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PRIMEIRA SESSÃO PREPARA TO RIA DA 1 meçarezp. os · seus trabalhos, ~ declarou que 
CA..'\IARA. DOS SRS. SENADORES, EM I abria a sessão.' - - • · 

__ 27 DE ABRIL DE 1828 _ • o Sr. 1° Secretario, Visconde de "Cong~ 
;;... ~-!lhas, leu~owr.'IOff!cios, um do. Sr. M~rqüei 

l'BESIDENCL\. DO- Bli. BISPO C.\PELÜO-:YÓR I de Maricá, outro do Sr. Jacintho Furtado .. de I . . . 
I Mendonça, nos quaes i)articipavam que nll.o 

A's -· dez horas . e meia da manhã acha- : podiam comparecer por se acharem molestos. 
·vam-se reunidos na sala das 9essões os Srs.

1

l . ·? mesmo Sr. lo Secretario leu mais Oi 

Senadores· ·Állt<lnio Vieira da Soledade, _Lou- segumtes 
.-renço Rodrigues de Andrada, Bispo CapeuãO. 1 · • · · · _·otticios. 
Mór, Marquez de. ·S. JÓão ·da Palma, V.iscon· 
:de. de. :Congonhas, Visconde·· de S. Leopoldo, "Inm. e ·Exm .. Sr. ~ Tendo-me Sua. ·Ma.· 
":Marquez ~de Paranaguá,- José Caetano Fer- j~stade -0 Iriiperador n~meado Mi~.fst~o- e Se-
'rêirn ·,'de. 'Aguiar, :Marqut>.z de·. 'Jacarépa.guá, :cretarlo.· d.e E.sti'do-· d.os ·:Negocias :do' Imperfo, 

-. Fran~lseo dos Santos Pinto,. Marquez de Bae- .po~ decreto de 20 de ~ovembro·_ do: anno p~
. pendy, co~de ·de· Valença, Visoonde de Caethê, ·sado, ·Iiartlcip·o a v. Ex. 8. ·referida :nomeâ

SebasÚão· Lu·iz Tinoco da Silva, Manoel Fer- ção· 'para que chegue ao conhecimento _da-~Ca
reira da. Caniara, ·J<ião Evan,gelista de Far-ia mara dos Senadores._-Deus Guat:de·:a. y;,Ez. 
Lobato, Antonio Go-nçalves Gomide, Marcos ··Paço,- em 25- de ;Abril de -1828. -Pedro de 
:~htonio Monteiro. de ·Barros, Ma.rquez <de Ca· : A.roujo Lima: -Sr;·. BisPo Capelll.o;.M6r." 
~râvellas, Vlscon.de ·de ·cayr'li, Francisco Car- "Illm. ·.e Exm. :sr. ;,...:;.. Havendo···sua. Ma-
'nelr~:_::::d'~ _.Campo&; ··Marquez de · Inhambupe, jestade o· Imperador concedido ao Marquez de · 
· :J'~sê \·Igri.aCio' Borges, ·J'osê- ·Teixeira ·da- Matta :Queluz· á · dimiissio 'que lhe· pedira do·. ·lugar 
'·BacellaT, -Bento. Barroso. Pereira, .. J'osê J'oa.- d'e Mfnfstrõ: e secretario de 'Estado dos 'Ne
•:qufm: :de caM-atlio/Marquez de ·Queluz~ Maio- -go~toa: ·Eatrangetroi; no.Dieaiido~me 1P&ra <o 
::quéz-'de ·A.facaty, 'Joio Aritonio Rodrigues de mesmo' lÜpr;:'por' decreto dtr 20 dt{ Novem· 

.-. .. - ·-:carvaiho; ·Pedro···J'osê .da Costa Barro&, Lulz· bro·; do annõ· 'puaado; .cumpr&-me 'pa.rtfolpal~ 
~·iósê ''de:· Olivelra/:V.tscónde de· A.lcanta.ra, -Pi.~ ··aa!lm ··a.' V;·: Ex. :pua.' :que· •eJa ·:]lrêiente' no·: Be
·irfci·o'-J'oâê:'de_.Almetd&'e ·snva, J'osê J'oaqulin ~niÜIÔ:':.:;.'Deus··oúa.rile<a 'V. :mx. -l'&oo, :17-'~de 
· Nâb.uciifde ~ujo e 'Ltilz Joaquim 'Duque Es· Nôvembrô ·de'-1827.:·.:.!.:. 'Mt~ratie. de· '.li~. 
~triiilii.'.t:ti'U.rtàdó:de- Mendonca;,·e o ·sr. Pretl.: ·sr.·'VJscÕDde.-de';Coilronh·u·do'cámpo." : ~· 
''dente. Capellío:M6r, vfilto ÍLchâr~ae' preen'éhldo' . ·•ntm;·· 'e'''laxm ... ~sr::- :aavendo.â·· ilua. 
-~:numero ite·:'-mêmbrO.··su~flcl~~~ei para ··~0- M&jeírtàcie o Imperador·nomeado tJar&'~l'io 
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-. 4 . · .. Primelrl\ sess!o preparatoria da Caínar8.-dp.s- Senadc~s:éni'"27 de· Abril'·· 
' • ' • I ' • • ' 

de · :Mini11tro-e• Secretario de Estado dos N e- . porêm( penaõ que sef.a. · mellror fazer-se. tam· 
.;;,gôClos 4aoJ'uittca; por decreto de· 20 de No- bem ··ííoje -mesmo a nomeaglo da Deputaglo, 
. vembro do anuo passado, 'cumpr,e-me assim e rião amanhã; -atim de ter. -mala tempo o 

partlctpal·o -a V. Ex. pal'a aua intelllgencla Orador della ·para fazer o seu discurso. 
na direcglo dos negocio& relativos A- sobre- o ~senado decldio que se nomeasse 
dita - repartic:Ao. - Deus Guarde a V. · Ex. · · a Deputagão. 
Pao_o, 28 de -Abril de 1828. - Lueio Soares . . . iitF.' 
Tei~ei1'a ae Gou-v~a. Sr. V·lscondé de Congo- · O SB. PBESmENTE: - Devo agora pergun· 
nbas do Campo." tar se os mémbros para a. Deputação blo 

"oiJ.lm. ê -Exm~ sr. - Tendo sua Majes- de ser eleitos por escrut-i:Jllios, ou se eu os 
tade 0 Imperador, por decreto de 20 de No- posso nomear, porque o anuo passado houve 
vembro do anuo proximo passado,· concedido questa.o. sobre isso. 
demisslo do emprego de Mi-nistro e Secreta- O ·sB. M.\RQUEZ DE INII.uDJUJ.>E: -A ques
rlo de Estado dos Negocio& da Guerra ao tão que ·houve o a.nno passado versou, segun
Conde de Lages: Houve 0 . ·mesmo Augusto do minha lemb1·ança, sobre o dia' em que se 
Senhor, por bem, por decreto da referida devJa _nomear a Deputação, pelo mesmo mo
data, nom-ear-me para aquelle emprego ·''de tlvo que o Sr. Presidente ponderou para que 
Ministro e Secretario de Estado da mesma essa n-omeação se fizesse boje; sobre .isto já; 
repartição .. o que ae cumpre _participar a o Senado x:esolveu; portanto,. só resta -o·. Sr. 
V. Ex. para ser .pr_esente ao Senado. _ Deus Presidente fa:zer a nomeação. 
Guarde a. v. Ex. Paço, 'em 24 de Abril de Co-nsultotf' o Sr.· Presidente a Camara e 
182~., ~ ~-ento B~rr~o Perêira. ·~ sr. Vis- I convindo esta em que_ elle nomeasse os mem-
conde de Congonbas do Campo;" · · · - bros para a Deputaça.-o, passou a fazei-o, 
· · o s~nà.do ficou inteirado. designando os Srs. Visconde de Cayr11, Pe-

• dro José da Costa Barros, Antonio Gonçalves · 
O SB .. PRESmENTE: -Em ~onf-ormidade Gomide, José Teixeira da Matta Bacellar, 

das disposições do Tit. 5o d-o Regimento, cum· Luiz Joaquim Duque Estrada Furtado de 
p-re offlclar-se ao Ministro e •Secretario de Mendonca, Patricia José de Almeida e Silva 
Estado dos Negocio& do lmperio, pedindo -o e Antonio Vieira· da Soledade. 
_d.ia, hora e lugar, _em que Sua Majestade ·o .. o Sr. Presidente levantou a sessão ás 11 
Imperador· 8e dignará de receber a Depu· horas da manhã.- Bispo. CapeZJão .Mór,_Pre
tacãó do .Senado, que respeitosamente deve sidente. - Visconde ãe- Congonhas ao' Cam· 
-de designar o dla, hora e lugar .para a Missa po, to Secretario. --:-José Joaquim ae Car-va
do .-Eipirlto-. -Símto, wtm como a . hora e lu- lho, 20 Secx:etarlo. 
-gar · i)à.ra· :a·· Sessio · Impel'lial da Abertura da 
~semblêa. , . . . . . RESOLUÇÕES DO SENADO 

Nã_o :Jl,ouve quem fallasse sobre . a 
· pr~p~ata -do :S'=. Presidente, a 'qual "Illm., e Exm. Sr.~ Tendo-se hoje re-
-.:;foi -approvada; :. . unido o -Senado e estando pre~ente ·o numero 

.. - de membros necessar.ios. para poder deliberar, 
..... O SB. .. ;VIscoNDE DE CoNOÓNns: ...:...Pare- .. cu-mpre-.me por isso co~munlcal-o a V. ·Ex • 
. -ce-~~-- :_que .. Í_e ::1Íev~ _tambeiJ.t ·_ par.ttcl~ar A . Ca· p~ra. <?. levar ao co~h~cinieJito de Sua Ma· 
mara _dos J;>epu~~s a reunl~o do _Senado. _ j~stade o Imperador, pedindo-lhe o dla, ·hora 

-:,·· .O Sa.·P~BlJ)ENTE! -O, -Regimento .nAo I e lugar em que ~averA.-:·Por ·bem receJJer. i. 
,manda s~Ao,'_o_f~~clar, áo ;l.finietro. de -Estado .. .[)eputacão, que_ deve !Ogar _ao melmo Augusto 
_para., oa .obJf!ctoa·: que lnd.fquel,-,.porêm .te- o .Senhor a designação. do,_-dla e hora para celê
. Sr.-:-rlC.,-,S_~re,t-!u'l~-,:qÚizer .. tambem .:o~flciar: 11 b~ar~se n~ lmp~~ial ·Capella ·a _Mbsa. do Es
_outra C&m:&r~f~ndo·lhe_-a-partlclpagAQ:_quc p~r-ito Sa.nto, assi~L-como a. .hora e o -lugàr 
agora· lembrou,;.penao .que nillo nlo h.a tn- para a SessAo Imperial .. - Deus Guarde ·a 
:COUVt,lllente.. PILIIo .. agora a observar ··ao. Se- .V. · Ex. Paço . do· . Senado, 'em· 27 de Abril . d& 
, nadO}qÜe. eitl1 ·pree.nchldo o que o Rn~:t&•Ellt!l l828. ~ Viscond.o de "co;tgonha&. Sr. Pedro. 
det,ermln-que se faoa na aeÀAo de hoje; de ArauJo Lima." 
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·~e!'Unda.: ~essão prep~ra.toria. em 28 de Abril 5 

. "mm; e Eim. Sr .. - Hoje , se reU-ni o o · 
Senado, e se acha o numero. sufticlent'e·· para 
proceder nos seus trabalhos. o .que participo 
a V. Ex. para fazer constar na. Camara dos 
Srs. Deputados. - Deus Q-uarde a V. EX· 
Paço do Senado, em 27 de_·Abr.il de 1828. -
Visconde àe Oaethé. Sr. José Carlos Pereira 
de Almeida Torres." 

2" SESSÃO PREP ARATORIA, EM 28 DE 
ABRIL DE 1828 

PRESlDENC:ll DO SR. BISPO C.\l'ELLÁO-MÓB 

Meia horã. depois de meio dia, estando 
reun-idos 31 Srs. Senadores, abria o Sr. Pre
sidente a sessão. O Sr. 2° Secretario Joaquim 
José Carvalho leu· ;t acta da antecedente; e 
foi approvada. 

O Sn. PRESIDENTE: - O obj·ecto da Sessão 
de hoje devia ser communicar-a,. Senado o 
offlclo que se houvesse recebido do M·inistro 
do Imperio, em resposta ao .que se lhe d.lri~ 
gio hontem sobre o dia, hora e ·lugar em 
que Sua Majestade Imperial se dlgnará. de 
receber a Deputação deste Senado; ~ssa res
·postá. ainda. não· chegou; mas sendo provavel 
que Sua Majestade Imperia.l designe para. essa. 
Deputacão ó dia de ama.nhã, julgo conve
n·ierite que os llluàtres membros que a com
põe venham preparados para aquelle. a.cto. 

0 Sa. SOLEDADE: - Devo paTtJ.cipar ao 
Senado que o Sr. Anto~.t., Gon~s.ives Gomi
de, um· dos membros da Deputacão, me in
cumbia de communicar que elle se acha. in
commodado, e não p6de comparecer pa~:a .fr 

O Sn. PnESlDENTE: - Parece-me que noa 
devemos amanhã reunir, âs dez horas, para 
recebermos a resposta do Offlcio dirigldo ao 
M·inistro de Estado; e, como na.da mais te
mos agora que tratar, parece-me que se deve 
levantar a sessão. 

Levantou-se a sessão á uma hora men01 
um quarto.- Bispo OapeUão Mór, Presidente. 
- Víisconde de Oongonhas, 2° Secretario. -
José Joaquim de Carvalho, 2° Secretario. 

AC'l'A DO DIA 29 DE ABRIL DE 1828 

A's onze horas, estando reunidos 24 Srs. 
Senadores, d:sse o Sr. Presidente que, C()mo 
não estava completa a Camara, não pod·ia ha· 
ver sessão; porém qu~ para intelllgencia dos 
mesmos senhores, era necessario ler-se um 
Officio, que estava 'sobre a Mesa. 

Então o S:t. lo Secretario declarou que 
ha'Via recebido um officio do Ministro do Im
perio, em que participa que Sua Majestade 
o Imperador Havia por bem Receber a Depu
tação desta Camara no dia 30 do corrente, 
pelas 11 horas da manhã, no Paço da Cidade. 

Eis aqui o 

· Officio 

- nella. 

"lllm. e Exm. Sr. - Participo a V. Ex., 
para. que . chegue ao conhecimento da Camara 
dos Sra .. Senadores, que Sua Majestade o Im- • 
perador Ha por bem R-eceber a Deputação ln· 
dicada no seu offieio datado de hontem, no 
dia 30 do corrente, pelas 11 horas da. manhA, 
no Paco da. Cidade. Deus Guarde a V. Ex· 
Paco, em 28 de Abril de 1828. - Pedro de· 
.4.raujo Litna. Sr. Visconde de Cong()nb88 do 
Campo." 

, ... 

0 SR. PRESIDENTE: - Tambem se acha in
commodado ·o Sr. Costa Barros, que tambe·m 
ê 'um dos membros da Deputaéllo: pergunto 
4 Cama.ra se convêm em que sejam substitui· 
dos ,por ·outros. . . 

·IDeeidio·se que sim, e em consequ'encia 
nomeou· · oa Sra. Lourenco Rodrigues de An;. 
d~ade e Marcos Antonio Montet.ro de Bar
ros. 

• 
I 

• 

F.tcara.m inteirados e o Sr. Presidente 
annunciou ·que ·a hora da reunião no dia se
guinte era a das dez: - Bispo Capelllo Mór, 
Presidente. - Visconde de Oongonhas, 2° Se
cretario. - José Joaqutm de Oa"'a~ho. 

.;t 
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Geral, : accrescentou. novo motivo . para o Se·· 
nado render gracas á' Vossa. Majestade Im· 
perlal e- e-levar seus a1•dentes votos ao Ente 
Supremo pela gloria. de Vossa Majestade Im• 
perta! e fortuna do Im~erlo do Brasll. 

Pelai. 11 -horas menos um quarto acha
~am-ae -reunidos s6mente 25 Sra. Se-nadores, 
~ :i~má.Ddo assentos, observóu o Sr. Presidente 
que' .não podia abrir a sessão, por :illo estar 
a Camara com o numero de .membros :neces
sarios para isso; que entretanto se expedia a 
Deputação a Sua Majestade Imperial. 

Concluindo este discurso (accrescentou o 
nobre orador). ·Sua Majestade Imperial Di· 
gnou-se de ~eaponder que a Missa do Espi~ito 
Santo seria no ·lo de Maio, na Capella Im
perial á · hora que melhor conviesse ao Se
nado; e que o lugar para a Sessão Imperial 
no dia 3 de Maio será o Paço do Senado, e 
a hora a do melo dia. A Deputação então 

Voltando a. Deputação, 11édlo a pa· 
lavra, e como orador della d-isse 

0 SR. VISCONDE DE CAYB'O': - Sr. Presi
dente. Chegando a Deputação ao Paço da Ci
dade, foi logo introduzida á- presença de ~ua 
Mi.Jestade· Impe!'lial com as formalidades do 
~.stylo, e então dirigi ao mesmo_ Augusto Se
nhor este 

DIBCUBSO 

"Senhor- O Sen.ado, havendo procedido 
âs sessões preparatorias por estar Pt:O:x:ima a 
época marcada pela Constituição para a aber
tura ·das Camaras do Poder Leglslati'Vo, nos 
enV:la em Deputação a. Vossa Majestade Im
perial, afim de pedir que haja POI: bem des
ignar · o lugar, dia e hora da celebração da 
Missa do Esplrito Santo, e tambem o lugar 
e hora da reunião da Assembléa Geral. O Se
nado espera que Vossa. Majestade_ !Imperial Se 
DignarA de Assistir a este Acto de tanta es
pe~ta~ do p~yo, e que exalta os sentimen
tos. d·e amor, veneraçi.o e lealdade â Sua Sa
grada Pessoa; vendo_ os flels_ Subditos o Vivo 
Penhor da ··Felicidade Publlca,- e -o Esplrlto 
que -dirige a .AdmÍnistraçAo, anima todas as 
bí&sse8 \ e Í»erÍ>ettia-; a -confiança nacional na 
3usúÇB. e~ estabiÜdade do systema- do Gover
no, -s~bre -euja :harmonia VoBBa Majestade 
tmp'erlal ·incea8antemente · Vela. o Senado, nlo 
Óbstatl..te- o lntervallo 'deeorrido depois da ul· 
Uma se881lo do anno preterlto, ainda sente 
o, 'esplendldo'· éffelto da -presença.. de Vossa 
Majestade Imperial · e Falla. do Throno, . em 
que Manifestou a· Alteza. de 1eu entendimento 
e :bondade . de cora~. dando testemunho- de 
estar satlafelto com os trabalhos de, uma e 
outra •Ca.m.ara. Este Honorlflco .Juizo acerca 
do desempenho doa deveres da Assemblêa 

retlro~~se com as ·mesmas formalidades." 
0 SR. MABQUEZ DE CAnAVELr.As: -Peco & 

pa·lavra sõ para fazer uma breve observação 
sobre o discurso. (Sendo-lhe concedida a pa
lavra,~- o nobre Senador contlnua.u dizendo: 
Não era necessario pedir a declaração- do dia. 
para a abertura da Assembléa, porque a Con
stituição jA o marcou. Isto ê ocioso. 

