me parece exacto, ac 
menos olhando para o Jettra da lei, porque 
elln dá tres consignações: uma consta de de.· 
cumentos, {\ uma quantia junta de muitos an· 
nos, que Já está considerada nas rendas, e 
que, por consequoncla, contlnúa, ê uma appll· 
cação jfí feita. A segunda -é um Imposto d~ 
olte::ta ras em cada alqueire de sal, que de· 
verá cessar, acabada a obra. A terceira é 
outra Imposição de oitenta réls, metade c!a 
qual é voluntaria, e a outra parte é a que per 
cebla o Provedor do Registro, que eram q!Ja· 
renta rêis. A extinção deste provedor, e dos 
quarenta réls, que atê agora recebia, marcadn 
no artigo 3• desta lei, tem só effelto emquant.~ 

offeri:'Cimento é par::. um fim, concluido este. 
acaba-se tambem. Xão vejo, pois, na lei dh· 
posi~ão alguma, ou consignação de quantia 
sufflciente para a conser,·ação da estrada. 
Passe comtudo a lei, c o Governo far(l as n~· 
do negocio. 

O Sn. B.umoso: - Eu contlnúo a sustcn· 
tar a minha opinião, porque diz aqui {leu). 
Este Imposto fica existindo, porque os qua
renta réls são os que se pagavam pela passa· 
gem de qualquer pessoa, ou animal, e os ou· 
tros qunrcnta réls são os que foram offerecl· 
dos pelos tropelros. O artigo 3" extingue :la 
registras, e os quarenta réls que nelles se pa
ga\"am, mas não diz que ficam extlnctos, aca· 
bada a obra, os oitenta réls, cm que se com 
prehendem estes quarenta. assim como o ar· 
tlgo 2• marca o tempo da extlncção do im· 
posto do sal. Ora, se a lei não determina a 
extlncção delles, entende-se que ficam para a 
conservação da estrada. Demais, o nobre S ~ 
nndor diz que passe a lei, estfí conforme, po.-. 
tonto, em princlplos commlgo a este respeito. 

Julgodo sufflclentemente discutido. 
propoz o Sr. Presidente á votação o 
artigo l" que foi approvado, asslrn 
como o 2•, sem haver quem contra 
e!le falasse, e entrando em discussão 
o artigo 3•, disse 
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O Sn. :M:AllQt'EZ DE PARA:-;"AOUÁ: - Este :l..'· 1 cento do seu valor corrente uaa pru~as da. ~I· 

tlgo eatâ ma.l explicado (leu). O lllustre S3· dade de Porto Alegre e vllla do Rio Grande; 
nadar entende que os quarenta. réls por elle para o que ha~·e:á nas alfandegas pautas men
a.bolldos são os que recebia. o Provooor do Re· ealmente feltn.s, por dois negociantes de no
g!stro; entretanto, póde tal!lbem entender-se torla probidade, perante o Juiz da.s 1nesmas 
que são os que ot!ereceram os trapeiras. AchJ altandegas, ou Quem suas vezes fizer." 
duvidosa a lntelllgencl11 de quaes quarent1 O Sn. SoLE!lADE: - Esta lei vai determ\· 
réls trata este artigo 3•. nar, que o quinto dos couros, que até. agoro. 

O Sn. BAnnoso: - Como até agora não s~ se pagava em fa:~:enda, se pague em dinheiro. 
pagavam mais que os quarenta rela que rccc· Parece-me Isso justo, e approvo o projecto; 
bla o Provedor do Registro, não póde hav~r mas como nesta lei não apparece uma. tlscJ· 