0 Sr:. VISCONDE DE CAYRÚ: - Não _me es
capou a mesma reflexão que o 'nobre Senador 
acaba- de fazer; porém o dia marcado pela 
Constituição não ê absolutamente impreteri
vel, pois a mesma Constitui~ão suppõe o caso 
de se não ..fazer nesse dia, nem mesmo senão 
dahi -a dons mezes. P6de haver um inconve
niente, ·e ser preciso transfer-Ir esse acto para 
outro dia; comtudo eu não contesto o que o 
nobre Senador acaba de d.fzer, nem esta ob
servação seja :tomada como .opposlcão. · -

·0 Sa. M.!BQUEZ DE CABAVELLAS:-- Tam• 
bem nãÓ me opponho, . e s6 fiz a minh~ refie· 
:x:ão, ~porque são_ Isto cousas que. muitas vezes 
escapam. ·Quanto ao illustre Senador dizer 
que -a abertura p6de ser dahl a dou~ ~ezes, 
não ~stou por Isso. Não confundamos o d·la 
da . abeitura da . Sessão _ annual com a_ convo
cação da- nossa legislatura; desta. é que s~ 
dão dous mezes para se v:erlflcar omissão da 
.parte .do Gov_erno, e recahir no Senado o di
reito de convocação, mas quanto a. abert~ra 
da s_essão. não se _acha prazo algum marcado, 
a Oonstltu.!cio or4ena- mui positivamente que 
se .faça no dia 3 de .Maio. Se para a abertura 
da. s~sAo de· 1826 se pedfo dia, -roi pelo mo
tivo extraord.lnarlo- de nao se . achar no dia 
3 de ~lo o nu~ero ~u·ffidente de :Pe.putados 
que exige a. ConsUtulçft.o para _se poder ins
taUa.r a Assemblêa, o· .que nft.o acontece agora. 

A partfclpacAo do Sr. VIsconde de CB.Yrd 
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Terceira. sessão prep~ratoria em 30 de A.bril 7 

·foi recebida. com multo especial agrado, e 
quanto â observação do Sr. Marquez de Cara. 
vellas, decldlo a Camara que no d.Jacurso 
se ·supprimisse a pa:lavra - dia - relativa 
á reunião da Assembl6a. 

a v. Ex. para que levando ao conhecimento 
da Camara dos Senadores, possa. por esta 
ser-me dirigida toda a correspondencla offl
clal relativa a objectos da repartição a meu 
cargo.- Deus Guarde a .. V. Ex. Paço, ~m 28 
de Abril de 1828. - Diogo Jorge de Etito. 
Sr. Visconde de Congonhas do Campo. •· 

O Sn. PRESIDENTE: - Agora é necessarlo 
que o Senado decida a que hora deve ser a 
M.fssa do Esplrito Santo, · a qual me offereco 
para celebrar, tendo dado Jâ as providencias 
nece.3sarlas para ser dignamente solemnlsado 
este acto ~:eligioso. 

··Foi acc~ito o offerecimento do Sr. Presi
dente e decidia-se -que o Senado se reuniria 
âs 10 horas da manhã para aesistir pelas 
onze á Missa do ·Espirita Santo, e que nesta 
contormi.dade se officiasse á Camara dos 
Deputados· 

. O SR. BonGES: - Tenho a advertir que 
deve havei: muito cuidado no modo de redi
gir esse officio, para que não aconteça o 
mesmo que o anno •passado. O officio que 
então daqui se mandou deu motivo a uma 
grande dispúta na Camara dos Deputados, 
onde se perguntou se o Senado ê que lhes 
marcava a hora. Devemos evitar tudo quanto 
possa. oc<;asionar semelhantes disputas, que 
trazem sempre más consequencias. 

Achan·do-se a este tempo completa a ·ca
mara, procedeu-se â leitura das actas dos 
dias 28 e 29, que foram approvadas. 

. O Sr. 1• ·Secretario deu conta de tres of
ficios, que são os seguintes: 

Olfici;os 

"Illm. e Exm. Sr. - Participo a V. Ex. 
para levar ao conhecimento da Camara dos 
Senadores, na proxima Sessão da mesma Ca
mara, que Sua Majestade o Imperador, por 
decreto de 20 ·de Novembro do anno proximo 
pa.Ssado, Houve por bem nomear-me Ministro 
c Secretario de_ Estado dos Negocias ·da Fa
zenda e Presidente do 'Thesouro Na.cional. -
Deus Guarde a v. Ex. Paço, em 28 de Abril 
"cie 1828. - Jligucl Calmon du. Pin e Almeid<i. 
'Sr; visconde de Congonhas do Campo." 
· -· .. · "Illm~ e Exni. Sr.- Havendo-me Sua 
Majestade o Imperador, por decreto de 20 de 
Novembro ·ultimo, nomeado seu .Ministro e 
Secretario de E~tado ·dos Nego.cios da Mari
~ha, é de meu dever communicar isto mesmo 

• • 

"Illm. e Exm. Sr. - Fiz Presente ·na Ca
mara dos Deputados o offlclo, que V. Ex. me 
diriglo com data de 27 do corrente, partici
pando haver-se reunido a Camara dos Srs. 
Senadores em Sessão Preparatorla, com nu
mero sufficiente para entrar nos trabalhos 
legislativos: E sou autorlsado a significar a 
V. Ex., para que seja presente ao Senado, que 
estll. Camara se tem reunido desde o dia 15 
do corrente mez para os trabalhos prévios ã 
a·bertura da Assembléa Geral, e que se acha 
com numero sufficiente, segundo a Constitui
ção do Imper!o. - Deus Guarde a V. Ex· 
Paço da Camara dos Deputados, em 28 doe 
Abril de 1828. - José Antonio da Silva Maia. 
Sr Visconde de Congonhas do Campo. •· 

O Senado ficou inteirado. 

Levantou-se a sessão ao mei·o dia. -
Bispo Capellão-Mór, Presidente. - 'Visconde 
de Conoon'/v.ls ão Campo, 1° Secretario. -José 
,Joaquim de Carvalho, 2° Secretario. 

RESOLUÇÕES .DO SE~ADO 

"Illm. e Exm. Sr. - Por ordem do Se
nado remetto a V. Ex., pare. ter o destino 
~ompetente, a inclusa Folha das despezas fei
tas com o expediente da respectiva S€creta
ria, desde o encerramento da sessão do anno 
prox.imo passado até ao presente. -- ~us 

Guarde a V. .Ex. Paço . do ·Senado, em 30 de 
Abril ·de i828. - Visconde de Congonhas do 
Campo. Sr. Miguel Calmon du Pin e Al
meida." 

"Illm. c Exm. Sr. - Cumpre-me partki
par a V. Ex., para ser presente ã Camara dos 
Srs. Deputados, que o S~nado pretende assi-s.: 
tir· no dia 1° de Maio, pelas 11 horas da ma
nhA, 4 M·fssa Solemne do Espirita Santo, cc
lebrada pelo · Exm.· Bispo Capellãp-M6r, · na 
Capella ·Imperial. - Deus Guarde a V. Ex· 
Paço do Senado, em 30 de Abril de 1828. -
Visconde de CJongotthal. cl!J Campo. Sr. Josê 
Carlos 'i?erelra . de Almeida Torre_s." 
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8 Sessão Imperial da. Abertura da Assembléa Geral Legislativa em 3 de Maio 

SESS!O IMPERIAL DA ABERTURA DA 
. ASS·EMBL~A GERAL LEGISLATIVA, EM 

3 '"DE MAIO DE 1828 

Reun~dos os Srs. Senadores ·e Deputados 
pelas onze horas e m-ela, na Sala das ·Sessões 
do Senado, foram nomeados á. sorte para a 
Deputação que ·devia receber Sua Majestade o 
Imperador, os Sra. Deputados: José · Corrêa 

· Pacheco, Francisco das Chagas Santos, Custo
dio José Dias, João Gomes de Campos, Diogo 
Antonio Feijó, José Antonio da Silva Mala, 
J osê de Rezende Costa, J osê da Cruz Ferreira, 
Raymundo Josê da Cunha Maf:tos, Januar!o 
da Cunha. Barbosa, Antonio Augusto da .Silva, 
Antonio da Silva Telles, Antonio Mg,rques de 
Sampaio, Bernardo Carneiro Pinto de· Almei
da, Antonio Augusto Monteiro de Barros, An· 
tonio Pa)Jlino Lhnpo de Abreu, Manoel Josê 
de Souza. França, _José Cesarlo de Mira!lda 
Ribeiro, Josê da Costa Car.valho, Bernardo 
José de Serpa Brandão, Francisco de Assis 
Barbosa, José Gervasio de Queiroz Carreira., 
Thomaz Antonio M:aciel Monteiro, Miguel 
José Raynunt. 

Os Srs. Senadores: Marcos Antonio 
Monteiro de Barros, Francisco Carneiro 
de Campos, Luiz Joaquim Duque Estra
da, Sebastião Luiz Tinoco da Silva, Visconde 
de Cayrti, Manoel Ferreira da Camat:a, D. Nu
no Eugenio de Loclo, Francisco dos "Santos 
Pinto, João Antonio Rodrigues de Carvalho, 
João Evangelista de Faria Lobato, Marquez 
de Santo Amaro, Joio Teixeira da Matta Ba
cellar, Lourenco Rod~:lgues de Andrade e 
VJsconde de Caethê. 

Ao meio dia annunciou-se a chegada de 
Sua Majestade Imperial, e sahio a esperai-o 
á. porta do edlflclo a Deputação nomeada. 

Entrando na sala, ahl foi recebido pelos. 
Sra. Presidentes, ·secretarias, os quaes unin
do-se 4 Depu~o, · acompa.nharam Sua :Majes
~e Imperial atê o Throno. 

Logo que Sua Majestade Imperial tomou 
aBBento, e ma·ndou aBBentar os Srs. Senadores 
e Depu.tados, pronunciou a seguinte 

' J!'AU.A 

"Augustos e Dfgnfsalmos Senhores Re· 
preaentan-ooa da Naclo Brasileira.. 

"Eu venho abrir esta Assemblêa, tendo a 
sa.tls!aQão de communicar-vos que as ~:el&

ções de amizade e boa lntelllgencia com as 
potencias da Europa continuam, e cada vez 
mais se estreitam. O Imperador da Russla e 
o Rei de Saxonia acabam d~ reconhooer este 
Imperio. Não acontece, -porém, assim da 
parte da COrte de Madrid, que é o unlco Go
verno da Europa 11ue falta a praticar este 
ac~o. Tratados de Commercio e Navegacão com 
o Rei da Grã·Bretanha e com o Rei da Prus· 
sla, se acham concluldos e ratificados. Final
mente commun1co-vos que completei o Acto da 
Minha A:bdlcacão á CorOa Portugueza, que vos 
havia annunciado na abertura da Sessão de· 
1826. Iguaes relações de amizade e boa iu
telllgencia existem entre este Imperio e os 
principaes Estados · do Continente Americano. 
O Governo dos Estados Unidos da America 
aca·ba de nomear um Encarregado de Nego
elos ·para esta COrte, em luga~: do que se au· 
sentou, como vos annunciei na abertura da 
sessão proxima passada. Entabolei negocia
ções de paz .com o Governo da Republica de 
Buenos Ayres, estabelecendo bases para uma 
convenção justa e decorosa, como exlgem a 
honra nacional e a dignidade de Meu Impe
rial Throno. Se esta Republica não acqule~ 
cer ás propóaições mui Uberaes e generosas, 
que attestam á. face do Mundo a boa fê e a 
moderação do Governo Im}Jerlal, ainda que 
meu Imperial Coracão muito se penalise, 6 
mister continuar a guerra, e continuai-a com 
duplicada forca: tal ê Minha Immutavel Re· 
solucão. Eu conto que acharei na Assembl6a 
Geral a mais firme e leal cooperação, afim 
de poder desempenhar a honra e gloria na
cional, que neste caso se· achariam compro
mettldas. Pastando aos negoclos in~eriores, eu 
me congratulo com esta Assemblêa pela ordem 
e tranqullUdade, 11ue reina em todas as Pro
vincias. do Imperio, o que me provà mui so
bejamente que o Reglmen Monarchlco e Con· 
stltucional cada vez mals se vai consolldando. 
Chamo outra vez a attenciio da Camara so
bre os Negocias de Fazenda e Justica, que. 
tanto recommendei na sessão proxlma .PU•. 
sada. As Financas e· o Credito Publico· rece-. 
beram um benefioo Lmpulso com a Lei. da 
Fundação da. Divida; mas ainda carecem de 
providencias legfalatlvaa mul promptaa e ef
flcazes, e que ponham em harmonia os dif-

' l(."p. ..... 
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terentes ramr1s da sua administração. Não 
recebeu melhora alguma o Poder Judiciaria, 
e é urgente que nesta Sessão elle seja regu
lado, segundo os principioa da Constituição 
do Imperlo, afim de que possamos ver, jul
gar conforme os principias conlititucionaes, o 
que seguramente cooperará. muito para ·meus 
subditos, gozando dos bens que a Consti!:ui
ção lhes outorga por este Poder, bemdizendo 
o systema, me ajudem a sustentai-o. Os Mi
nistros e Secretarias de Estado ap~:esentarão 

ás Camaras, com a exactidão compativel com 
as circumstancias actuaes, -o estado dos diffe· 
rentes ramos da administração pubUca. Eu 
espero da lealdade e .sabedor1a da Assembléa 
Geral, assim como de ca·da um dos membros 
que a compõem, a mais perfeita ha~:monia 

e mutua confia:nça entre as Camaras e o 
Governo. Desta perfeita harmonia e mutua 
con~iança, que da parte do Governo será in
alteravel; affoitamente digo que depende o 
arreigamento do systema Constitucional, a 
boa marcha da administração e prosperidade 
Nacional; em que se firma a gloria do meu 
Imperial Throno. Está aberta a Sessão. -
Imperador Oonstituciona~ c Defensor Perpe-

, tuo do Brazil." 
Terminado este Acto, Retirou-se Sua Ma

jestaàe Imperial com o mesmo ceremonial 
com que havia sido recebido, e immediata
mente se levantou a sessão. - Marquez ele 
Inhambupe, Vice-Presidente. - ·J,uiz José de 
Oliveira, ao .Secretario. 

2• SESSÃO, EM 5 DE MAIO 

E:x:peclien;te. -Nomeação .da .nova .Mlesa. -
Nonteaçtfo elo Vice Presidente e doa qua. 
tro Se'cretar.ios. - Tonuuf,a de poase. -' 
Nomeaç([o de Oonimissões. 

Estando .presentes 36 Srs. Senado
res, abrto o Sr. Presidente a Sessll.o, 
e. sen.do lida pelo Sr. Secretario a 
acta da sessll.o preparatorla de 30 do 
mez passado, ficou approvada. 

O · Sr. 1 o Secretario participou 4 Ca· 
mará. que o Sr. Bispo. Capellll.o~M6r 
se achava lncommodado. 

~..i O Senado ficou Inteirado. 

O mesmo Sr. St>cretario annuncla. 
que o Sr. Arcebispo da Ba.hia lhe 
tinha remettido, para se distribuir pe
los Srs. Senadores 50 exemplares de 
uma Pastoral que acabava de pu
·bllca~. 

Foi recebida com agrado esta of· 
ferta. 

O Sr. Presidente declarou que a 
primeira cousa que havia a fazP.r na 
ordem dos trabalhos era a nomeação 
da nova Mesa, e que por consequen
cia abt:ia a votação para Presidente. 

Recolhidas as cedulas e apurados · 
os votos, teve a màioria relativa de 
9 votos o Sr. Marquez de Inhambupe 
e ficaram empatados com 7 os Srs. 
Bispo Capellão~Mór e Marquez de 
Queluz; pelo que entraram· em con
currencia, e procedendo-se á. nova vo
tação, obtiveram a maioria relativa 
os Srs. Bispo Capellilo-Mór, com 14 
votos, e o Sr. Marquez de Queluz, com 
12. Tornaram outra vez a entrat: em 
concurrencia estes dous senhores, e 
sahio eleito o Sr. Bispo Capellão-Mór, 
com a maioria absoluta de 22 votos. 

Passou-se á nomeação para Vice
Presldente. ~ apurando-se os votos •. ti
veram maioria relativa os Srs. Mar
quez de Inhambupe, com 11 votos, e 
Manoel Ferreira da Camara, com 6. 
Entrando outra. vez em escrutinio, 
obteve o Sr. Marquez de Inhambupe 
a maioria absoluta de 35 votos. 

Declarou o Sr. Presidente que se 
seguia a nomeação dos quatro Se
cretarias, e correndo-se o escrutinlo, 
sahiram eleitos: para 1° Secretario, 
o Sr. VIsconde de Caethé, com 24; 
Para 2°, o Sr. Luiz Joaquim Duque 
Estrada Furtado· de Mendonça, com 
20; para ao, o Sr. José Teixeira da 
Matta Bacellar, com 17; e para 4°, 
o Sr. D. Nuno Eugenio de Loss!o, 
com 13. 

O Sr. Presidente observou que os 
Srs. Secretarias agora. eleitos deviam 
Ir tomar os seus respectivos assen
tos na Mesa, e que elle, como Vlce
Presldente, contl~uava a presidir, na 
~usencla do Sr. Bispo. Capellllo-M6r. 
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Observou mate que· o trabalho que se 
liegula eta a nomeaolo· das Commls· · 

"sõei, e lhe :parecia~· convenlen~e prin
cipiar-se pela que. ha . de fazer a res
posta a1. Falla do Thron~; devendo, 
.porêm, antes resolver-se sobre ó nu· 
mero de membros de que devia ser 
composta. 

O Senado resolveu que com effe!to 
se passasse á nomeaclo de uma Com
missão aà hoc, e que esta fosse com
posta de tres membros, e correndo-se 
o escrutinio sahiram eltÚtos ·para ella 
os . Srs. Marquez de Caravellas, com 
22 votos; Visconde de Cayrd, com 
21; e Marquez de ·santo Amaro, 
com 18. 

O Sr. Presidente· consultou o Sena- · 
do· pára saber se acaso se d~ia no
mear uma nova Commissão do Regi. 
me.nto ~n.terno~ ou se bastava s6mente 
nomear-se · um membro para substl-. 
'tuir o Sr. Barroso, que se achava Mi
nistro de Estado. 

cisco de Campos, com 29; Marquez 
de Caravellas, com 24_; .Tolo Antonio 
Rodrigues· de Carvalho, com· 22. 

Entrou-se na nomeaçlo da Commit-
. s~o de· Finanças, Cblilpoata de cinco 

·IU·embrOB, e apurados OS VOtOS, sahi• 
.ram ·eleitos os Sra. Marquez .de Ma
ricá., com 35; Marquez de Baedendy, 
com 22; Marquez de Santo Amaro, com 
25; Marquez de Queluz, com 25, e 
havendo empate entre os Srs. · Mar· 
quez de Car.avellas e Visconde de 
Cayrt1, cada um dos quaes teve 12 
votos, decldlo a sorte· a favor do pri
-meiro .. 

O Sn. MARQUEZ DE SANTO AMARO: - Pa
rece-me que nã.o p6de haver duvida sobre este 
ponto. ·Os ·Ministros de Estado jã o anno pas

. aado entraram. nestas Commlssões. Quanto ao 
nomear~e nova Commissão para o Regimento 
lnternó, parece-me que não ~em lugar. Esta ê 
uma· Commissão ad hoc, e ,seu objecto não, 

Deu a hora, e o Sr. Presidente 
passou a designar para primeiro ob
jecto da ordem do dia a nomeaclo 
das· Com missões, que ainda faltavam; 
para segundo as terceiras dlscussi5es 
de dous projectos de lei sobre a ex
tincÇão do exclus.lvo da navegaclO 
entre a villa de Santos e os portos 
interiore.q da Provincia de S. Paulo; 
e sobre o quinto dos couros da Pro. 
vincia de S. Pedro; e para terceiro, 
se houver tempo, o projecto de lei 
sobre o Supremo Tribunal de Jus
tlca; 

Levantou-se a sessão ás duas -horas 
d& tarde. 

estã concluido; Pe>rtanto assento que 
deve' subsistir a· mesma. 
· o sr:· Marquez de- caravenas apoiou 

a opinião. do nobre ·senad()r; e pro
posta a materla 4 votação, decidlo-se 

. quê ficasse subsistindo a .m~sma Com
mlsallo ad hoc; nom~áda ·na Seaallo 
IIUBada. ·. . . . 
. ·Passou-se 4. ·nomea~ão da Comoiia

·sll.o de Policia, ·()ompoata de trea mem· 
broa;· e pará ella foram:_'el~itos os sra." 
Marquei de .Ta.CarêP.agÚA, com 24 VO· 

toe; VlléOnde;de eo·ngonb.aí~ com 17; · 
~de de Valenoa.~ com. lG. . 

Segulo-ae a. ~Ó-meaÕio . da Commls
allo de Leglal~Ó~o _'êll~-~~- e . Criminal, 
compoata de clnéio. ·.membros, e para 
ella foram ele:lt~ · .. ~!( .' S~. Mar"uez 
de Inhambupe, . eom .23 votoe; Vla
CODde de Alcanía:ra, c~m !8; ll'ran· 

RESOLUÇÕES DO SENADO . 

"Illm. e Exm. Sr. - Tenho a honra de· 
communicar a. V. Ex., para subir ao Augusto 
Conhecimento de sua Majestade o · · Impera
do:r, que procedendo _hoje· o Senado 4 eleicAO 
dos ·senadores que dêvem coin];)Or a Meia 
para ·a presente se~Ao, foram . nomeados para 

· Preildente~ o · Sr. Bispo Capellllo-M6r; para 
Vlce-Prealdente, o Sr. · Marquez de. tnham. 
b,upe, e para Secretarlos; 'em 1° lugar, eu,. em 
2•,· o Sr.- ·Lulz.Joaqulm Duque Estrada Furta-· 
do. de Melidonoa; . em: 8°, .o Sr •. Jo.ê Teixeira 
~a Ma~ta Baêellar, e ~in 4°, o ·Sr;· D. ·Nuno 
Eugenio de ' Loelo :e. Sêllblz. - Dêut Guarde 
a V. l!li;· ~PáOó do Senado; em 6 de Mato de 
í&:is:··~· VüCóntfé tle···oaet"é. · ·ar. Pedro de 
A:.r..UJo ·uma." · · 

•Jllm!,. e Ex~ •. Sr. - Tenho. a libnra le · 
remetter·a V. Ex., para aer preeente na ca

fl 
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mara dos Srs. Deputados, a cõpia authentlca 
da Falla do Throno, pronunciada na abertura 
da presente Sessão. - Deus Guarde a V.•E:x:. 
Paço do Senado, em 5 de Maio de 1828. -
Viseo?iàe de Oongot~haa ao Oa1npo. Sr • .Tose! 
Cárlos Pereira de Almeida Torr:es." 

"Illm. e Exm. Sr. -Procedendo hoje o 
Senado á. eleicão da Mesa, que deve servir na 
presente Sessão, sahiram "eleitos: para Presi
dente, o Sr. Bispo Capellão-Mõr; para Vice
Presidente, o Sr .. Marquez de Inhambupe; eu 
para 1° Secretario: para 2°, o Sr. Lulz Joa
quim Duque Estrada; para 3°, o Sr. José 'l'ei· 
xeira da Matta Bacellar, e para · 4°, o Sr. 
D. Nuno Eugenio de Locio: O que participo 
a V. Ex. para o levar ao conhecimento da 
Camara dos Srs. Deputados. - Deus Guarde 
a v. Ex. Paço do Senado ,em 5 de Maio de 
1828. - Visconde àe Oaethé. Sr. Josê Carlos 
Pereira de Almeida Torres." 

3• SESSÃO, EM 6 DE MAIO DE 1828 

Expe.diente. - N-Qmeação das Oommissões 

PBESIOEN'CIA DO SR. li[ABQUEZ DE INHAYBUPE 

0 SR. MABQUEZ DE SANTO AHAno: -Sr. 
Presidente. Isto ê um trabalho da Seeretarla. 
como, pois, se ha de receber com agrado? 
(Apoiados). Proponha. V. Ex., e o Senado re. 
solverá. o que lhe parecer; entretanto pare
ce-me que isso hão tem lugar nenhum. Esta 
demonstração devia-se r:eceber impressa logo 
no primeiro dia. 

Fazendo o Sr. Presidente a pro· 
posta, decidio-se unicamente que se 
mandasse imprimir com urgencia a . 
demonstração de que se tratava. 

O Sr. 1° Secretario otfereceu ao 
conheclmento do Senado os seguintes 

Otlil:Ws 

"!Um. e Exm. Sr. - Procedendo-se hoje 
â . primeira sessão ordinaria da. Camara dos 
Deputados, foram eleitos, na fõrma de seu 

. Regimento: para Presidente, o Sr. Deputado 
José da Costa Carvalho; para Vice-Presidente, 
o Sr. Deputado Manoel Caetano de Almeida e 
Albuquerque, e para Secretarias os Srs. Depu· 
tados Diogo Antonio Feijõ, Joaquim Marcel· . 
lino de Brito e Luiz Paulo de ~aujo Bas
tos, pela série em que vão mencionados. O 
que, de ordem da mesma Camara, participo a 
V. Ex., p'ara qtie suba ao conhecimentD da 
Camara dos Srs. Senadores. - Deus Guarde 

Reunidos 37 Srs. Senadores, abria o a v. Ex. Paço da Camara dos Deputados, em 
Sr. Presidente a sessão, e passando 5 de Maio de l828. _ José A.ntomo da Silva 
o Sr. 2" Secretario a ler a acta da Maia. Sr. Visconde de Caethê." 
.antecedente; observou 

· · 0 •SR; VISCONDE DE CAETHE': - Quando 
na·. acta se falia dos exemplares da Pastoral 
offerecidos pelo Sr. Arcebispo da Bahia, pa· 
rece qu-e pe'de a decencia que se acc~:escente 

·o seu nome, D. Romualdo. 

O Sr. Presidente propOr ao Senado 
o accrescentamento lembrado pelo no
bre senador; e foi approvado. 

O mesmo Sr. Presidente apresentou 
ao Senado · uma demonst~açAo dos 
trabalhos da Camara, no anno pas· 
sadó, accrescentando que lhe parecia 
dever receber-se com agrado e ·man· 
dai-se lniprlmir. · · 

• 

"·Illm. e Exm. Sr. - Sua MaJestade o Im· 
. perador, a quem fiz presente o decreto da As· 
sembléa Geral relativo á. . navegação dos na
vios de propriedade brazllelra, sem serem 
obrigados· a levar a seu ·bordo capellies nem 
cirurgiões: me ordenou respondesse a V. Ex., 
para o faze1· constar A. mesma Assembléa que 
-o Imperador quer meditar 80bre o projecto 
de lei para a seu tempo se resolver. - ·Deus 
Guarde a v. Ex. Paço, em 15 de Novembro 
de 1827. - Marquez ~ Maceyó. Sr. Visconde 
de Congonhas do Campo." 

"Illm. e Exm. Sr. - A' vista dos respe
ctivos autographos asslgnados por Sua Majea. 
tade o .Imperador, .e transmittidos 4 Camara 
dos Deputados em offlcios datados de 13 e 

I 
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15 do corrente mez, ficou certa a mesma Ca.· 
mara de haverem sido sanccionados os se
guintes decretos da Assemblêa Geral: 1° do 
orgamento para o anno de 1828; 2°, autorisan
do a despeza para a obra da Imperial Quintt>. 
d11, Boa' Vista; 3°, sobre a Fundação da Dl· 
vkla; 4°, creando ma.ilil um Ta'beUião de Not~s 
na c!dade da Bahia, e tambem as duas resolu
ções: 1•, sobre a alienacão das Armações; 2•. 
declarando o art. 4° da lei novissima de 4 de 
Outubro do corrente anno sobre as sentenças 
dos Conselhos de Guerra. O que participo a 
V. Ex. para que· seja presente na Camara dos 
Srs. Senador.es. - Deus Guarde a V. Ex. 
Paço da Camara. dos Deputados, em 15 de 
Novem·bro de 1827. -José (Ja.rlos Pereira àe 
Alm&i-da Torres .. Sr. Visconde de Congonhas 
do Campo." 

"111m. e Exm. •ST. - Fiz presente na 
Camara dos Deputados o officio que V. Ex. 
me dirfgio hoje, particLpando que a Camara 
dos !Srs. Senadores julga conveniente que a 
reunião do Corpo Legislativo se faca ama
nhã, á.s 11 horas da manhã: E em resposta 
cumpre-me participar a v. Ex. que esta Ca, 
mara, ·depois de prêv!a discussão, tem ap. 
provado esta Resolução do Senado. - iDeut~ 

Guarde a V. Ex. Paço da C8.lilara dos Depu
tados, em 15 de Novembro de· 1827. -José 
Ca;rlos Pereira. àe .A.lme'ida Torres. - Sr. 
Visconde de Congonhas do Campo." 

"Illm. e Exm. Sr.-Remettendo a V. Ex. 
por cópias, sob o n. 1 e · 2, os dous unicos 
officios da Camara dos Deputados, .que m~ 
parecem estar compehendidos nos quesitos 
feitos pelo Senado no o~flcio que v. Ex. me 
dirigia na data de 13 do corrente, cumpre-me 
communlcar a V. Ex., para fazer presentb 
ao mesmo Senado, que do 1° mandou o Go-
f'erno expedir cópia â Mesa do Desembargo 
ao Paço, para sua intelUgencia; e que em 
eonaeqáencla do 2°. se enviaram os Autos d() 
vuvJdor. da Comarca, a cujo juizo perten· 
ciam, para fazer proseguir nos devidos ter
mos, medidas que foram adoptadas, nlo em 
virtude de ordem da sobredlta CamaTB., pois 
que em am•bos os casos s6 fez recommenda
cões, mas por parecer ao mesmo Governo 

ser da sua competencia e dever providenciar 
analogamente ás razões ponderadas nos so
ln'editos officios. - Deus Guarde a V. Ex. 
Pa~o. em 15 de Novembro de 1827. - Cood.e 
de Valença. Sr. Visconde de Congonhas do 
Campo." 

Resolveu a Camara que o ul-timo 
fosse remettido á Commissão de 
Constituição, e quanto aos mais ficou 
inteirada do seu contetldo. 

Seguio-se o primeiro objecto da 
ordem do dia, principiando-se pela 
nomeacão da Commlssão de Poderes, 
que devia constar de 5 membros: e 
pedindo a palavra, disse: 

0 Sn. CARNEI~O DE CAMPOS: - Creio que 
não ha necessidade . de que esta Commissão 
seja composta de cinco membros; ella nada 
tem que fazer; basta, pois, que se compo
nha de tres. 

O Su. MABQUEZ DE CAJU.VELLAs: -Eu até 
sou de parecer que se não nomeie esta Com
missão, porque os Senadorfts são vitaliclos. 
e tal Commissão nada tem que fazer. Quan
do vier algum diploma· nomeie-se então uma 
Commissão aà hoc para o examinar, ·e não 
estejamos a gastar tempo com isto. 

0 SR. MARQUEZ DE SA:\"TO AlrABo: - ·EU 

susten~o ·o que está feito. O dia de hoje é 
destinado para nomeação de . Commissões e 
com a nomeacão d~ta .-poupamos o tempo 
que se ha de perder com a dessas Commia· 
sões aà hoc. Tem de vir Senadores de Mi
nas, Goyaz, Pernambuco, Matto Groaso, etc.; 
o que se segue é que se hão de nomear tan
tas Commissões quantos Senadores chegarem, 
e nisso muito mais tempo se perderá.. 

0 SR. MARQUEZ DE CARA VELLAS: - Se O 

dia de hoje ê destinado para .C~mmiesões, 

e:ntão facam-se quantas espectes tambem ha. 
As Commlssões que ·hoje se hão de nomear 
são· as pe·rmanentes: esta é especial de sua 
natureza, por consequencla -para que havemos 
de gastar tempo com ella? No primeiro anno 
de necessidade se havia de nom~ar es~a Com
missão; mas para quatro ou seis Senadores 
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dos quaes talvez nenhum venha esta anno 
para que havamos de -estar com isto? Quando 
fOr tempo nomeie-se uma Commissão aà hoc. 

O Sn. BonoEs: - Porque esta Com missão 
se nomeou no primeiro anno não se segue 
qu~ se deva nomea:r sempre. Para que é esta 
dommfssão? Para reconhecer a legalidade dos 
Diplomas dos Senadores: e para isto ha de 
se nomear uma Commissão permanente? A 
Commissão que vai l'i!ceberr os Senadores que 
entram de novo é permanente? Não; nomea.se 
uma Commissão ad koc,· faça-se o mesmo 
para o exame dos Diplomas. 

Dando-se por discutida a materia, 
.propôz o Sr. Presidente se acaso se 
deveria nomear esta Commissão? De
cidia-se que sim. 

Se deveria ser de trres membros?
Doe.cidio-se pela affh~mativa.: 

Em consequencia da deUberação do 
Senado, correu-se o escrutinio, -e apu
rados os votos, sabir.am eleitos os 
Srs. José Joaquim Nabuco de :Araujo, 
com 11; Conde de Valença, com 11, 

e havendo empa~e entre os Srs. Mar
quez de Baependy e Marcos Antonio 
Monteiro de Batros, com 8, decidia a 
sorte a respeito do segundo. 

Passou-se á nomeação da Commis
são · de Commercio, Agricultura, In
dustria e .-\rtes, que devia constar de 
3 membros; nias em consequ~ncia de 

·algumas observações que se fizeram, 
e que o tachygrapho não alcançou, 
decidia a Camara que se compuzesse 
de 5. Foram nomaados para esta 
Commissão os Srs. · Marquez de Ma
ricâ,. com 29 votos; Visconde de Cay
rt1, com 27; Manilel Ferreira da Ca. 
mara, com 2ó: Marquez de BaependY, 
com 20, e Visconde de S. Leopoldo, 
com 1~. 

. Procedeu-se A. nomeação da Com
.mlssão de Marinha e Guer·ra, com
·Posta de 3 membros, e recahlo , a e lei
cão nos :srs. José Ignaclo Borges; com 
35 votos; Marquez de Paranaguá, 

com 34; ·Pedro José da Costa Bar· 
ros, com 22. 

Seguio-se a nomeação da Comm!s· 
são de Estat!stica, Colonisaçào e Ca
techese, com composta de 5 mem
bros; e recolhidos e apurados os vo
tos tiveram a maioria os S~s. Anto
nio Gonçalves Gomide, com 31 ; 
Marquez de ·Palma, com 27; Antonio 
Vieira da Soledade, com 24; Viscon
de de S. Leopoldo, com 21, e Vis~ 

conde de Congonhas, eolll 14. 
Passou-se á Commlssão de Instru

c;:ão Pu·bllca e Negocias ·Ecclesiasti
cos, composta de 3 membros; e cor
rendo-se o escrutin:io, obtiveram a 
pluralidade os Srs. Francisco dos San. 
tos Pinto, com 26 votos; José C.aeta· 
no Ferreira de Aguiar, com 14, e 
Visconde de Cayrú, com 13. 

Procedeu-se á nomeação da .com
missão da Redacção do Diario, com
posta de 3 membros. e para ella sa
hiram eleitos os Srs. Luiz José de 
Oliveira, com 17 votos; Patricia José 
de Almeida e Silva, com 14, e José 
Teixeira da Matta Bacellar, com 11· 

Entrou-se na nomeação da Com
missão de Saude .Publica, composta 
de 3 membros. Apurados os votos, 
obtiveram a maioria os Srs. José 
Joaquim de Carvalho, com 34 votos; 
Antonio Gonçalves Gomide, com 33, 
e Conde de Valença, com 9. 