·duvida alguma de que são esses os que ficam llzação da. Fazenda Publlca, e como me pa· 
abolidos. Agora, os quarenta réls que estilo rece que este ramo I! um dos prlnclpaes da· 
lncluldos nos oitenta do Imposto de passage•1t, quella Provlncla, julgo que devia haver :J.I· 
esses ê que a Camarn ha de reall:~:ar a sua a:· guma garantia á Fazenda Publico, que talvez 
recadação para ~erem app!lcados á obra. Nisto não a havendo se arriscava n perder. Veh 
nllo entra duvida alguma. que se entrega a dois negociantes de reconhe-

Julgando·se discutida. a materla do clda probidade a factura das pautas, pelas 
projecto em geral, e de seus artigo• quaes se devem pagar em dinheiro os vinte 
em particular, propoz o Sr. Prcsi· por cento pela avaliação que derem daquell ~ 
dente li ''ota~ão, e to i approvado par!l. genero. Não h a, Sr. Presidente, na mln!Ja 
passar â terceira dlecussão. Provlncla um só negociante, que ni.'io seja de 

O Sr. 1• Secretario apresentou c probidade, mns como esta lei determina que a 
leu 0 seglllnte Fazenda Publica. receba aqulllo que fOr arbl· 

trado pelos propr!os compradores, qulzera 

I'Fl'JC'!O 
por Isso que houvesse algüo:.m fiscalização 
pela parte desta na factura dnquellas pautas, 

"I IIm E s E t 0 , como por exemplo, serem e lias feitas por do!s . e •xm. r. - ·m respos n ao ,. 
fiel o gue V. Ex. me dirigi o na data de hon· homens Interessados na Fazenda c Q_ols no 
tem, sou autorizado a dizer, que houve e".· 
gano de redacção na Resolução, que trata dos 
votos singulares dos membros das juntas ~ •! 
Fazenda; devendo lcr·sc cm lllgar de "Lei 
de 19 de Out!lbro de 1821" estas palavras "L~i 
de 19 de Dezembro de 1821". O qlle V. E.c 
farlt presente na Camara dos Srs. Senadores. 
- Deus Guarde a V. Ex. - Paço da Cnmarn. 
dos Deputados, em 14 de Novembro de 1827. 
- Jnsé Carlos Pereira de Almeida Torres.
Sr. VIsconde de Congonhas do Campo." 

O Senado ficou .Inteirado. 
di~· Entrou em primeira e segunda 

cussão o projecto de lei relativo no 
quinto dos couros, que se cobra D:\ 

Provlncla do Rio Grande do Sul, 
mecando·se pelo 

"Art. 1.• O Imposto do quinto sobre us 
touros, que at~ agora se tem cobrado em ~s· 

pccle na Provlncln de S. Pedro do Rio Grand~ 
do Sul, pagn.r-se·:t em dinheiro, da publlcn· I 
ção desta lei em diante. a razão de vinte por i 

commerclo, e a pluralidade de l'otos, o gll'? 
seria milito mais vn.ntajoso. e garantia o pro 
veito da Fazenda, dando-lbe a segllrança, qu~ 
não p6de ter sendo o commerc!o s6 lntere~· 
sado na factura das pautas. :\!andarei á 
Mesa uma emenda. 

IDI'E:>DA 

"Que se ajuntem aos {lois negociantes de 
notorla probidade dois off!claes de Fnzcndn, I) 

o Juiz da. Alfandega para entre todos se fo,·· 
marcm as pautas mensaes. - Salva a rcrh~· 
cção. - Solcdade." 

Foi apoiada, c entrou em dlscussã, 
com o nrtlgo; porém, como d~sse a 
hora. ficou este adiado. 