Para a Commissão de Petições lo
. ram eleitos · o'S Srs. Sebastião Luiz 

_ Tinoco da Silva, com 30 votos; Jos~ 
Joaquim Nabuco de Araujo, com 19, 

e João Evangelista de Faria Lobato, 
com 14. 

Tendo dado a hora, o Sr. Pres!
dente ma~.cou para a ordem do dia 
a continuaÇão da nomeacão das Com
mlsões que ainda restavam: depois 
as discussões dos tres projectos que 
ficaram designados para hoje entra
~m em discussão, se houvesse tempo. 

Levantou-se a sessão ás duas horas 
da tarde. 
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4• SESSÃO~ EM 7 DE MA.IO DE 1828 
Ha outra circumstancia mais, e vem a ser 
que o portelr.o diz que o escravo não é aeu, 
e que já pagou a despeza. O Senado tomando 

EZJJediente.- Nomeaçt'lo de Comtni.tsõe~. -
Terceira di8cuaaão oo f)rojecto eztinguin 
ao o ezcJusivo da navega~t'lo entre a vm~ 
de Santos, Pro-vin'Oia de 8. Paulo e 08 

port01 interiores· ou cu'batõe8, e a ta:Da 
qu.e pagavam 08 fiCl.SBGgeirOS e 01 gflne. 
ros. - Teiceira di8CUB8M oo fh'Ojeoto 80· 

bre o pagamento do· imposto do qwinto 
d.os couros. 

· eate objecto em consideração, r~olveni. o que 
julgar mais acertado. 

0 SR. Rl!DRIGUES DE CABVAmO: -Na prJ
meise sessão eu fui o que tomei conta dlato, 
e ·havia aqui um homem a quem se en~regou 
este trabalho. O anno paasado nada ae de
clarou ao porteiro do Sen~do e Sua Majes
tade incumbio-lhe este serviço, em ~azão do 
que fiz essa despeza; parece de toda a Jus
tica que seja. indemnisado della. 

PBESIDE~CU DO SB. luBQUEZ DE INH.AlDIUPE 

Achando-se presentes 34 Srs. Sena
dores,_ abrio · o Sr. Pres!dent~ , a ses
são, e passando o Sr. 2° Secretario 
a fazer a leitura da acta da antece
d-ente, foi approvada.· 

o SR. 1° SEC~ABio: - Aeha-se aqui uma 
relação de certas despezas, que o porteiro do 
Senado fez com um servente, para cuidar 
no asséio da casa, desde 16 de Novembro dCJ 
anno passado, at"ê fins de Abril do corrente 
a.nno; e como o Sr. Visconde de Congonhas 
duvidou assignar e~sa rela.clo, e é necessa
rio- dar prÓmptamente andamento a este ne
gocio, submetto-o 4 consid~racão da Camara, 
-para· ella resolver. 

0 . SR. VISCONDE DE CONGONHAS: - Sr. 
Presidente. No 'Primeiro mt>z em que fui 1° 
Secretario· desta .Camara r.ecebi ·a folha das 
despezas, e · · nella vi incluida uma parcella 
semelhante, , relativa a um escravo para o ser
vi~o diario 'desta casa. Não admitti tal par
cena, e ·s6 lhe mandei abonar a conta de 
dous . dias -de serviço . em cada semana, que 
era o . que me parecia necessario, e para evi
tar . duvidas_ neBBa mesma sessão quiz que se 
declarasse os dias que devia trabalhar e o· 
venolmento de 328 rêls por dia, e não me pa
recendo que esta despeza tenha· lugar, duvi
dei asslgnàr 'a rela.cAo; po~m se o Senado 
anen:tar que o devo fazer, aulgnat-a~Jiei; rpas 
ha de · ser por approvaçlo do Senado. Ora, 
occorre u~a eircumstancia que se deve ter 
em · vista ê que o Ministro do · Imperfo, foi 
quem autorfsou o porteiro ~)ara fazér esta 
de~peza; mas neste Caso parece mais TleguJar 
e coherente que o porteiro a requfafte dette. 

0 SR. :MABQUEZ DE SANTO AlWw: - 0 
.negocio ê tal qual se acaba de dizer, porém, 
para que o Senado seja bem inteirado delle 
deve ser remettido á CommfssA.o competente, 
afim de que ella dê o seu l)arecer. 

0 SR. PRESIDENTE: -E' necessario prl· 
meiral':Ilente decidir-se qual ,Commissão ê que 
p Senado julga competente. 

0 _SR. MARQUEZ DE SANTO Áli:ARO: -A 
Comm!BBão a quem compete este negocio 41 
a de Policia. 

. ·O Sr. Presidente propôz que o ne- . 
gocfo se remetteria á. Commissão de 
Policia, e decidio-se que sim. 
Passando~se á Ordem do Dia, tev& 

o primeiro · lugar a nomeação da 
Commissão de Conã'tituicão · e· Diplo
macia. 

. Correndo-se o escrutln-lo,. e apuJ:an
dd-se os votos, sahlram eleitos os 
Srs. Marquez de Carav.ellas, com 26 
votos; Marquez de Santo Amaro, com 
25; Marquez de Inhambupe, com 18; 
Marquez de Quelui, com 14, e Mar
quez de Marlcã, com 11. 

. 0 SR. VISCONDE DE CONGONHAS: - Tenho 
que fazer uma proposta a este Senado. Na ca
mara dos Deputados ha uma Commlsslo aim
ples!D.ente de Redacção, a qual serve para 
redigir todos os proJectos, reaotuc&s, etc., e 
por este motivo o seu trabalho ê mais abr~ 
v.lado. Nlo acontece ass-im nesta Camara, on
de ·a pratica ê mand~rem-se . os p~ojectos 4 
Commlaslo de LegisJaclo. Esta de ordinarlo 
estA oceupada com 'obJectos de multa ponde
raçlo, e 'J)or COD&equencla ha demora DOI OU• 

tros · que · se lhes enviam para simpt~ reda· 



Sessão de 7 de Maio iü 

ccão. Portanto, que se estabeleça uma Com
missão sõ de tres membros e UDiiepmente 
incumbida de redacção; porque desta ma
neira evita-se a demora d.os papeis deste Se
nado, e sabe a redacção muito mais exacta, 
porque esse é o seu unico trabalho. Eu mando 
a minha 

dos Srs. Deputados ·extinguindo o ex. 
cluisvo da Navegação entre a Villa 
de ·Santos, Provincia de S. Paulo e 
os Portos Interiores ou Cubatões; e 
a .t:J.Xa que em razão deste exclusivo 
pagaram os passageiros, e os generos 
transportados, a titulo de passagem. 

INDICAÇÃO 

"Pronponho que ·igualmente se nomeie 
uma Commissão de Redacção, composta de 
tres membros. - Vuco:nde de Oongonhas do 
Campo." 

Foi apoiada. 

· 0 SR. MARQUEZ DE CARA VELLAS: - PeÇo 
urgencia para se nomear já esta Commissão. 

Foi apoiada a urgencia e entrou 
em __ discussão. 

0 SR. MARQUEZ DE CARAVELLAS: -Peço 
urgencia para se nomear esta Commissão, 
porque a redacção dos papeis da Camara sof
fre com effeito muita demora, como bem 
ponderou o nobre autor da indicação. 
. . .~~-.- ' .... 

Não houve -mais qnem fallasse, e 
propondo o Sr. Presidente a materia 
da urgencia, foi approvada. 

Passou-se á. 1• e .2• discussão da 
'indicação. 

0 Sn. VISCONDE DE CONCONHAS: - Acho 
muito justo este 'Projecto e confio na sabedo7 
ria da Camara que não d·eixarâ de o appro. 
var. A navegação d·e Santos para os portos 
do interior ou Cubatões, era exclusiva e por 
conta da 'Fazenda Nacional, de onde resulta
vam mui graves prejuizos aos agricultores; 
porque, se a Fazenda Publica :havia de tra
zer um numero de barcos su-fficiente nessa na
vegação, não acontecia assim, e trazia cinco, 
()U seis, quando a affluencia dos generos que 
se deviam transportar, demandava o dobro. 
Embarcavam o que esses barcos .podiam levar; 
os mais .ficavam ex·postos ao tempo, perden
d·o-se muito, em prejuizo dos lavradoers. Lo. 
go que se facilitou a passagem da estrada por 
terra {< nada aproveita para a !Fa:r.enda o ex
clusivo de tal navegação; entretanto ainda 
alguns barcos se conservam á custa da mesma 
Fazenda, o que deve acabar; parecendo.me 
por estas razões que deve passar o 1° Art. 
Tratando agora do o2° direi tam·bem que ellê 
me parece mui acertado, e digno de passa.r; 
porque sendo um dos objectos que mais de
vem merecer a nossa attenção, o estabeleci-

O SR. MARQUEZ DE C.ABAvELLAs -A uti- mento, melhoramento e boa conservação das 
lidade desta medida já. está conhecida pelo estradras .para communica!:lo e commercio en. 
que expendeu o lllustre autor da indlcaçi.o. tre as dlftirentes povoatões, indlspensavel se 
E' manifesto que uma CommJssão encarrega- torna estabelecer rendas para as despezas que 
da de outros trabalhos nlo p6de prestar esses objectos exigem. O Art. 3° é uma con· ' 
á.quelle tanta attenção, como outra que não sequencia do .2°, e nada se m~ offerece ·a dizer 
tenha· mais em que se occupar; e convém sobre elle. Quanto ao -4° :Art. acho mui con
multo que os. papeis do Senado saiam claros venlente que a. arrecadação dai Taxa e sua 
e· bem redigidos. contabildade continue a cargo da Junta da 

,... ' --·;-~-- ~·· !Fazenda, nlo obstante o seu producto ni.o fa. 
NAo ··havendo mais quem fallasse e zer parte dai Rendas Naclonaes, e entregar. 

propondo o. Sr. Presidente ·se a Ca- se a sua administração e. appllcaçlo ao !PresL 
mara havia por debatida a materla dente d_a Provlncia e Conselho, e ao Conselho 
da lndicaclo, decidi o que eim, e fol Geral quando se 1natallar, a· determinaçlo das 
approvada, para passar A 2•,; . dis· obras que se devem fazer e a fiscatisaçlo da 
cUIIIo. · Receità. e Despem; e a razio ê .porque,. quan· 

Seguio.ee a segunda parte da Or-~ do .eiJtiL contrlbu.iclo se anemAtta'VIa ll"e''ldla 
dem do J>la, e abrio-se a 3• discua- multo pouco, ,mais logo que pa8&0u a adDll
ai.o do Projecto de Lei da Camara nistraçlo, rendeo o triplo. !Nada tenho que 
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dizer o Art. ·5,0 O qu& .expendi a respeito do 
2u, é para. aqui appUcavel a escuso de consu. 
miT tempo em demonstrar coisas de uma utl· 
Udlwde .tão .manifesta.. Os dois ·ultl·mos artlg·os 
nada lnnlvem que careça de explanação: as. 
sLm voto que ·passe o Projecto, que julg~ de 
summa utilidade e jus~tlça. 

fru·cto. Facilitamos, aUmentemos a arvore do 
Co.mmerclo, ·assâz seremos •ao depois compen. 
sados com mais vantajosas e s·empre crescen· 
tes colheitas. 

EMF:NDA 

';Ao Art. 4. o Em lugar das palavras -
Continuará a cargo da Junta da F·az&nda -
substitua-se - Ficará a cargo da Ca.mara do 
respectivo Districto - Visconde de .s. Leo. 
poldo." 

0 :SB. 'VISCONDE •DE S. LEOPOLDO: 

Foi a);)_oiada. 

Ligado tambem .pelo mais agradavel· dever, 
alQ'all'ei a minha voz todas as vezes que se 
tratar de objectos em beneficio do Paiz que 
me vlo nascer, e o qual tenho a honra de .re. 
presentar neste Augusto -Recinto. Apoio a ex-··· 
tincção da. Taxa, que até aqui se percebia pe. 
lo transporte exclusivo por agua, da Villa de 
Santos para os oCubatões, porque obstruia, . e 
retardava ·o Une gyro do commercit?: por. 
que .pela falta de barcas sufficientes pàra os 
transportes, expunh1a; immensas vezes os ge
ne.ros a prejuizos e avarias: e porque, em sum
ma, semelhante m-onopolio era manacial, pe. 
renne de v·exações e arbitrariedades: apoio, 
porém, a ta.JCa .para a conservação da estrada 
por terra, porque acho justa a sua applicação 

O Sn. VIsco:r.'DE DE CoNGONHAs: - Se es
tivessem já esta·belecid·as as oCamaras com as 
obrigações que a Lei determinar e organisa
das de ·fôrma que . não possam commetter os 
a:busos que actualmente commettem, e todos 
os dias estamos vendo praticar, conviria na 
Emend·a, para que a arrecadação desta taxa 
ficasse a cargo da Camara; ·mas no estado quo 

d·e maneira nenhuma, porque é o mesmo que 
não haver taxa, e frustar.se totaimente esta 
providencia Legislativa. Todos nós sabemos 
que as Camaras são compostas de homens pe
la maior parte entretidos -nos seus negocios 
particulares, e que pouco se intromettem nos 
negocios ·publicos. Toda e qualqu-er arreca
dação só pode ser. incumbida a pessoas em 
quem concorram os requisitos necessarios de 
reconhecida abonação~ de -conhecim-entos de . 
contabilidade, os quaes as mais das vezes não 
se reunem nos Vereadores, ainda que· sejam 
bons eidadãos: ora como se v.ai entregar uma 
arrecadação de mais de· cem mil cruzados a 
uma Camara que -não dá muitas vezes conta 
nem de um nem de dois mil cruzados? Quanto 
mais que a, ·Emend•a encarrega esta cabrança 
á Camara da Villa de Santos, -e estas despezas 
são feitas pe-1a Junta da Fazenda que ex.iste 
cm S. Paulo, para onde eu tin·ha estabelecido 
que no prindpio de cada mez fossem estas 
rendas recolhidas. -Demais isto. não ha de .fL 
car assim. O Art. 4o diz (Leo.). Ora isto ê 

e é de razão que contribua ·para os commodos 
todo aquelle que os desfrueta; porque a pra-

\ tica adoptada pelas nações mais cultas tem-me 
convencido d·e que eom taes meios, sabiamen. 
te dirigidos e empregados na abertura de ca
naes -e estradas muito tem avançado a pros
peridade geral: tod,avia. dism-epo a respeito 
do systema. aqui indicado para arrecadação 
desta taxa, levado já da opinião, e conselho 
do -grande mestre de Economia 'Politica, Ad-a:m 
Smith, já dos abusos e diversões que. esta ren. 
da tem soffrl-do em. varias epocas, e que se re
latam em um impresso que me foi commu. 
nicado, e por isso escrupullsaria, se não fi. 
~esse ao Art. 4° deste Projecto a seguinte 
-emenda: - "Em Íugar d1a;s palavras - conti
nuará a cargo da .Junta da Faze'ndkl. - · diga
se - F'iqjf'á. a cargo da Oa111Abra do 1'espectivo 
Di~tricto" -· evltando.se assim que se con· 
funda• ria. massa das rendas geraes da Pro
vincia, e sendo obrigado o Conselho dos •Pre
sidentes a tomar cada anno estreitas con.tas 
da su·a appllcaçiio. Prevejo uma objecçção que 
se me fará: e será de p.rudencia supprimir de 
golpe um ramo de renda. em Provincia po. 
bre. sem ao mesmo tempo- substituir-lhe ou·. 
tro? Longe de nós o selvagem de Montesquieu, 
que corta a arvore, comtanto que sabo.rêe o 

porque já se suppõe que são :homens que tem 
responsabilldade, a precisa intelligencla. e não 
a.moviveis; e por consequencia mais aptos pa
ra arrecadação. ·Eis porque ella se incumbe 
por ora a Junta da Fazenda; porém .entr~gar 
esta cobrança ás. Camaras, de maneira nenhu
ma: seria o mesmo que nlio haver arrecada.. 
ção .. Este dlnh~iro fica. em co'fre, fica em de-
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posito separado, não ha necessidade de se con. 1 no que vem, contra as intenções da mesma 
fundir com a renda geral da Provjncia: por. I Camara, e as nossas, se o Artigo não fosse 
tanto impugno a Emenda, nã,o obstante res· 1 supprimido; o que é obvio e manifE-sto: por. 
pE-itar muito as luzes do nobre Senador que a 1 tanto requeiro a sua suppressão. 
propoz. / 

O Sn. SoLEDADE: - Pelas razões que aca. 1 E!IIE:'\DA 
bo de ouvir sou de parecer que fique o Arti. 1 

g0 como está; com o que me não posso con· 1 "Proponho que se supprima o Art. 6° por 
·formar, e com o paragra.pho ~ue d·á. ao Con-) intempestivo. - Marquez ~ Maricá." 
selho G€·ral a attribuição de determinar as 
obras que se d~vem .fazer. Dar esta attribui. I Foi apoiada. · 
ção ao Conselho() é dar-lhe uma attribuição 
ex.ecutiva, e como por uma Lei se lhe ha de O Stt. VxscoNDE DE CoNGONH.,s: - Já. te~ 

conceder essa attri·buição, se a Constituição mos duas Emendas suppressivas, e sinto di
lhe veda? Não posso portanto() deixar de re- Z€·r que não posso deixar de me oppõr a el. 

· quf'rer a suppressão deste paragrapho. Noto las. F".tllarei sobre a primeira. · 
além disto que esta attribuição é ociosa, por- : Parece-me que 0 Illustre Senador o Sr. 
que no Art. 5 se diz qual a applicação deve / S-oleda.de funda. a sua Emenda. na Consti:.u!. 
ter ·a taxa. i ção; mas eu vejo que no Art. 81, ,1u·~· é o que 

El\IENDA j' trata dos Conselhos, se diz ue · elles terão por 
principal obj€oct-o. discutir e deliberar sobre 

"·Supprima·se o paragrapho entre o 4° ·e 1' os nee-ocios interessantes das suas 'Províncias, 
5° Artigos - So'tedaàe." , formando ProJectos pecullares e accomodados 

! ás suas localidades e urgencias. Se elles po. 
Foi apoiada. j' dem assim obrar sobrt:- os negocias de maior 

interesse das suas !Províncias, se podem cui-
0 SR. M.AnQuEZ DE l-IARICÁ: Levanto-/ dar no que á ellas fõr vantajoso. como serão 

me para impugnar a E.m·€onda do nobre Sena. • privados das attribuições que a Constituição 
dor ao Art. 4.0 do Projecto. Ainda que pare- lhes outorga? No Art. 82 se diz (Lê). Que 
ça plausível ser ,a, ~a arreca.dada pela Ca- c-oisa portanto mais natural, do que dar-se 
mara do Districto, a experiencia tem mostra.. aquella attribuiçã.o marcada no Projecto ao 
do em toda a parte a inefficacia dos Corpos Conselho Geral? Como será. elle privado de 
Munietpa€os para a cobra,nça ·dos impostos. A propõr e resolver? O PresidentE- com o seu 
Lei na minha opinião, providencêa com mui- Conselho tem unicamente a inspecção das 
to acerto, quando determina que a Junta da obras, porém deter.minal.as, fiscailzar as coo
Fazenda continue a ter a seu cargo a arreca- tas, deve pertencer ao Conselho Geral. Isto 
ção, e contabllldade ilesta taxa, afim de que não é ir contra a Constituição antes confor. 
a sua cobrança se faca com regularidade e me ·0 que ena diz; portanto sustento o Ar
exactidão. Elia estabelcerá conectores probos, tigo. 
'responsaveis e sujeitos a uma authoridade O SR. MARQUEZ DE CARAVELLAS: - Sr. 
permanenté, como a sua, que não ê facll ile Presidente. Pode V. Ex. dar a palavra ao 
ser illudida, nem ignoro '88 regras de uma aus· Sr. Soledade, porque o nobre Senador que 
tera fiscalfsação. E', portanto, o meu parecer acabou de fallar pr~venfo.me no que tinha que 
que passe o Artigo tal como se acha enun- dizer; sómente accrescentaref, referindo-me á. 
cf.ado. Outro tanto não iliref do Art. ~o que Emenda do nobre Vfsoonde de S. Leopold-o, 
me parece deve ser supprimido, por quanto, que entregar a -arrecadação da taxa A Camara, 
tendo em ~i.sta a outra Camara que esta lel por modo nenhum. porque e.stas corporações 
tivesse a sua execução no to de Ja~elro deste ao menos no Rio de Janeiro. são Inteiramente 
anno, afim de que cessasse quanto ,antes o ex· nulla.s. N€8ta COrte, ã face da Represe-nta· 
clusivo da navegaçlo, e a taxa qüe em razAo ~ão :Nacional e tio Governo parece que nio ha 
deste exclusivo pagavam os passageiros, estes titl Cam·a-ra... (A' ordem, 'A' ordem). Se nft.o 
males se prolongariam até ao principio do an. , t@mos a Uberdade de promover o que ~ o be. 
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aefJcJo doa· povoa, não temos te! to nada. Nes- termo qus vem na ConatJtulção, e dlga.se que 
ta COrta a Cama.ra nada faz; . naa outraa par- o Oofl.leJAo deJi.berará. Parece que por este mo. 
tes acontece o mesmo; portanto a.quella Jn. do não ampliamos a.a suas attribuigõea. 
cUID!bencla nlo se lhe deve dar. O Sa. GoMmE: - A attribuiglo dos Con-

0 Sa. ·SoLEDADE: - Nio ·me par~ce que a selhos. Geraes e só propOr, requerer e lembrar; 
Constiuição deixasse amplitude para se .dar porém decidir de modo nenhum o pode fazer. 
esta attribuição aos Conselhos Geraes. O no- Istoémui•claro na Conatitu~çl.o;.rtanto, a 
bre Senador que combateu a minha Emenda, em&nd·a do Sr. Soledade é boa, é justa e di
apontou os Arts. 81 e 82 da Constituição. Eu gna de toda a attençio. 
nã0 me oppuz á attribuiglo que elles tem de O Sa. BoRGES: -As attribuições dos Con. 
discutir e de deliberar: oppuz-me a que elles selhos Geraes são propOr, discutir e dellberar 
tenham a attri-buição de determinar a qual por tudo o que é utll ás suas Provincias respectl
nenhum modo lhes compete, e para prova dis. · · vas, menos ·aqulllo qu& a Constituição lhes 
to offereço á eonsider84)1o do Senado o Art. prohtbe; tudo o mais é da sua attrl'buição. 
84 da mesma Constituição o qual melhor nos Vejamos o que lhes prohibe a Constituição: 
p6de esclarecE-r. O que diz este Artigo? Que O Art. 83 diz. Não se podem propôr nem de
as resoluções dos Conselhos Geraes serão re- Ubera:r nestes. Conselhos proj&etos: 1° sobre 
mettldas directamnte ao Poder Executivo. Que interesses geraes da Nação; 2° sobre quaes
dizem os doia seguintes? Que o !Poder Exe- quer ajustes de uma com outras Provincias; 
cutivo ás passará immediatamentê á. Assem. ao sobre imposições,. cuja iniciativa é da com
bléa Geral, estando . reunida, par& serem pro- petencla particular da Camara. dos Depu. 
postas como Projectos de Lei e obterem a tados; 4° sobre execuçãO de Leis, devendo po. 
sua approvação; e não estando reunida a As· rém dirigir a esse respeito r&presentações lD{)· 

sembléa, que o Imperador as m~dará provi. tlvadas á. Assembléa Geral e ao Poder Exe
sori-a.mente executar, se julgar que ellas são cutlvo conjunctamente. ·Eis aqui o que lhes 
dignas de promptas providencias, pela utili- é prohi•bido: ~ye-jamos agora a Lei o que faz, 
dada fque da sua observanejla ret~ultará ao e comparemos, para tirarmos depois a con. 
bem geral da Provincia: logo os Conselhos clusão. Pergunto, este paragrapho versa so
Gera&s não podem determinar nada, não po- bre interesses geraes da Nação? Ningu&m o 
dem ~zer mais do que pro,pôr,; e nestes ter- dLrá.. Versa ·sobre ajustes com outras Pro • 
.mos assento que não é infundamentada a mi. vinçias,? Não. Sobre imposições? Não. Sobre. 
nha Emenda: Deixando paasar esta attribui- execução de Leis? T:a.m'bem não: logo se o que 
cio nlo s6 feriamos & Constituição mas la. o paragrapho dispõe,- não está comprehendido 
mos tamb&m pl)r em confiicto. os 'Presidentes no que a Constituição exclue, como se hade 
e seus Conselhos, com estes corpos popualres. prdhibir? O que a Lei não prohf..be, é llvr&. 
(Apoiado; Q.f10i1Zdo) o que multo deve evl. A Constltuiçlo não podia estar marcando aos 
tar; . portanto, sustento . a .minha ~menda. Conselhos Geraes · tudo aqulllo ·em que elles 

O Sa. MABQUEZ DE CABAVELLAS: ..:.. Não se ·.deviam occupar; marcou s6 aqulllo em que 
estou pela doutrina do nobre Senador, por- se não deviam.·· intrometter, e -apontou ·mais 
que as .resoluções dos Conselhos Geraes neces. algum~ ·cousas principaes que podiam fazer,. 
sitam vir t Assemblêa para terem vigor,. não como·sio propôr, discutir e deliberar sobre os 
se segue .que elles não ·possam mandar fazer .lnteresees das suas [resplect,vas IProV'.lncias. 
esta ou aquena obra que julgarem convenien- Se acaso a Constituição. não .tivesse marcado 

·te ao publico. Isto .nio .ê. dar-lhe uma attri. aos Cons.elhos as. prohibiçôes~ ·bem; porém 
bulçlo -ehcutiva, .nem pol-os em· connleto uma vez que ella as· marcou, tudo quanto nes. 
cóm. os ... P.residentes e .seus Conselhos: o que sas prohiblções se nio _comprehende, é per.mit· 
pertence ao Executivo &Ao :aa. obras j4 deter. tido; voto portanto· para que passe. o para· 
minadas,· e não as que ainda se não determl- grapho que se ,pretende supprimir. ' 
naram: portanto assento que o paragrapho O Sa. Go:moE: - De. maneira nanhuma 
p6de .passar. me poBSo conformar. com . .a.. intelllgeilcla que 

.o · Sa. VrscoNDE DE CoNOONHAs: - Para o .nobre . Senador pretende . dar aos Artigos da 
nos livrarmos desta duvida., usemos do mesmo Constltulçllo, qu~ .tratam doa Conselhos Ge •. 
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raes, a para prova do quanto ê ta:lsa essa in· 
.telllgencia, appliquemos o •caso. Supponh•a.. 
mos qu& a Camara de Itll r~presenta ao Con. 
selho ·Geral da Provineia que precisa de tal 
estrada: <> Conselho ·hade deliberar se .tem 
lUGar, OU hade mandar tazel-a? Quem ha d& 
executar a ordem do Conselho? Se a Consti
tuição quizesse que os Conselhos Gerae.s tL 
veesem atribuições executivas, teria prov~den
·Ciado sobre este ponto; mas e.lla nada dis
põe para isso, antes fixou uma regra gera·l 
no Art. 84 para que as resoluções dos Canse. 
lhos sejam remettida.s ao Poder Exe.cutivo, e 
J)or este á Assembléa, para as reduzir a Pro
jecto de Lei. Portanto, assento que a inter
pretacão do nobre Senadoz: não é admissivel. 

O Sx. BoRGES: - O nobre Senador assen. 
ta que o Conselho ha de mandar fazer obras. 
Não é assim. O que o Conselho ha de fazer, 
é dizer que tal obra é necc..ssaria; que tal ou
tra é preferível a estas ou áquellas, e fiscali
zar as contas da Receita e Despeza. 

.o Sr. :M:arquez de Q:uelil'Z depois de 
breves reflexões que o Tacygrapho 
não aloa.ncou de maneira intelligivel, 
mandou á Mesa esta 

EMENDA 

"Proponho que no fim do • .Ut. 4° se sup. 
primam as palavras - E1 fiscalisarâ a recei
ta e desp~za. - Jl!~rqu.ez ele Qwezuz." 

Foi apoiada.. 

brar.nos de que <lS que este anuo arrecadam, 
para o anno futuro são contribuintes. 

O SR. ~1AnQUEZ UE S.\.!'\'1'0 .A~AUO: - Sr, 
íPresident<;. Eu não posso approvar tambem ~ 
Emenda que o Sr. Visconde de S. Leopoldo 
propôz ao Art. 4". Parecem-me de uma. forca. 
irl'esistivel as razões que se tem •a.qui ponde-
rado para que essa emenda não passe; entre
tanto para satisfazer ao seu nobre autor, a.c.. 
crescentarei alguma coisa a essas razões .e 
proporei uma nova Emenda. O motivo que o 
illustre Senador allegou para se tirar da· Jun
ta. da Fazenda a arrecad•ação, a contabilidade 
da taxa. estabelecida no Art. 3", e E-ntregar a 
s!unicipalidade do Districto são os abusos • 
diversões, que em V'arias epo!!as se tem pra
ticado a respeito da renda da contribuição vo. 
luntaria do caminho, temendo que o produ
cto da referida taxa, sendo arrecadado pela 
Junta, se invol'V'.a. na massa geral das rendas 
da Província. Direi sobre isto que, no tempo 
em que passei em S. Paulo, haverá 14 a.nnos, 
vi que as obras da estrada se faziam -com o 
producto dessa contribuição; 0 que mostra 
que nunca se p&rdeo de vist:a a sua verdadeira 
applicação, ainda que algumas diversões ti
vesse tambe.m para outros ramos. Demais, as 
cousas não se acham hoje no mesmo estado 
que ootigam&nte; essa renda não hade ser 
desviada para outro fim differente d'a.quel. 
les que se propõe na Lei; a sua arrecadação 
hade ser &.scrupulosamente fiscalisada: por
tanto, !ll.Ssento que oS receios . do nobre Sena
dor não procedem, mas para maior segura.n. 
ça, ·emendaria o Art. desta ma.n6ira: 

0 SR. VISCONDE DE CAYRÚ: - Apoio a EMENDA 
sup11ressão deste paragrapho. Ná<l podemos 
considerar que os Coneslhos Geraes tWlham · " "Accrescente-se que para estas rendás ha.
malores direitos do que as Camaras Legisla.. verá co.fre sep.a.rado com tres chaves, das 
tivas. A.s Resoluções de cada uma destas Ca- quaes -.Ima terá o primeiro Conselheiro da 
manas não tem vlgõr. sem se.rem approvadas Provlncia. - Marqu.ez àe Santo Amaro." 
pela outra, e sanccionadas pelo Soberano; es- Passando agora a fallar sobre a. Emenda. 
tas dos Conselhos Gera.es, passando o para.. suP.pressiva. do pua.grapho, assento que essa. 
grapho, terão logo vigõr. Isto e manifesta- Emenda deve passar. Que mal resulta da sup. 
mente contrario á Constituição, como passo pressão desse paragra.pho? Nenhum, antes vai 
a mostrar pela leitura de algum de seus Ar. evitar confusões. Alguns dos nobres Senailo
tlgos. (Leo va,;os Af•tigos) Quanto â Emen. res sustentam que isto entra nas attrlbufçõea 
da. que o nobre Senador, o Sr~; -Visconde de dos Conselhos Geraes: sendo assim, ê eacusa.
S. Leopoldo offer~ceo ao Artigo,· tambem me do põr..se ·nesta lel. Outros sustentam o con
não p&.rece ac&rtada, e quando fiaJ~sem ou- traria, e pelas suas razões ta.~bem se não de. 
tra.s razões para a rejeitarmos, bastaria lem. vem pOr; de .modo que tanto por uma, como 
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·por outra parte, deve paasar a suppressão .. dinheiro para outros fins? Não sei se aqui 
Se o Consel·ho entender que são precisas obras, se tem feito isso,. porêm, em Lisboa o vl 
elle deliberará. Demais o seu Regimento ha praticar multas vezes. Qu•ando faltava di

·de declarar quaes são as suas funccões. Eu nheiro para as despezas da Nação, o Presl
tambem sustento que o Conselho não tem a.u- dente do Thesouro o mandava tirar atê dos 
•thoridade para determl111ar que se facam estas cofres de deposito, que são muito xpais sagra
ou aquellas o·bras porque todas as suas deU: I dos; mas depois entrava para elle com as 
beracõea são sujeitas a approvaQão da. Assem- quantias que tinha tirado. O ponto essencial 
bléa, ·e .não se podem, em geral, fia.zer despe. ê segurar bem a responsab111dade. dos offl-
zas sem que esta destine os fundos para el. claes da Junta da Fazenda, e a exacta appli
las ;. mas quêro prescindir destas razões, ape- cação . deste dinheiro para as obras, e isto 
zar da grande força que ellas têm, e só estri- está providenciado, portanto parece-me que o 
bar.me n'~aquella outra de que por qualquer artlg•) e o paragrapho deve passar sem outra 
fórma. o paragrapho se deve supprimir. Eu nenhuma emenda mais do que a substituição 
mando 'á Mesa a Emenda. ·das palavras deter.-minadas ·pela que lembrei, 

O Sr. 2u Secretario leu a Emenda, 
e foi apoiada. 

para o que offerece esta 

EMEXDA 

O Sn. l\1.ABQUEZ DE CAB.AVELL.AS: - Sr. "Ao paragrapho do art. 4°. Em lugar da 
Presidente. IR.eflectlndo bem sobre este para-: ·palavra - determinará. -diga-se - resolve
grapho, penso-lia ver aqui uma equivÕcação que rá. - Marquez de Oaravellas·" 
tem dado motivo a esta controversia. A meu i . . 
ver confundio.se com determin.c»çãoJ o que é I . · Fol apoiada. 
resolução; ·porque c.omparando este paragra. O Sn. VrscoNDE DE CoNGONH.AS: - ,Pare-
pho com a ultima disposição do Art. 4° vê.se ce-me que a mudança que o nobre Senador 
que o que é attribuicão executiva, fica perten- propõe tira todos os equivocas. Eu ainda ac
cendo ao Presidente da ProvincLa. e seu Con. crescentarei mais, dizendo segundo o seu Re
selho; e o Conselho Geral ·não faz mais do glmento, ·porque desta maneira salva-se tudo· 
que resolver que tal ou tal obra é necessaria. 
Subsistindo a palavra Deterf!"inarú, por esta 
outra ResolVerá, parece-me que . temos tirado 
toda a duvida. Agora offerece.se outra ques
tão e ·vem a ser, se o Conselho· Geral pode 
resolver? Podo, porque na Constituição, não 
se mostra Artigo nenhum .que lh'o prohlba, 
e por consequencia a Asaembléa está desem
·baracada. para lh'o conferir~ julgando.o assim 

·vantajoso á Provincia. Quanto â suppressão 
das palavra8 - fiscaJisará · a ReCeita c Despe-

--za -:- não concordo, nem me parecem plausL 
veis os· argumentos em que a funda o nobre 

· author desta Emenda. NãO é·· o Corpo Legis
lativo quem· flscalisa a desp~a da Nação? De 

· cert~ que .é .. ·Entretanto, . não temos aqui · nen. 
· h uma. Contadoria. :O· mesmo · ·ha_ ·de fazer o 
Conselho Geral: ba de ·flscalisar a Reeelta e 
·nêspeZa, . e participar ao Poder Legislativo o 
·l'esultad0 do.'seu exame. Pàssa.ndo ·por ultimo 
â Emenda do : onbro Senaitcir,: () · Sr. Ma-rquez 

-de 'Santo· Amaro parece-me iriutll. · Acaso· por 
'haver um cofre de~xará de se distrahir· este I 

Não have-ndo mais quém fallasse, 
propõz o Sr. Presidente se a çamara 
dava a ma teria . ·por discutida? Deci
dlo-se que sim. 

Passou-se depois a fazer as mais 
propostas, e foram approvados os ar
tigos da lei taes quaes estavam, me-

·nos· o art. 4° qÜe passou com a emen-·• 
da elo Sr. Marquez de Caravellas_ e o 
art. · 6•, que se supprimio, segundo a 
emenda do Sr. Marquez de Maricá.. 