Em conscqucncla de varias retlr.· 
xõcs, resolveu-se que se offlclnss~ ã 
Cn.mara dos Srs. Deputados partlcl· 
panda o dia, hora, e lugar destinado 
por Sua :Mngestade Imper.ln.l para o 
encerramento da Assembl~a . 
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O Sr. Presidente aaslgnou para a jam as Determln~~J.:Õt:ti ou provld~nclas ela Ca· 
Ordem do Dia: :primeiro o Projecto me.ra dos Deputado11 expedidas cx.Qtflclo ou a 
adiado; segundo, Projecto de Lei rc- requerimento de Partes, que por esta rcpar· 
latlvo no modo de se c:onstrulrem pon· tlç!lo o tenham cumprido sem haverem paasa· 
tes, ealçadaa, e quaesquer outraa obras do pelo -Senado, e subido á. Sancç!lo Imperial, 
de commodldade publica; terceiro, quando a determlnacll.o, providencia, ou rc
Projeeto de Lei para que seja livre a commendac!lo Importa sustacão, Interpreta· 
navegação entre a Vllla de Santos c cão, ou ampllaç!ío de Ar-tigo de Leglslaç!lo; e 
os portos do Interior da Provlncla. de de Ordem do Mesmo Augusto Senhor tenho dn 
S. Paulo; quarto, Projecto de Lei oc-lslgnltlcar a V. Ex. em resposta ao dito OU!· 
bre a cxtlncção do Tribunal. da Bulia c!o para o fazer presente ao Senado, que dos 
da Cruzada; quinto, Projecto de Lei, I O!flclos, atê logo recebidos na referida Ca· 
sobre a Junta de Justiça Militar do mara sõ os quatro, cujas copias v!lo juntaq 
Parâ; sexto, Pareceres de Commls· sob numeras 1, 2, 3 c 4 envolvem, a meu vEr, 
aões. objectos, cuja deliberação competiria á. Assem· 

Levantou-se a Sessão âs duas h o· blêa Geral; entretanto, o Governo julgou por 
ras da tarde. conveniente proceder a respeito do disposto nu 

Ot!lclo do 1• de Agosto ultimo pela maneira 
Bispo CCI1lellão·Mór, Presidente. - Vis· 

con<le de CongonhCUI do Campo, 1• Secretario. 
- José Joaquim de Carvalho, 2• Secretario . 

149' SESSÃO, El\1 15 DE NOVEMBRO DE 1827 

Expediente. - Primeira c segunda discussão 
do Projecto relativo ao quinto dos couros, 
que Be cobra na P1·ovincia do Rio Grande 
do Sul. - Primeira e segunda discuss/lo 
do Projecto para que seja livre a navega

gação entre a Villa de Santos e os portoa 
do interior da Provincia de S. Paulo. 

I'RESIDE:-;CIA DO AR. BISPO CAPELÚO :MÓR 

Achando·se presentes trinta Srs. Se
nadores, declarou-se aberta a Scs.~fto; 

1!, !Ida a Acta da antecedente, foi a.p· 
provada. 

O Sr. 1• Secretario deu conta do se
guinte offlclo do ~Unlstro c Secreta.· 
rio de Estado dos ::--Tc~oclos da 1\farl· 
nha: 

OFI'JCJO 

"Illm. e Exm. Sr. - Foi presenta a Su:\ 
Mag()Stade o Imperador o Offlclo, que V. Ex. 
me nlrlglo em data de hoje, partlclpando.mc 
que o Senado exlgln communlcac;:ão de que se- • 

que V. Ex. verâ da copia numero 5, c mandou 
satisfazer ao que a Camara exigia na de l!S 
de Setembro seguinte, relativo á acqulslção 
das casas encravadas no Arsenal de Marinha 
da Bahla; não respondendo, nem tomando me
dida alguma acerca de outros dois ot!lclos por 
lhe parecer que as suas disposições não eram 
restrictivas, nem ampllatlvas da marcha se
guida nas repartições, a que se refETcm.-Deus 
Guarde n V. Ex. - Paço, em f3 de !~;ovem· 

bro de 1827.- Marque::: de Macció. - Sr. VIs· 
conde de Congonhas do Campo," 

O Sn. RoDRIG"C'EB :m C.\RVAr.rro: - Parece. 
me que deve Ir á Commlssão de Constituição. 