Mandaram-:ae' ·redigir as emendas 
afim ·de se remetterem á. Camara dos 
Sra. Deputados com o projecto ori

. ginal. 
Teve lugar a outra parte da ordem: 

do dhi e ab~ió-se a 3• discussão· d·a 
lei da mendonada Camara 'a respeito 
do pagamento do imposto do ·qui-nto 
sobre os couros,- que até agora se tm. 
cob~ad-o em _especie na Provincia de 
S. Ped••o do Rio Grande. · · 
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O SR. BoRGES: -·Eu cuido que o sr. Mar
quez de Santo Amaro fez uma emenda o anno 
passado para que se declarasse no art. 1° os 
couros em cabello, afim de salvar aquelles 
que fossem curtidos no Paiz; como a nã.o 
ouco annunciar raco esta reflexão. Talvez que. 
ella ·não passasse, mas desejo sabel-o. 

intencionada -da Província de S. Pedro que 
de perto observavam os inconvenientes -da 
percepcão de um tal i·mposto, a qual envolvia 
todos os def~itos das arrecadações no pro
prio genero; despezas avultadas em salar!o 
para os empregados na administração; jor
naes para os que o beneficiavam, por ser um 
genero o mais sujeito á polilha; alugueis de 
armazena para deposito; dependencia em que 
estavam os exportadores para a operação de 
se quitarem e extremar aquelles couros, que 
ficavam pertencendo ao imposto, etc.; e é 
por estas e outras razões que me conformo e 
sustento a primeira parte do artigo. Quanto, 
porém, â segunda parte, relativa á maneira 
de avaliar o genero, confesso que, possuido 
de certa veneração pelas instituições antigas, 
não gosto de v~r distrahir e alterar parcial
mente a marcha estabelecida, o que põde re
dundar em desordem e confusão geral, prin
cipalmente emquanto se não combinam re
formas regulares. Neste sentido não acho ra
zão para reduzir â nullidade a Junta da Fa
zenda daquella Provincia, a primeira Estação 
Administrativa incumbida da fiscalisaçã.o das 
Rendas Publicas della, e é por isso que offe
reço a seguinte 

0 Su. PRESIDENTE: - Aqui não ha essa 
emenda, mas uni-camente a que o Sr. 2° ·Se
cretario passar a ler~ a qual foi proposta pelo 
Sr. Soledade, e rejeitada. 

O Sr. 2° Secretario leu a emenda 
do Sr. Soledadc. 

0 SR. M.UlQUEZ DE SANTO AYARo:-Quan· 
do na outra discussão fallel sobre o 1" artigo 
desta Lei i).isse qual tinha sido a origem deste 
imposto; que elle nunca tivera sancção; e 
que tanto se pagava pelos couros em cabello 

· como pela sóla. Parece-me isto injusto, por
que a sóla já é uma manufactura, e o primeiro 
que alli a estabeleceu foi um negociante da 
Provincia do Minho, ·por nome Sepulveda, as
sim propuz que no artigo se declarasse que 
o imposto só devia ser cobrado dos couros em 
cabello. Julgo que não fiz então Emenda, -e 
talvez por essa razão não entt:asse ~m vota. 
ção esta especie; mas eu agora o escrevo, e 
remetto á Mesa, tanto em consequencia do 
que deixo exposto, como por me parecer que 
ê ·isto conforme com o espirlto da lei. 

E:\fENIJA 

"Ao art. l.o Depois da palavra - couros 
- na 1• linha, acc1·escente·se - em cabello. 
- Jlfa.rqucz de Santo Amaro." 

Foi apoiada. 

O Sn. VrscoxnE DE S. J..EoPoLn'o: - Direi 
alguma cousa sobre o ar.t. ln deste projecto, 

·o qual dfvfdirei em duas partes: a primeira. 
encerra ·em these ou proposição gera.l a. sub
stituição em di-nheiro do imposto do quinto 
dos couros. que até aqui se cobrava. em es-

E~IE~DA 

"A Junta da Fazenda da Província for
mara em cada tres mezes pautas. seguindo a 
avaliação de dous .negociantes de notoria pro
bidade e com d!stincção de couros em tres 
3ortes: vacca. novilho e touro, cujas pautas 
serão remettidas aos juizes daquellas duas 
Alfandegas, que por ellas se regerão na com
putação dos r·~spt>ctivos direitos. á vista do 
mani·festo apresentado pelos despachantes; 
procedendo-se, no caso de subnegação e frau
de, ·na conformidade das leis existentes, con
tra os ·extraviadores de direitos e rendas pq
blicas:· - Vi.Ycondo de S. Leotk>ldo." 

Reflectindo. porém {continuou o nobre 
orador) que esta emenda ficou um . pouco 
extensa, proponho que. no caso de ser admit
tida, forme o artigo 2" desta. Lei; e conse
guintemente deve ser alterada a. enumeração 

pecle; a segunda. indica a. maneira pela qual, dos artigos subsequentes. 
para deducção rlo dito imposto. se hão d':' f 
avaliar os ·couros. O Sr. 2n 'Secretario leu a emenda. e 

Qua.nto ao prhn_Eiro ponto ha longo tPm- foi apoiada: P.orêm, dando a hora. 
po- que eram .~estes os vot0s da ge?~e bem I adiou-se a discussão. 
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O Sr. 1 o Secretario deu conta de 
:um offlclo do Illm. e Revm. Monse
nhor Cunha, Commtssarlo Geral da 
Bulia da Cruzada, remettendo, para 
ser pJ::esente no Senado, um impresso 
relativo á mesma Bulia. 

O Senado !ioou inteirado. 
O Sr. Presidente assignou para Or

dem do Dia, ·em primeiro lugar, o 
projecto adiado; em segundo, o pro
jecto sobre o Sup~:emo Tribunal de 
Justiça; em terceiro, o projecto so
bre a liberdade da imprensa; em ul
timo, o projecto sobre a colonisação 
de estrangeiros. 

Levantou-se a sessão âs duas ho
·ras e alguns mi.nutos da tarde. 

5• 'SESSJ\.0, EM 8 DE M;:AIO DE 1828· 

Por· não· haver expediente nem 
. quem ofterecesse· Indicacões, Proje. 
ctos de Leis· ou quaesquer outru·ma
terias proprias desta oecasião, entrou• 
se· logo na ordem do dia, cu:Ja. pr.i. 
meira parte era a continuação· da s• 
discussão do projecto de lei sobre. O· 

quinto dos couros, que até agora se 
tem cobrado em especie .na Proviu
ela de S. Pedro; e pedindo· a palavra, 
disse 

O· sn~ 1\IJ\.RQUEZ DE' M:ARICÁ..; - Ainda que 
muito respeito as luzes do nóbr:e Sena.dor, que 
h ontem offereceu a ultima ·Emenda á. Lei que 
estamos discutindo, todavia· não posso convir 

· n-:!lla. O methodo que a lei prescreve, para a 
formação das· pautas; é O· mais· judicioso- que 
se p6de· considerar, e o- que se· tem· praticado 
nesta Côrte sem inconveniente. Persuado-me 
que os juizes da Alfandega do Rio Grande 
saberão fazer melhor escolha do que· a Junta 

..Contin"'ação M. terceira cliscussclo do Proje- da Fazenda. dos negociantes pro-prios para or-
cto relatit~o no paga.mento do i?nposto elo • ganizarem as· pautas. Elles devem, ao- menos; 
quinto sobre os couros. - Primeira e conhecei-os pela experien~!a, e saber quaes 
segun'da discussão d.o pro;e·cto so·bre o são os mais· exactos; probos e intelligentes. E' 
Supremo Tribunal ele Justiça. portanto aos· ditos juizes que deve competir 

PBESIDEN'CIA DO SR. BISPO CAPELLÁO :JI[ÓR 

a· nomeação dos avaliadores, e· a direcção so. 
bre. a factul'a das. pautas. 

Quanto· ás· avallações, as mais :Justas s~ 
Estando reunidos 32 Sr.s. Senado- riam, na. minha opinião, as que· se· fizessem 

res, declarou. o. Sr. Presidente· que~ se 
abria. a. sessão. 

O Sr. 2° Secretario! passou a ler. a 
acta: da antecedente; e tendo conclui
do, pt>.dio a: palavra e observou 

0 •SB. VISCONDE DE S. LEOPOLDO: - Pare
ce-me que ouvi dizer, que. a minha, emenda 

. era:. feita, ao artigo, 2° da. Let sobre o quinto 
dos couros. quando aliás é· feita: ao artigo 1?. 
O que eu disse. foi: que, como ficou: um pouco 
enensa, formasse. o· artigo, 2° desta· lei, oe se 
alte~e: a numeraçAo1 dos que se-seguiam .. 

I 

O: Sr .. 2° Secretario: tornou .. a· ler o 
periodo· ila· ·acta; a que. se referia. o 
nobre Senador, e achou~se · estar.' exa
cto. Como nlnguem mais tivesse ob· 
se"aQões que fazer sobre oella, o Sr. 
Presidente otfereceu A votacAo, e foi 
approvada. 

no mesmo dia do despacho, em que·· se- deve 
pagar o direito; depois destas as semanaes, 
como se observa no Consulado desta Côrte 
para o pagamento do dizimo e direito de 2 
por· cento de sabida· nos· generos que se ex
portam; As pautas mensaes· têm· lugar nas 
Alfandegas do Rio· Grande, cujos· mercados 
são pequenos, e· as alterações nos preços dos 
couros devem ser de pouca monta dentro do 
perlodo de um mez; o que .não se succederia 
no intervallo de tres p1ezes em que p6de su
bir, ou descer. o pr~o do genero, e avallaçl.o 
feita ser desproporcionada e. multo desigual 
ao estado do mercado. Nestes termos pare
ce-me ser preférivel a avaUa~ão mensal· 4 
trimestral· .que propõe o nobre Senador. Taro
bem ··não posso approvar a classificação pro· 
posta de couros de vacca, novilho e touro. 
Esta distlncção se deve, e se ha de observar 
nas rautas; mas seria minuciosa na lei, que 
suppõe nos executores a pericla necessarla, e 
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zel() r-ara. a Fazenda Nacional. 'i'aes qualifica
cões e dlstinccões sã.o tào p~:oprias das ·pau
tu, como improprias das leis que mandam 
proceder â formacão, ou reforma. 

de obser.var que seria muito melhor te1·-se 
principiado a organizar os novos Juizos e 
Trlbuna.es de Justiça pelos que julgam em 
primeira instancia, para dahi se passar gra. 
dativamente atê este Supremo Tribunal, que 
é o projecto da presente Lei. Este methodo fa
cilitaria muito os n:abalhos legislativos e re
moveria as difficuldades que necessariamente 
devem occorrer nesta discussão ; mas isto que 
não é já passivei escolher aquelle methodo, 
passarei a considl·rar a lei ~los seus arti
gos. 

Voto, pois, que a lei passe tal como veio 
da outra Camara. 

Não havendo mais que:n f:tllasse, 
consultou o Sr. Presidente a. Camara 
se dava por discutida a materia do 
projecto em geral, e de cada um dos 
artigos em particular. Decidlo-se que 
sim . 

. Propõz depois os artigos e foram 
todos approvados como se achavam 
redigidos, menos o 1", que passou 
com a emenda d<> Sr. Marquez de 
Santo Amaro. A do Sr. Visconde doe 
S. LeoP<>ldo foi rejeitada na. votação. 

Foi a redigir a emenda para se re
metter â Camara dos Srs. Depu
tados. 

Entrou-se na segunda parte da 
ordem do dia, e abria-se a 1' e 2• 
discussão· do Projecto da Lei da mes
ma Camara sobre a creação d<> Su
premo Tri·bunal de Justica. 

"Art. V O Suprem<> Tri,bunal de Justiça 
será com.posto de treze Juizes Lettrados, ti
rados- das Rdações, ·por suas antiguidades, e 
serão condecorados com o titulo de Conselho, 
usarão. de beca. e capa; tet:ã<> o tratamento 
de· Exccllencla: e ordenado de {:000$000,. s~m 
outro algum emolumento' ou propina. E não 
poderão exercitar outro algum emprego, nem 
Mcumular outro. algum. Ordenado ou subsidio 
ou cousa. semelhante. Terão. Pt:eferenc!a para 
ser. empregados no Tribunal, sendo idoneos 
os Desembargadores. do Paço e os· Deputados 
da 1\lesa da.. Consciencla e Ordem e· os Conse
lheiros:da Fazenda; sem· que por Isso• deixem 
de continuar no exerclclo destoes Trlbunaes, 
em. quanto não. forem· extinctos;" 

Diz o 1" artigo. (Lê). O primeiro objecto 
que se apresenta é o numero de vogaes de 
que constar este Tribunal. Eu concordo com 
o numero de treze, indicado no artigo. E' 
verdade que os pr.incipaes Tribunaes de ln· 
glaterra, o Camon Pleas. o Banco do Rei e 
o Tribunal Exchiquier, constam cada um de 
quatro vogaes sõmente; mas é esse um phe
nomeno que se· ~)."'Plica só pelo demas!ado -e 
quasi supersticioso aferro que os Inglezes têm 
ás suas velhas instituições, resignando-se a 
soffrer antes mil inconven!entes do que a 
tentar as mais ·obvias e salutat:-es reformas. 
Os seus publicistas mais celebres não desco· 
nhecem os defeitos daquella organização da 
Justiça, resto dos tempos feudaes; e ainda 
agora na presente Sessão do Parlamento, o 
famoso Brougham, grande orador da Camara. 
dos Communs, invec.tiYou mui vivamente 
contra a tenacidade com que se PI:etende re
sistir-· a toda a reforma, querend·o-se ficar 1m
mov~l e estac!onario quando os seculos ava.n
çam e tudo muda ém roda de nós;. e mostrou 
que aquellas. instituições· de éras mui remo-
. tas já: não eram sufficientes para a In·gla
terra de hoje; que. tem dez vezes dobrado· a 

.sua povoação,. resultando dahl uma grande 
d'emora no' despa-cho das demandas civeis, 
cujos· autos, disse, chegam a ter ás vezes duas 
mil· e tantas folhas; e se eterniza a sua de
cisão. Neste nosso· Tribunal Supremo' sendo 

' compostoJ de Magistrados provectos; deve-se 
o. Sn. CAnNEmo. DE CAl\'11'08: - Sr. Presi· 

_dente. Podendo nestas leis, segundo o Regi. 
mento, ajuntar-se a primeira com a segunda. 
dlscuasll.o, principiarei dizendo que a Let· é 
evidentemente util, fallando em geral, por
que é uma lei regulamentar, ordenada pela: 
Conatftulcll.o,. para. que esta· tenha o seu de
vido complemento;. porém não posso deixar 

.e&lcular até com· as· faltas que occasionarilo 
·as· molestias inherentes á: idade avançada, e 
não se p6doe ·achar excea&ivo pot:tanto o nu
mero de treze vogaes; attentas as muitas e 
importantes' attrf.buf(:ões · que lhe competem. 
Diz mais o artigo· que sejam tirados das Re~ 
·lações.. E' esta· providencia: muito justa, por
que, devendo estes'. magistrados conceder as 
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revistas das sentencas dos ·outros Juizes, e tes emolumentos importam em muito. Além 
decidir os· conflictos . de jurisdiccão, conve. do grande oJidenado de noventa e seis mil 
niente era que houvessem já servido nesses francos, dlz um escriptor franeez, o LoJid 
outros Juizos.. onde adquirissem a necessarla Chefe de Justiça t·em de casual a .quantia de 
pratica dos negocias. Quan·to a serem promo- qu·atrocentos mil francos, e os Juizes do Paiz 
vidos p-elas suas a:ntlguldades, acho que a an~ de Galles repartiram em 1819 eom os Juizes 
tlguidade boa base ê para as promoções, e !nglezes quasi uma somma de trezentos e oi
par.ece a ma;is independente: · p<~rém · julgo tenta mil francos, como emolumentos sup. 
que se não deve ·de.spreza:r; a da conducta ir- plementarios. Entre nós emolumentos é cousa 
reprehensivel, e .que se devera fazer excepção multo insignificante, nem merecia a pena de 
áquelle principio da antiguidade, quando a fallar nelles, ,portanto· ou não se cobre-m ab· 
conducta não fosse illibada, e o magistrado solutament~. administre-se gratuitamente a 
houv~se soffrido processo por malversação, Justiça, ou persistindo ~lles, não ha razão. 
salvo o caso de manifesta innocencia da su.a para se fazer aqui esta excepção. Diz mais o · 
parte,· e calumnla da parte de seus accusado- artigo que não accumulem outro algum .or
~:es. Que usem de beca e capa, tambem julgo denado ou subsid !o. Muito embora. assim seja," 
conv~niente. Os altos empregos da Sociedade porque não é justo que tenham mais empre
exigem um oos~umc ou vestuario proprio, gos, para- se não distr~hlrem das suas 1m
que concilie o respeito; e não·· vejo motivo portantes funcções; mas acho muito vagas 
par.a que se altere nesta part-a a pratica dos as expressões que 'Se ·seguem ou cousas seme
nossos antepassados. O ordenado de quatro lhantes, e julgo que devem ser -supprimidas. 

·contos de réis não sei se é sufficieJite para Estes magistrados podem já ter alguma Tenca 
estes p:r;!meiros magistrados, _que devem ter 1 ou Pensão. ·por · ~s&rv'iços an~iores, e injus.
um tratamento muito decente, como convém ti~a seria privai-os de direitos adquiridos; 
á sua alta gradua~ão. NÓ tempo presente de ·não seria então a l-ei !gual para todos. O resta 
certo o não é, .porque só a casa é uma carrua- do artigo julgo que .póde passar. como está. 
gem montada, leva m·~tade dessa quantia, se O Sn. •MATTA BACELLAB · (.fallou po~ algum 
não mais, todavia esperanço-me em que estas temipo sem ser ouvido pelo tachygrapho): -:
.cireumstanci~s não sejam . permanentes em I Diz aqui o artigo · que terão preferencia para 
que o cambio deve vir a termos mais razoa- serem · empregados neste Tribunal, sendo 
dos, e fará descer to!los os generos, cuja ca- idoneos, ·os Desembargadores do Paço, os 
restia tanto afflige presentemente os que vi- , Deputados da Mesa da Con.sc!encia:· e Ordens, 
vem de ordenados; e por outra parte consi- · e os Conselheiros da Fazenda. Não me posso 
dero o estado do · Thesouro Publico; a gran- conformar com s-emelhante disposição. A:bro 
deza da nossa divida e por todos esses moti-:- a Constituição e leio, no art. 163, que o Su
voa · subscrevo -aquella quantia. Contim1a premo T.ribunal de Justiça será.· composto ·de 
o mesmo artigo ·dizendo . que terão es- ·Juizes Lettrados, · tirados ·das· Rela~ões por 
tes Magistrados aquelle ordenado, .sem suas antiguidades. e que •Da primeira organi. 
outro algum emolumento. Alguns têm dito zação poderão ser em,pregados neste Tribunal 
que a percepção dos emolumentos é inferior os Ministros daquenes ~ que se houverem de 
á. ·dignidade da magistratura, e que serve só abolir. Em que; pois, é que se funda aquelia 
de a -aviltar, emqua.nto olha para essas miga- preferenchi? No meu modo de pensar elia ê 
.lhas; outros são de opinião diversa e defen- opposta A. ConstituiÇão, e como ·tal inadmis
dem o estabelecimento dos emolumentos em sivel. Tambem não é· necessario fazer-se men· . 
. todas as repartiçÕes, como unieo meio de ha. ção da. Mesa da Consdencia-e:. Ordens; .porque 
ver 'J)rompto serviço· publico. •Entre esses· é o todos os Desembargadores do ·Paço são Depu
celebrado. Smith que at.é suppõe .que só com tados dei la; assim não posso deixár de pro-
os_ emolumentos se poderia satisfazer· á.s des· pOr uma · · · 
pezas da adminlstracã.o da· Justiça, e provi- E~rENDA 

denciar o andamento· doa seus trabalhos, sem 
gravar em nada· a 'renda geral da Natão. E' "Poderão ser ·empregados no Trlbuiúi.i, 
verdade que «>lle fa.llava .de seu Paiz onde es· , sendo idon·::-os, os Desembargadores do Pa.ço 
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e as Conselheiras da Fazenda, logo 'que fo· 
rem os respectivos 'l'rlbunaes destes empre· 
gados abolidos. - Matta. 