O Sn. :ii!ARQUEz DE PAnA:-;AouA: - Apare. 
a opinião elo lllustre Senador, porém qulzcra 
que fosse tambem â de Legislação. Vejo que a 
Camara dos Deputados resolveu sem conslde· 
racão alguma para com o Scnndo. Parece·ma 
que jã não temos tempo para cuidar neste ob· 
jecto, c que por Isso deve !lcar adiado para a 
Sessão seguinte, Incumbindo-se ts duas Com. 
missões de Legislação e Constituição. 

Resolvcu·sc que o orrlcio, r. os dr •• 
~umcntos nelle Inclusos fossem rcmet· 
tidos â Commlssão de Constitu!çilo 
para dar o seu Parecer. 

Entrando·se na primeira parte c:!a 
Ordem do Dia, proseguio a primeira ~ 
segunda discussão do Art. 1• do i'rt'· 
jecto de Lei relativo ao quinto do9 
couros, que se cobm na Provlnria cln 
Rio Grande do Sul, que ficara adlad.J 
na Sessão anterior, juntamente com 
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uma emenda; rompendo a discussão, por que desejava que se t!:ess~ algum:t a!ter:~.

falou o Sr. l\Iarquez de Santo Amaro, ção neste artigo. 

IlOrém o TachygJ·apho não oU\'Io. Havendo-se ;>or discutida a materln. 
o Su .. SoLJ!:PADI!:: - Sr. Presidente. Eu sou foi pelo Sr. Presidente, proposta ii vo· 

opposto ao principio do nobre -Senador; o ar tação, e ficou approvada, entl ando em 
gumento que expõe não destr6e a necessidade dlscusslio o 
da minha emenda, e ainda ha outra dl!ferE•n- ;, Art. 4.• Ficam revogadas toda~ as leis, 
ça: Aqui a\•allam~e os geu-eros pelo estado da Alvarás, Decretos e mais Resolucões cm con· 
terra, e 1:1. a avaliação é !cita pelo estado de I trarlo ... 
venda que tem o geneto no Rio de Janeiro. !\'ão havendo quem tomasse a pa 

lavra, foi proposto â votação, e approo 
vado. 

No nnno de 1822 em dois mezcs subiram os 
couros da avaliação de 2.õ60 a 4640, em conse-
quencla das noticias que daqui -recebiam dtt' 
prompta sahlda do genero. Aqui esta avaliação 
é notorla, mas quizcra que me dissessem quli 
autoridade tem o Juiz para se lntrometter na 
avaliação da pauta mensal, e se eiie a p6de fls· 
callznr. 

Julgando-se a matcrla sufficlentc· 
mente discutida, o Sr. Presidente pro· 
poz ao Senado: 

1.• Se appro1·ava o Artigo, salva 
a Emenda; assim se venceu. 

!!.• Se approvava que se ajuntas
sem dois otflclaes de Fazenda aos dois 
:aegoclanlcs de uototia probidade; não 

Havendo-se afinal por dlscutld:L a 
materla do Projecto cm geral, c dos 
seus Artigos em particular, foi a[.prc
vado para passar â terceira discussão 

.Passando-se ao segundo objecto da 
ON!em do Dia, entrou cm prlm·eirn e 
segunda discussão o Projecto de Lei 
'para que seja livre a navegação ~ntrn 
a Vl!la de Santos, e os portos do lute· 
rlor da Pro1•lncla de S. P:mln; c om 
seguimento entraram cm dlscussãt> os 
artigos seguintes, que sem opposl~ão 

foram appro1·ados como estavam re:li
gidos: 

passou. • Art. 1. Fica extincto o exclusl\·o da na-
Em seguida entrou em discussão o ~·e;;ação entre a Vllla de Santos, Provlncia dt> 

• Art. 2.• O pagamento deste Imposto po I S. l-nulo, c os portos Interiores ou cubatões. 
derã ser feito a prazos de tres e seis mczes." e a ta.-.;a que cm razão deste exclusivo paga mm 

Não havendo quem falasse contra os passageiros e os ;;eneros transp:>rta.dos, a tl
clle, foi proposto pelo Sr. Presidente tuJo de passagem. 
á votação, e approvado, entrando cm "Art. 2.• Continua a contribuição volun· 
discussão 0 t:trla do caminho, que no mesmo lugar se pn· 

gava por offí'rta voluntaria para abertura da 
"Art. 3.• Ficam Isentos do Impostos 03 cstrn-da, r'eduzlda e .appllca-da ·Tia mn.nclra se· 

eouros que se destinarem ao consumo do pai::." gul.nte: 

O Sn. MA!tQUI~Z m: SAxro AMAno: - Sr. 
Presidente. Acho multo acertada a Isenção que 
marca o Artigo, mas segundo o coillhcclmen
to que tenho d-esta materla, é preciso que a Ca
mara saiba que os contractadores, ·não sei se na 
ultima ou penultima arrematação, estabelece· 
ram n condlç:i.o de que os couros que fossem fa
bricados no palz, quando sahlssem, paga~scrn 

o quinto; por Isso parece-me que se acaso) a 
administração está pondo em pratica as con· 
dlcões com ·que contractou, cntfto tambem o 
couro fabricado deve pagar, O Artigo diz que 
ficam Isentos os couros que fabricarem no palz. 
mas sahlndo pa:-a fóra devem pagar; motivo 

"Art. s.• A taxa da contribuição volun· 
taria de caminho, ser.li de 120 '!'éls de cada ant· 
mal ac transporte, que carregado, ou de mon 
taria descer, ou subir a serra pela cstraria. 
actua! de Santos, ou por outra q:w se abrir, 
Igual quantia cada porco; c 240 r61s de cad~t 
rcz, uão sendo bois de transporte, que pagarãa 
como bestas de carga. 

"Art. 4.• A arrecadação, c cont:J.bllidadP. 
dP.sta taxa, ainda que não faz part•! -das rcn 
das naclonaes, contlnuarâ a cargo da Junta d~ 
Fa~nlla; a sua admlnlstracão, c appllcação 
perLcnr.crá ao Presidente da Provlncla e seu 
Conselho. 

• • 
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"Quando se lustallar o Conselho Geral, es· 
te determinará as obras que se devPm fazer, 
e flscallza.rá a rece!ta. -e dL"Speza. 

• Art. 5.' O producto desta taxa s~rá tP. 
pllcada tl cons!:rvllcllo e melhoramento da es· 
tradu actual de Santos a S. Pauh1, c sua~ rn· 
mltlcacóes para as povoações que ex!M)rtam 
generos para Santos, e abertura de novas es· 
tradas gue poss:un favorecer o commerclo de 
Santos, ou se diriJam aos mesmos pontos da 
actual, ou a outros. 

• Art. 7.' Flca.m revogll.das todas as Leis, 
cucllo no 1' de Janeiro futuro. 

"Art. 7.' Ficam revogadas toi!as ns leis, 
Alvarás, Decretos e mais Resolucões em con· 
trario." 

,. Julga.ndo·se, afinal, discutida a mate· 
rla do Projecto em geral, e dos seus 
artigos em particular, foi proposto ,, 
·votncão, c approvado, para pa~sar A 
·terceira discussão. 

O Sr. 1• Secretario apresentou os se· 
· gulntes 

OFP'ICIOS 

·mm. e Exm. Sr. - Have11do Sua :Ma· 
gestndc o Imperador cm conformidade do Ar· 
tlgo 68 do Capitulo 4" do Titulo 4' da Constl· 
tuição do Imperio Sanccionado a Resolução da 
Assembléa Geral, que julga irrita, e nulla n 
Provisão do Supremo Conselho :lfilltar de ~;l' 

de ~ovembro de 1825; remetto á V. S. cm 
observancia. do Indicado Artigo o Incluso Au 
togrn.pho, para quo o Senndo lhe faca dar o 
competente destino. - Deus Guarde a V. Ex. 
- Paço, em 1~ de No\·embro de 1827. - Conde 
de Laues - Sr. Y1sconde de Congonhas do 
Camp()." 