Foi apoiada. 

O Sn. OLivEnu.: - Nem me conformo com 

0 qua d"isse o nobre Senador Sr. Carneiro de 
Callllpos sobre a clausula que quer accrescen
tar á. da antiguidade para os Ministros serem 
promovidos a estes empregos, nem approvo 
na totalidade a emenda ·do Sr. Matta Bacel
lar. A Constituição não marca para esta pro
moção outra base, se não a da antiguidade. 

· Alli não vejo que se falle em conducta, nem 
se devia fallar; pois não é de presumir que 
o Governo consinta na administração da Jus· 
tiça, ramo tão importante e melindroso, ho· 
mens cuja conducta tenha soffrido qualquer 
nodoa.. Quanto á. emenda, se não devem es
pecificar os Tribuna-es, porque a Constituição 
tambem os não especifica. Elia falla em ge
ral: diz que na primeira organização poderão 
ser ellllpregados neste Tribunal os Ministros 
daquelles que se houverem de a;bolir: por
fanto, não admitto tal especificação. 

. 0 Sn. 1\IARQ'ú"EZ DE CARAVELLAS: - Sr. 
Presidente. Parte deste artigo está baseado 
sobre a Constituição e parte são accrescenta.· 
mentos feitos pela Camara dos Deputados, 
que em na<ht encontram a mesma Constitui· 
ção. Ora, sobre o que a Constituição tem fi
xado, não p6de haver duvida, nem debate: 
~6 se i>óde questionar a respeito do mais. Dis
correrei sobre cada um dos pontos deste ar
tigo, procurando na 'exposição das minhas 
idéas toda a brevidade e clareza. 

Principia o artigo dizendo que este Tri
bunllll será composto de treze· Juizes Lettra· 
dos. A unica duvl_da que póde aqui haver, é 
sobre o numero destes Juizes, porque a qua
lidad~ de . serem lettrados não admitte dispu
ta, visto que a Constituição assim o tem de
terminado. Ora, o numero ·não póde ser mais 
pequeno; e posto que em Inglaterra, com 
cujo exemplo se podia argumentar, os .. Tri· 
bunaes m-aiores compõe-se uniA!a.mente de 
quatro vogaQS, .Já um nobre. Senador. aqui 
explanou a razão disso e os· inconvenientes 
que seguem. Elle tocou multo bem esta ma
teria, e nada ·tetibo que ILC()reaceniar. ~ás. idêas 
que expendeti. Poderia dizer-se que, ·em lu-

gar de treze, foss~nl quatorze, para que, no
meando dentre si um para Presidente, que 
não deve t-er voto, não acontecesse depois ha· 
ver empates na votação; porém como me oe
corre que um, ou outro, por modesto, ou por 
outro qualquer. motivo legitimo, 1póde faltar 
ás .confe.rencias; e como com aquel1a. medida 
se não remove o inconveniente, abstenho tte 
a propõr. Continúa o art!go dizendo que eli
tes Juizes serão t;irarros das Relaçõc's por 
suas CAntiguidadeJ}. Isto é da Constituição, e 
portanto inquestionavel. A observação, ()ue 
a este respeito fez o nobre Senador que ·-pri
meiro fallou, não tem lugar nenhum. E' ne~ 

cessario que o Poder Judiciaria seja inde
pendente; e admittido que além da antigui
dade se deva attender a que seja i.IJlbada a 
cond~cta dos Ministros :para serem promovi
dos das Relações para este Tribunal1 esta 
indep-endencia desapparece, e ficam sujeitos. 
á. nomeação do Governo: portanto, torno a 
dizer, a reflexão daquelle nobre Senador não 
tem lugar, e esta base deve .seguir-se tal 
qual a Constituição a marcou. Diz mais o 
artigo que usarão de bt;ca e capa e serão con
àdcoraãos com o titulo de Conselh(J. Isto não 
vem na Constitu:ção. entretanto este é o cos
tume da magistratura, e não ha razão !}>ara 
se alterar. Quanto ao titulo de Conselho, pa
rece-me que se deve dar a Ministros de tão 
alta jerarchia. Segue-se a;gora o tratamento 
que estes Juizes hão de ter, e o artigo pro
põe o de E:ccezzcncia. Concot:do,. até para ti
rar eRse resto ainda do · antigo barbarismo, 
que considerava mais nobre a espada do que 
as lettras. Assim como tem o tratamento de 
ExceMencia os que estão nos mais altos grãos 
da Milicla tenham o tratamento de Exeellencia 
os que estão no mais alto grão lfa magistra
tura. Passando ao ordenado, convenho no· de 
quatro contos de réis, sem outro algum emo
lumento, ou propina, não obstante a opinião 
dos que sustentam o contrario, ·entre os quaes 
aqui citou-se Smith. E', com etfelto indeco-,. 
roso que magistrados de tal ordem estejam ·a 
receber migalhas, como são emolumentos, e 
propinas entre nós, e persuadir-nos de que 
por via dessas migalhas administrarão com 
maior promptldão a Justiça, para· terem esse 
rldiculo tprovelto. · Devemos reputar todos os 
membros deste Tribunal homens de lnteireaa. 
emctos no cumprimento dos seus deveres, 

• 
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não me podendo a.ccommodar eom a idêa. de 
que não sejam taes os que entrarem neste 
Sanctuar1o da Justiça. O que ·eu proporia. era 
que se. lhes dessem maiores ordenados; mas 
as :nossas clrcums·tancias por ora·· noo o per
mittem. Di:ll mais o artigo que este~ Juizes 
não poderão exercitar outro algum emprego 
nem accumular outro algum ordenado, ou 
subsidio, ou cousa semelhante. Quanto a em
prego, . parece-me que se devia. fazer excepção 
dos que são da Representação Nacional, prin
cipalmente havendo entre nós, como ainda 
ha, tão grande falta de homens de lettras; 
porém não farei emenda a esse respeito: ·so
bre o que eu· ·não posso deixar de a prop6r, 
é sobre a expressão, ou cousa semelhante, por. 
que esta expressão vai lnhibil.-os de receber 
por exemplo uma pensão· ·em I:emuneração de 
servi~os: portanto, eu diria: ou eousa. seme
lhante menos sendo il:dqnirida por serviços 
prestados. Termina · finalmente o artigo di
zendo que terão prefet:encla paTa serem em
pregados no Tribunal, sendo ldoneos, os 
Desembarga.dores do Paço, e os Deputados da 
Mesa da Consciencia e Ordens, e os Conse
lheiros da Fazenda. Um dos nobres Senado-

a :Naoão das suas luzes e serv1c01. Quanto 
agora á opinião do out~:o nobre Senador, •o
bre o designarem-se, ou não, os TrlbunaeJt 6 
indifferente que se faca ou deixe ·de fazer 
essa designação, comtanto que .nella entre a. 
Mesa da Consciencia e Ordens, como estA no 
artigo, porque nem todos os seus membros 
são Desembargadoi:es do Paço. Pugnar por 
que se empreguem as . proprjas expressões da 
Constituição sõmente com o fundamento de 
que ella falla em geral, e não de um outro 
Tribunal em particular, ê uma prolexidade, 
e nada mais. Eu passo a mandar á Mesa uma 
emenda, que me pa~:ece deve soffrer este 
artigo: 

E:\!E~DA 

"Ao art. 1° accrescente-se as palavras -
cousas semelhantes - menos que não seja ad
quirid&: por serviços prestados. - Marg1feZ 
ãe Oaravellas." 

Foi apoi":tda. 

O SR. M.ARQUEZ DE INH.A:!IIDUPE: - Sr. Pre
sidente. Teria sido conveniente ·que esta Lei 
se .mandasse â Commissão para se inteirar 
bem della, e depois apresentar aqui as suas 
observacões; porém tendo-se jã dito em ou
tra occasião neste Senado que isso é inuUI, 
não suscitarei outra nova discussão sobre _& 

materia, e passarei a fallar sómente sobre o 
artigo. O numero dos membros é impar, por
que, segundo o systema da lei, um destes ha 
de ser Presidente, para tirar a duvida do 
desempate. Quando ·chegar a occa.sião eu di-. ' . 

rei o que sinto sobre. o objecto da preslden-

. res que· têm fallado combateu esta pre.feren
cla, dizendo que e!.'a opposta á Constituição, 
a .qual marcava a antiguidade para serem 
promovidos os Ministros a este Tribunal ; e 
excluio os Deputados da .Mesa da Consclen
cia e Ordens: outro nobre Sena'dor oppôz-se 
á emenda offerecfda por aquelle, na 'J)arte em 
que designava os Tri-bunai:ls, fundando-se em 
que a .Constituição fallava dos -Tribunaes em 
geral, e não deste, nem daquelle em · parti
cular. Quanto á. preferencia, direi que a Con
atituição firma a base da antiguidade, mas 
6 para. os Ministros que hão de ser tirados 
das · Relações, e não para os membros dos 
Tribunaes nesta primeira organização. Fez a 
Constituição isto mui reflectidamente, por~ 
que não se havia· de péga.r e~ honiéns . de su: 
P!p'icr graduação, e de apurado saber, e que 
&inda se acham em estado de. servir, .e di:.. 
zer~se: Vão para suas casas. · As Relações 
continuam e· os Ministros dellas; que nft.Ó 
PMsarem ao Supremo Tribunal da 1ustic&. 
alll f!cam servindo; porém, algum dos· T~:l·
bunaes vão ser abolidos e por esta abollçAo 

· a ·Dio se dar a preferencfa, flcarlà.m. lnutm:.. 
zados muitos dos seus membros, e· privada 

cfa, porque mP parece que não convêm um 
corpo 'acephalo. Acho justo que estes Minis
tros usem da beca e capa·; quanto ao trata
mento, seja o de Senhoria, que ê o que têm 
as pessoas condecoradas com a Carta de Con· 
selho~ ou seja o de Excel.encla, não aeJ se 
aqui haverá alguma objeccão; porque a con
cessão de honT&s pertence ao Poder •Executivo, 
e póde-se -considerar isto como uma invado 
que se lhe faz. Na lei dos Presidentes du 
Provlnclas ê verdade que se lhes dá o trata· 
mento de Excellencla; mas nesse tempo afn· 
da a Constituição não estava feita, nem ju~ 
rada, a qual d~ s6men.te ao. Poder EJecutJvo 
a attrf·bufcão. de conceder o que é de honorJ-

• 
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fico. Eis aqui a duvida que unicamente me · ta.belece a ·base da autiguida.d.;,, como é que 
occorre neste ponto, porque, quanto á quali- vem agora esta.· circu.ms~ucia. da idoneidade?
dade do tratamento, penso que todos estamos Como queremos . tambem alterax: a Constitui
conformes em que seja o de Excellencia. Se cã.o; dando preferencia aos Desembargadores 
os .mmtares .que estão servindo no Supremo do Paço, ·DeputadCIS da ?Ilesa da. Conscieneia. 
Conselho têm esse tratamento, ainda que em e Ordens, e Conselheiros da Fazenda? Porque 

· razão das suas patentes lhes não pertença, motivo, assim como se transcreve parte do 
nenhuma duvida põde haver em que esse artigo da Constituição, se não ha de tt:ans
tratamento se dê aos ma:gistrados que servi- crever o resto? Não vejo ~azão para que deixe 
rem neste Supremo Tribunal, que fica sendo de se fazer. Demats a palavra poderão, que 
0 primeiro d·a Nação. Sobre isso sõ me oc- vem no artigo constitucional, não quer dize-r 
corre aquella duvida que acabei de -e:Jepôr â que sejam empregados todos os membros dos 
consideração da Cam.ara. O ordenado de qua- Tribunaes; porêm este ou aquelle que o Go
tro contos de réis é muito razoavel. Bem vejo verno julgar conveniente; quanto aos mais 
que até agora os magistrados têm vivido com aposenta-os. Passando rapidamente sobre uma 
muito menos, e entretanto desempenhado os opinião que aprese.ntou o Sr. ·Matta Bacellar; 
seus lugares; mas nós estamos faz-endo uma direi que é verdade que tod<ls os Desémbar~ 
lei para 0 presente -e 0 futuro, e não para 0 gadores do Paço são Deputados da Mesa da 
passado. Sobre os emolumentos direi que bom Consciencia e Ord-ens, mas nem todos desta 
era que a Justiça fosse administrada sem por Mes:l são Desembargadores do Paço. Eu vou. 

offerecer a minha isso se· percebP.rem nenhuns, e mesmo os que 
estão estabelecidos são muito pequenos; po-

Eli(EXDA 

"O ultimo periodo deste artigo, que prin
cipia·: - Terão preferencia - será substitui
do pelas proprias palavras da Constituição no 
art. 3°, que diz: -Na primeira organização 
poderão · ser empregados neste Tribunal os 
Ministros de quaesquer, que s-a houverem de 
abolir. - Marqu.cz de Inhambupc. ·• 

Foi apoiada. 

0 S1t. l\bBQUEZ DE SANTO AMARO: -Sr. 

rém isto está em uso, e devemos ir devagar 
em materia de reformas. Todos os Tribunaes 
têm emolumentos: o unico que os não recebe 
é o Thesouro Publico; mas o que se segue 
dahi é qu-e, quando qualquer parte pretende 
uma certidão. custa muito a passar, porque 
falta aquelle estimulo. Diz o artigo que estes 
Ministros não poderão exercitar outro algum 
em'Prego, nem accumular outro algum ordena
do, ou subsidio ou cousa semelhante.· Quanto 
ao ex-erclclo de outro emprego e accumula
ção de outro ordenado, convenho, em razão 
da incompatibilidade: quanto ao subsidio, as 
unicas pessoas que o percebem são os Depu
tados e os Senadores, e com isto parece que 
se pretende excluir estes Ministros da Re
])resentação Nacional, quando pelo contrario 
convêm apresenta~: nella as luzes destes ma
gistrado_s mais provectos, uma vez que nelles 
confiem os povos e os elejam. Esta idêa vem 
desde a Constituição Hespanhola, que excluio 
da Representação Nacional os Magistrados, 
pelo temor da sua influencia em os negocias 
doe que iam trata.r, porém as nossas circums
tancias alio diversas. Seja o .que fôr, isto não 
p6de ter aqui lugar, e s6 ê proprio das Leis 
das .'Eleições. Diz o artigo que se: p.oderlo em
pregar os m~mbros dos Trlbunaes; · sendo ido· 
?iooa. Eis agul com o que me niio posso con
formar decididamente. Se a. Constituiçlic es-

Presidente. Este Tribunal que se vai crear 
d-eve ter por objecto, ~gundo eu entendo, 
manter a uniformidade da jurisprudenda 'bra
zfleira, e fiscalisar o modo e maneira por que 
se executam as Leis, para que nio sejam .fe. 
ridos os direitos lndivlduaes e politicas do 
cidadão. Olhando a Lei debaixo deste ponto 
de vista, ella não preenche seus fins; porém 
como ha de ser discut!da artigo por artigo, 
fallarei á proporção que a occasião se offere
cer. A redacção deste 1° artigo não é boa. 
Aqui estão englobadas muitas {)()Usas, que, 
deviam estar separadas, .para que rejeltan. 
do·se "umas não fiquem por isso outras pre· · 
judicadas. Como todas essas partes estão as
sim con.fundldas, é necessario ter.mos ls'to
muito em vista, para que não aconteça o ln-

4 ;.• 
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conveniente que aca;ba de ezp6r. Quanto á 
primeira parte do artigo, penso que nada ha 
que dizer, pois, á excepção do numero dos 
Juizes, tudo o mais é fielmente translado da 
Constituição, sobre esse numer.o 'parece a Ca
·mara· conforme em opinião. Tambem penso 
que está eonforme sobre o vestido de q~e de· 
vem usar; e quanto ao tratamento seja multo 
embora o de Excellencia; porem, pelo que 
toca ao ordenado, muito mesquinho me pa
rece para o tratamento de magistrados desta 
ordem em um Palz tão C8.1'0 como este: por
tanto não deixarei de fazer uma emenda a 
-este respeito, propondo que esse ordenado seja 
de quatro contos e oitocentos mil réis. Dis· 
põe depois o artigo que não poderão estes 
Ministros exercitar outro algum emprego nem 
accumular outro algum · ordena,~o. Aqui · ha 
superflu~dade de palavras porque o emp~:ego 

e o ordenado são cousas annexas, e logo que 
se não exercitar o emprego, não se p6de per
ceber o ordenado. Eu entendo que esta dispo
sição tem. por objecto o prohibir o abuso em 
que até agora se tem permanecido de dar cer
tos empregos aos Magistrados, para coadju
varem a sua subsistencia; e como esta é aqui 
devidamente attendida, deve cessar esse abuso. 
Quanto a accumulação do subsidio, ou cousa 
semelhante, devem estas expressões ser sup
primidas. Quanto a Constituição designar 8l! 
-qualidades que deve ter o cidadão para poder 
se~ eleito para o Corpo Legislativo requer en
tre ellas que tenha tanto de rendimento para 
Deputado e tanto para Senador, por bens, com
mercio, industria ou empregos; e vendo que 
não estamos nas mesmas circumstancias das 
outras Nações, onde as riquezas se acham 
muito espalhadas e os membros do Corpo Le
gislativo servem gratuitamente, como na In
glaterra, determinou que o vencessem um sob· 

... sido, e não suspendeu os ordenados que esta
vam percebndo os que os tinham: daqui ln
firo que uma. cousa. não exclue a outra. E 
els aqui o que me occorre a. respeito do subsi
dio; p~lo que toca agora. As expressões - ou 
cousa. ·semelhante - j4 aqui se ponderou, e 
JDuito bem, que p6de o Ministro· ter uma pen
são, por exemplo, ou outra qualquer cousa., 
em remuneracão dos seus serviços, e nAo é 
de justiça que a perca: voto, pois, que esta 
parte do artigo se supprlma, e passo a offe
l'ecer a m1nha 

·'Em Iu·gar de -i:000$000, 4:800$000. Sup. 
primam-se as palavras - su·bsidio, ou cousa 
que semelhante. - Marque: àe Santo Amaro." 