(ll'VIO!O 

"III DI. c Exm. Sr. - Partlci)IQ a V. Ex. 
para o fnzer pre~ente á AssembMa ~ral 
Le·glslativn, nue Sua :Magestndc o lmpe· 
rador Houve J)or bem San-.clonar a Resolução 
da mesma AsRembléa Geral, sobre a Dlsposl· 
c:ão da Ordenacão do J.lvro 1• Titulo 26 para· 
grapho 38, na parte que regula o espaco em que 
sc de\'C cons!flerar morto aquelle que, nuscn· 
tando·sc de um lugar, não se sabe noticia dei· 
lc. !ln qm1l remctto a V. Ex. o Incluso Autogra• 
pho - Deus Guarde a V. Ex. - Paço, em 1õ 

• • 

de Novembro de 1827. - Conde de Valença. -
Sr. VIsconde de Congonhas do Campo. • 

O Senado tlcou Inteirado, e decl• 
dio·se que se participasse á Camara 
dos Deputados. 

OI'FICIO 

•·mm. e Exm. Sr. - Passo :1s mãos 
de V. Ex. Inclusa a Resolu~ão da Camara dOil 
Deputados acerca da ava-liação, e arremataçdo 
dn. casa n. 137 da Rua do Ouvidor pertencente 
aos Pr()prlos :::\aclonnes, afim de que seja por 
V. Ex. apresentada na Camara dos Srs. Sena· 
dores, com os documentos que lhe são relatl· 
\'OS. - Deus Guarde a V. Ex. - Jos~ Cario~ 
Pereira de .1/meida Torre8. - Sr. Visconde de 
Congonhas do Cnmpo." 

Foi lida a Resolutão pelo Sr. :!• Se
cretario, c o seu thcor é o seguinte: 

··A AssembMn Geral Legislativa do Jmpe· 
rio, Resolve: 

"Artigo unico. O GO\·erno fará avaliar e 
arrematar cm hnsta publica a casa ela. rua do 
Ouvidor n. 137, pertencente nos proprios naclo 
nnes, cxcluida a parte do terreno, f!UC se acha 
litigiosa, cmquanto por sentcnçn se não tcrmi· 
nar o litiglo pendente sobre o domlnio della. 

"Paço da Camara dos Deputados, cm l ~ do. 
::'>iovcmbro de 1827. - Doutor Pcrlro de Araujo 
Lima, Presidente. - José Carlos Pereira de 
,uuuirla Torres, 1" Secretario. - .7osé Anto· 
nio ela Silt·a .1faia, 2• Sccretnrio." 

Foi· a imprimir parn. entrar cm dl&· 
cussão na 01 dem dos trabalhos. 

OI'FICIO 

"Jllm. c El\m. Sr. - Satisfazendo a 
cxlgcncla do Senado communicadn no Offlcio 
de V. Ex. de 13 do presente mcz de Novembro, 
para Indicar quacs sejam as Determinações. 
ou providencias da Camarn dos Deputados ex· 
pedidas ex-offlclo, 011 a requerimento rlc pnrt('1, 
que tenham sido por mim cumpridas sem 1111· 

~·ol'em passado pelo Scnnrlo, c subido A lmpl'· 
rlal Sa.ncciio, tondo cm vista as circnm~· 

!anelas pondcrndas no dito Otrlcio de V. Ex., 



370 Sessão de i6 de Novembro 

tenho de dizer a V. Ex. para conhecimento dil 
Senado, que por esta !Wpa.rticlW n meu cargo 
nem uma existe, que tenha. os earacter!stlcos 
mencionados no dito O!flclo. - Deus Guarde 
a. V. Ex. - Paoo, 15 de Novembro de 1827.
Cond-e dr Lages.- Sr. VU.OOnde de Congonhas 
do Ca.mpo." 

Fol rcmettldo 6. Commlssã.o de Con 
stltulcilo. 

OFF!C!O 

o; Illm. e Exm. Sr. - Sua Magestade 
o Imperador Houve por bem Sancclonar as 
tres ResOluções da Assemblêa Geral Legisla· 
th·a, uma &is quaes tem 'por objecto._determl· 
nar a p'essoa que deve substituir o Promotor 
eleito para o Juizo dos Jurados na sua falta, ou 

SESSÃO Il\fPERIAL DO ENCERRAMENTO 
DA ASSE~tBLE'A GERAL LEGISLATI· 
VA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 1827. 

l'Rt:SIDlo:liCIA :>O Sll. DISrO CAl'EI.IÁU !d:ÚII 

ilteun!dos os Srs. Senadorea e ~u
tados no Paço do Senado, pelas onze 
•horas da manhã, procedeu..se A no
meacll.o da Deputacão destinada a rece
ber Sua Mage~tado o Imperador, ~ndo 
para esse fim designados por sorteio 
os seguintes senhores: 

sE:;ADones 

impedimento; a. outra o isentar do pagamento Francisco dos Santos Pinto - Marcos An· 
de portes de Correio as Folhas, e Jornaes di· ~onlo Monteiro de Barros- Marquez de Inham 
rlgldos âs Blbllothecas Publlcas, c dos direi· .bupe- José Joaquim Na.buco de Araujo - A!· 
tos das Alfandegas e Portos aeecos os Jlvros fonso de Albllquerque Maranh!l.o - Marquez 
que vierem para as mesmas Blbllothecas; e a. de Marlcá - D; Nuno Eugenio de Locio - Ja.· 
terceira observar..se com os Professores da clntho Furtado de Mendonça - Ma.noel Ji'er· 
Llngua Latina o níesmo que se :~.cha ~isposto· ·relra da Camara- José Teixeira da Matta Ba· 
nos Artigos 2, 7, s, 9 14 e 16 da !e! novlssJ.ma: ·ccllar - Marquez de Baependy - Lourenço 
a respeito dos de Primeiras .Letr:~.s. O QUe Rodrigues de Andrade - João Antonio Rodrl· 
v .. E"- fará. presente· na Camara dos Senado· gues de Carvalho - Pedro José da Costa 'Bar· 
res. - D.eus Guat:d!l a· V. Ex. - Paéo. em ,15 ros. 
de Novembro de 1827. - Víscon.dc de S. Lco· 
poldo. :- Sr. Visconde de Congonhas do Cam 

DEl'UTAJlOS 

po." Francisco de Assis Barbosa - José do 
O Senado ficou Inteirado e dccldlo· Souza 1\'Iello - Francisco Gonçalves Martins

se que se participasse ã Cama.ra dos Manoel Caetano de AlmeMJI A AlbuQuerque -:
Srs. Deputados. ;.ranoel do Nascimento Castro e S!lva - Jà.-

0 Sr. Presidente declarou que de- .nuarlo da Cunha Barboza - Jos/í Bernardino 
vendo hoje acabar a Sessão mais ce- Baptista Pereira - Francisco de Paula de AI· 
do, para dar lugar ao arranjo e pre- mclda e Albuquerque - João Francisco de 

!)aro da casa pnra o dia de amanhil, Borja Pereira - Candldo José de Araujo Vlan· 
Ae suspena1a a Sessão afim de se re· 'na - Bernardo Pereira de Vasconce.llos -
dlglr a Acta. o que teve lugar ã mela Miguel José Rclnaut - José Bento Leite Fer· 
hora depois do melo-dia; e pouco t61ll· relra de Mello - José Clemente Pereira- Jo· 
po depois tornou a eontlnuar. sê Custodio Dias - Lulz Paulo de Araujo Bas· 

Procedeu-se á leitura desta Acta, c tos - João Chrlsostotno Salgado - Manocl 
fol approvada, então o Sr. Presidente Gomes da Fonseca - José Cardoso Pereira de 
marcou as 11 horas para a reunião do ,Mello'- Jos6 Ribeiro Soares da Rocha- :to· 
dla seguinte. .sê Cesarlo de Miranda Ribeiro - Joaquim 

Levantou-se a Sessão ã uma hora de Goncalves Ledo - Antonio Augusto Monteiro 
tarde. de Barros -José de Rezende Costa. 

Bispo Oapcil.&>·Jfór, Presidente. - Vis· 
conde de Con.gon.ha.s do Campo, 1• Secretario. 
- José Joaquim de Ca.J·valho, 2• Secretario. 

Ao melo-dla annunclou-se a chegada 
de Sua Ma.gcst.ado Imp€11'la.l, e eendo 
recebido pela Deputação á porta do 
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edltlclo, !ol por ella acoml)anha.do atG 
o Throno, depois de se unirem á mes. 
ma Deputação, na entrada da Sala, os 
Sra.· Presidente e Secretarlos. 

Tomando Sua Magestade o Impera
dor o.ssento no Throno, e ~do ma.n· 
dado assentar os Srs. Senadores e na
putados, dlrJglo á Assembléa. o se· 
gulnte 

DISC11BSO 

"Augustos e Dlgnlsslmos Representantes 
da Nacão Brazllelra.. Cheio de prazer, e con
tentamento por ver os sa.blos trabalhos da. As-

guerra, e em esperanca de Fazermos um T1A
tado de paz, p6de acontecer, que neiie haja ai~ 
gum Artigo sobre fixa.cão de limites, Ql!e exiJa 
medidas Legislativas, e sem as qu~WS o Tra.
tado não possa concluir-se. Eu Deixo A 
sabedoria. de ea.da. um dos Membros que 
compõem esta Assem~·!éa o deliberarem se 
4 vista. do que acabo de ponderar-lhes; e 
Parecem-me sobejar as razões que Ex· 
ponho para. esperar o resultado que mostre ao 
Brazil qual é o Interesse, que todos Nós To· 
nu:.mos pela. sua felicidade. 

·Est4 !eeba.da. a. Sessão. 

sembléa. durante O tempo desta Sessão, e O Iln'EIIADOR CO!iSl'ITUCIO!I"AL E DF.F&!iSOII P&ll· 
quanto E11a. aproveitou as duas Proro&"Rcões PETt:o no nRAZr.r .. 
que Eu Houve por bem Decretar, não Poss() 
Deixar de Dar a Mim mesmo os parabens P"" Concluindo este acto ao melo-dia e 
los bons resultados, quaes as Leis que !ol'3.11l um quarto, retirou-se Sua. l!agestade 
feitas nesta Sessão, e Prorogações. O Amor o Imperador com o mesmo ceremonlal 
que tenho ao Brazl-1, as circumstanclas polltl· que tinha havido na sua entrada. 
cas, e o Interesse Na.clonal, lle Compe11em a ~-"~'";·;·~"':/'~'-'"-:';•:'·~,.,.:.·."·~'······ ... · .... , ... ··· .-.·· -~ 
Lembrar-vos, que seria summa.mente utll a. '-'- Btspo • Oapellão·Mór, ·Presidente - ViO!con
demora. nesta. Côrte da. Maioria. dos Membroa de de Oongonha.s do Campo, 1• Sec:retarlo . .Jt 

das Camaras, porque estando nós ainda Pll! , Bento Ílarrozo Pereira, 4• Secretario. 
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