Foi apoiada. 

0 SB. SOLEDADE: - (Não se percebeu O 

que o tachygrapho escreveu. 
0 SR. VISCONDE DE ALC,U'TARA: - Sr. Pre

sidente. O Tribunal Supremo de Justiça deve 
ser o centro commum do Poder Judiclario, 
onde todas as decisões desse Poder devem ser 
presentes . para a conservação da unf,formida
d-e da nossa Jurisprudencia; e finalmente on
de dt!scança o edificio constitucional pelo que 
toca á. segurança do cidadão, garantida pela 
Constituição do Imperio. Sem este Tribunal 
ficat:ia o Poder Judiciario com os braços sol
tos para o seu ar.bitrio interpretar a Lei, e 
applica.l-a como 'lhe parecesse; porém, o pro
jecto que estamos discutindo não preenche 
estes fins; não está funda4o sobre estas ba
ses. Eu proporia que se desprezasse esta. Lei; 
porém julgo melhor emenda.l-a, e se a Ca
mara dos Deputados não a.pprovar as ·Emen. 
·das, ter4 então lugar o fazer outra ou essa. 
mesma Camara ou este Senado, fundado nos 
principios da Constituição. Eu passo a dizer 
o que me occorre sobre o artigo de que . se 
trata. Este artigo deve unicamente compre. 
hender quatro cousas, que são: o numero dos 
Juizes, seu vestuario, .seu tratamento e o or
d·enado que devem ter. Tudo o mais que aqui 
está. deve supprimir-se. Quanto ao numero dos 
Julzt>.s, não o posso por ora determinar. Um 
nobre Senador, convindo em que fossem treze, 
apontou comtudo que os principaes Trf,bun&.e$ 
de Inglaterra constam de quatro; mas eu 
olho para a Legislação Ingleza como a. peor 
que ha no ·mundo civllisado, e hei de lançar 
antes mão da Legislação Franceza, por ser a 
que estA mais bem ordenada.. ó numero destes 
Juizes dt!pende, .Para se ,fixar, do conheci
mento das resoluções que hão de ficar compe
tindo a este Tribunal Supremo de Justiça. 
Sem isto se determinar, não se p6de determi
nar tambem qual deva. ser aquelle numero. 
Quanto ao vestuarlo. estou pe·lo mesmo qua 
o artigo propõe, e não ha necessidade de s!! 
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·mudar de fórma. Quanto ao tr.ata.mento, con
cordo com o uU.go, ~ o ordenado seja o que 
propOz o Sr. Marquez de Santo Amaro. Tudo 
o mais que ha no artigo deve supprimir-se: e 
nem eu sei por que motivo estes membr.os do 
Poder Judiciaria não hão de poder exercer 
outros empregos? Se !sto nã:o ·ê vedado a.o.s 
mesmos Ministros de Estado, e aos Conselhei· 

. ros de Estado, para que se ha de vedar aquel
les? ·Póde ser que haja par.a isto razões mui 
. plausiveis; mas confesso que me não occor
rt>m. Eu mando á Mesa a minha 

EMENDA 

';O Supremo Tribunal de Justiça., creado 
nela Constituição, será com·poato de - tantos 
:_ Juizes; usarão de beca e capa; terão o tra
tamento de Excelle.ncia, e o ordenado de 
4: 800$000. Tudo o mais que compreh-ende o 
artigo seja supprimido. - Vi8co1icte àe .. :Ucan
tara." 

Foi apoiada. 

O Sa. M.o\RQUEZ DE CARAVELL..\S: - Pelo 
.aue tenho ouvido os nobres Senadores preten
-dem ·fazer uma ·Lei com attribuições, que não 
se acham marcadas na Constituição, porque 
um disse que este Tribunal deve ser de ins
pecção do Poder Judiciario; o outt:o que to
das as resoluções deste Poder devem vir a 
elle para. manter a uniformidade da nossa 
.Jurisprudencia. A Constituição não se lem
brou de semelhante cousa, nem temos que 
trata:!" aqui ~não de determinar a maneira 
pratica de exercer as attri·buições que a Con
stltu!ção lhe tem marcado. E quaes são essas 
attri·buições? A Constituição o diz: 1.° Conce
-der ou denegar revista nas causas, e pela ma
neira que a Lei determinar, 2.° Conhecer dos 
{!elictos e erros de officio que commetterem 
'OS seus Ministros, os das Relações, os empre· 
gados no Corpo Dlplomatlco e ::>s Presidentes 
'lias Próvinc!as. 3.° Conhecer e decidir sobre 
os conflictos de Jut:isdicção e com·petencia das 
'Relações Provinciaes. Nada mais lhe compete 
do que aqui eat4; e o obJecto desta lei é de
term!nar o ~odo pratico de exercer estas at
tribuições. Essa vigllancia geral sobre o Po· 
der Judicla.rio pertence ao 'Imperador, que, 
.se tiver queixa contra qualquer Juis, p6de 
Buapendel-o, e remetter 01 · papeià· ao Tribu-. 

na.! (,'Ompetente para proceder na fór,ma d& 
lei. ·Sobre a base que hão de ter as revistas 
-crataremos della em seu lugar proprlo. 

Seguiram-se a fallar os Sz:s. Viscon
de de Alcantara e Carneiro de Cam
pos, cujos discursos o tachygrapho 
não colheu de intelligive'l; e pedindo
novamente a palavra, disse 

0 SR. M.\RQUEZ DE CABAVELUS - Levan
t~-me para declarar que o illustr.e Senade>r 
entendeu por maneira mui diversa os princi
p!os que eu expendi. A inspecção que tem o 
Poder :Moderador so:bre o Poder Judiciaria 
não dá in·g·~rencia nenhuma ao Ex·ecutivo so
b!'e este ulti-mo. O que o Poder Moderador 
faz, é vigiar sobre a maneira com .que os Jui
::~s desempenham os seus dev.eres; vigiar que 
se não deslizem da. linha desses deveres; mas 
nio vai examinar as sentenças que .esses Jui
zes dão, nem interro·mper e alterar o curso 
crdinario da Justiça. Suspende os Juizes, como 
disse, quando tem queixa delles, precedendo 
audiencia dos mesmos Juizes, in·formação ue
cessaria, e ouvindo o Conselho de ,Estado; e 
::-emette os papeis para o Tribunal competente, 
afim de que este proceda na conformidade 
da Lei. Tambem este Tribunal, posto que ins
peccione sobre a uniformidade da Legislação, 
não lhe devem ser presentes todas as resolu
ções do Poder Judiclarlo, como aqui tre disse; 
·:!lle não julga revistas: o que faz simples
m~nte é concedei-as ou denegai-as, segundo 
se mostrar haver ou não nulll.dade ou injus
tiça manifesta n-o proeeaso. 

Dando-se a materla por discutida, 
o Sr .. P~:-esidente propôz ao Senado se 
passava o artigo, salvas as Emendas. 
Passou. 

Se passava a Emenda do Srr Vis
cond-e de Alcanta.ra.. •Decidia-se que 
não. 

Se approvava a Eme~da do Sr. Vis
conde doe Santo Amaro. Assim se ven
ceu. 

Se approvava a Emenda do Sr. Mar
quez de Inham·bupe, Foi ta.mbem ap
provada. 

Ficaram preJudicadas· as Emendas 
dos Srs; Marquez de Caravellas e 
Matta Baoellar. 
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O ·Sr. Presidente declarou que se 
interrompia 'a discussoo para se ler 
um offlcio que estava sobre a mesa 
e juntamente um parecer da Com
missão; e tendo então a palavra o . 
Sr. 1° SecJ:etario, pas~ou a ler o se-

rer o Paco, e cuidar da sua limpeza, a razlo 
de 320 rêis por dia.. 

"A Commlssão ê de parec~r que se abonem 
ao meamo portei·ro amba-s as referidas pareei· 
las por esta vez sómente: porque, quanto á. 
cêra ·despendida nas luminarias de S. Sebas
tião não estando então o Senado em sessiot 
existe fechado o editiclo, e cessa a obr.igaçio 
de as pOr; e quanto á. despeza do serventet 
julga a Comm!ssão que nos lntervallos das 
sessões se deve limitar a dous dias sómentet 
em cada semana, porque tan-tos bastam ~ara 
o Paço do Senado se conserva·r asselado, e em 
limpeza.. Paço do Senado, 8 de Maio de 1828. 
- Conãe de 'Valença.- Marquez de Jacaré
paguá. - Visconde etc Oongonha& elo Campo." 

guinte ' 

Of!icio 

"Illm. e Exm. Sr. - Tendo ·a Mesa do 
Desembargo do Paço dirigido a esta Secreta· 
ria de Estado a Consulta de 28 de Janeiro 
deste anno, com todos os papeis relativos aos 
exames a que procedeu o physico-mó'r do Im
:perio sobre a venda de certos generos em lo
jas desta cidade, cujos papeis foram pedidos 
])elo Senado, em officio de 15 .de Outu·bro do 
anno passado; remetto-os a V. Ex. para que 
cheguem ao conhecimento do mesmo Senado. 
- Deus Guarde a V. Ex. Paço, em 7 de Maio 
-de 1828. --:- PeldA'o de Araujo Lima. · Sr. Vis· 
conde de Caethê." 

Foi remettido ás Commissões de 
Saude Publica e Legislação. 

Por esta occasião requereu o ·mes
mo Sr. 2° Secretario que o Senado 
reso·lvesse se elle ·devia mandar Im
primir já os . nomes dos membros de 
que se compõe as Commlssões Perma
nentes, ou se devia esperar pela de
cisão de uma indicação que propõe a 
nomeação de uma outr.a Commissão. 
Decidia-se que se esperasse pela de
cisão da indicaçlo. 

o Sr. to Secretario passou entio a 
ler o parecer que o Sr. Presidente ha
via annunciado. 

PARECER 

"A Commfssão d~ Policia examinando u 
contas apresentadas pelo portei·ro da camara 
do •Senado, da despeza feita po~ elle durante, 
o ··intervalio da seBSlo, achou que não estando, 
o mesmo porteiro autorlsado por ordem ex
pressa do Senado, era bem fundada a duvida 
posta ao pagamento das quantias de 33$960, 
que importou a despeza da ·cêra com as lumf. 
·-narfaa do dia de S. Sebaátflo e a ·de 38$640, 
despP.ndida com um servente occupado em var-

Ficou sobre a mesa. 
Voltou-se á discussão que havia si

do interrompida para se fazer a lei
tura dos dous papeis referidos, e leu 
o Sr. 2° Secr.etario o art. 2°. 

"Art. 2.0 Será Presidente um dos seus 
membros ·eleitos, annual·mente, em escrutinio 
secreto á maneira absoluta de votos dos que 
estiver~m presentes. No impedimento ou falta 
do Presidente fará suas vezes o ·mais antigo·; 
e na concurrencia de dous de igual antigui
dade a sorte decidirA." 

0 SR. MATTA BACELLAI: - Par,ece-me que 
este artigo não deve passar, e que a ·nomeaçlo
do· Presidente deve ser do Imperador. Por isto· 
fiz uma emenda, que passo a offerecer á. con
sideração do Senado. 

EliENDA 

."Requeiro que se supprlma o art. 211, e em 
lugat: substitua o seguinte: 

"O Presidente deste Tribunal será tirado
da classe doo magistrados mais antigos e ba
beis, á. . eleição do Imperador. No seu f·mpedl· 
mento, ou falta, fará. suas vezes o mais antigo
dos Conselheiros; e na concurrencla de dous 
de igual antiguidade, a sorte decidirá. Paoo 
do Senado, 8 de Maio de 1828. - Matta." 

Foi apoiada. 

0 SR. VISCONDE DE S. LEOPOLDO:- Sr. Pre· 
sldente. Eu concordo com o Ulustre Senadol" 
que propOz a emenda, .quanto ao ser o Presi-
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déJite deste Tribunal da nomeacâo do Impe
rador: porém quanto ao mais, não. Parece-me 
que esse Presidente deve. ser tirado dentre· 
~s ·membros do mesmo T·ribunal. Eu passo a 
propôr a minha opinião em uma 

6& SESS.:\0, EM 9 DE MAIO DE 1828 

Expediente. - Terceira discussão eLa inà'ica 
ção ào Sr. Visconde de Oongonhas, em que. 
propõe a nomea!;!ão ele Oommissão de Re 
ctacçtio. - St:gunaa discU8sào ao P'I'Ojecto 
sob1·e o Sttpremo Tribunal àe Justiça. 

"0 Imperador elegerá os Presidentes den·. 
tre os membros do mesmo Tri·bunal, pelo 
t~mpo de tres annos. - Salva a redacção. - · 
v.:soonde. de S. Leopoldo." 

P.IU<:SIDENCIA llO SR. BISPO C.U'ELLÃO l!ÓR 

Achando-se presentes 36 Srs. ·Sena
dores, declarou-se aberta a sessão, e 
lendo o 3r. 2° Secretario a acta da 
antecedente, observou 

0 SR. M.o\RQUEZ DE CARAVELLAS: - Sr. Pre
sidente. Eu não me conformo nem com uma, 
nem com outra Emenda· Se acaso eu visse ~ue 
o Presidente deste Tribunal tinha maiores at
t:ibuições do que outro qualquer dos mem-. 
bros, como se devia dar a uma pessoa espe. 
cilftlmente encarregada dessa P.residencia, en- · 
tão conviria: mas se elle não tem maiores 
attribuicões, do que os outrOB membros, e 
serve só para regular a ordem dos ·trabalhos, 
parece desnecessaria essa nomeação. Outra ra
zão me occorre, e no meu modo de pensar 
muito attendivel, e é a independencia que se 
deve dar a um Tribunal desta natureza. Tal-
vez que, sendo o Presidente da nomeação do 
Imperador, não haja alli toda a franqu-eza 
necessaria, e esse Pr.esidente até adquira uma 
influencia prejudicial sobre os outros mem
bros. Isto não convém: portanto rejeito as 
Emendas. 

0 SR. RODRIGUES DE O.~R\'.ALHO: - Noto 
que a acta está redig!da de maneira que pa
rece não ter haYido ordem na discussão, por
que passa-se da discussão do art. 1• da Lei da. 
creação do Suprem-o Tribunal de Justiça á 
leitura de um officio e de um parece·r de 
Commissão, e desta leitura á discussão do 
art. 2° da mesma lei, sem nada se dizer a este 
respeito. E' necessario ligar estas partes, do 
contrario mostra-se c-onfusão. 

O SR. MATTA B.-\CELtAR: - Tambem na 
acta não se faz menção da minha emenda, e 
penso que se confundio com a do Sr. Ma:r.quez 
de Inhambupe. Acho que se deve fazer menção 
da minha Emenda, porque tambem foi appro •. 
vada. v!sto que a sua materia era a mesma 
que a da emenda do Sr. lfarquez de Inham-

0 Sr. Presidente adiou a discussão, bupe. 

.. 
--:--.~·· 

}.:·~!''''?'-

., ••• ·:·~-""'; t ' 

por ter dado a hora e passou a des- O SR. :M.ARQUEZ DE CARA.VELLAs: - Para 
ignar a ordem do dia, dando para mi•m é uma novidade o que o nobre Senador 
primeiro objecto della a indicação do pretende. A sua emenda era muito mais res
Sr. Visconde de Congonhas sobre a tricta do que a do Sr. Marquez de Inhambupe, 
nomeação de uma Commissão de Re- e· logo que esta se approvou, aquella ·ficou 
da~ção; para segundo, a continuação pJ,'ejudicada. A Emenda do nobre Senador que· 
do Projecto adiado; para terceiro, o fez a observação, dizia que poderão ser em-

. Projecto sobre colonisação d~s estran- pregados no Tribunal Supremo de Justiça os 
ge!ros. Des~bargadores do Paço e Conselheiros da 

Levantou-se a sessão âs duas ho- Fazenda; a do Sr. Marquez de Inhambupe· 
ras da tarde. - Bispo Capellão-Mór, dizia, trasladando para o artigo da Jei as 
Presidente. - ViscOndE: de Caethé, 1° proprias palavras da Constituição, que pode
Secretario. - Ltti.z Joaqfll'm Duque rlio ser empregados naquelle Tribunal os Mi
Estraãa Furtado de Mendon.ça, 2° Se-. nistx:os de quaesquer que se hou.verem de abo
cretario. ·. lir, isto é, nesta primeira organisação. Ado-

ptada ista. emenda, ficou prejudicada a outra. 
O SR. lrATTA.BAcELLAR: - Hontem .a Ca--
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mara approvou ambaa, e ê tsto o que eu .quero 
que se diga. 

0 Sa. 1° SBCIUC'l'ABIOS - Pelo que me toca. . 
êStlá tudo satlafetto. 

O Sa. MABQUEZ DE P AJWlAou.t: - O que 
a Camara fez foi apoiar, e nio approvar. ·Isto 
sio cousas multo dltfez:entes. 

0 Sa. RODBIG'O'ES DE CARVALHO: -Por 
pat:te da Commlasio responderei ao que N
pelta. a redacção das leis de que o nobre Se
nador, o Sr. Visconde de Congonhaa, acaba 
de fallar. Não sei que redacçlo ha a tuer 
nes.sas leis: em uma nada mala ha, do que 
accrescentar uma palavra; em outra subltl-

o Sa. MABQUEZ DE CABAVEr.uss- Uma 
cousa ê ser apoiada uma Emenda, outra ê aer 
approvada. Apoiar a Emenda ê para se dll· 
cutir, .e a Camara quasl sempre apoia, ainda 
me8mo aquellas que á. primeira vistâ parece 
que não tem lugar; porque p6de ser que na 
discussão o seu autor apresente taes razões 
que •faca mudar a Camara de opinião a res
peito della; approvar, porêm, a Emenda oê 
adoptai-a depois de debatida. A ·Emenda do 
.nobre Senador foi apoiada, entrou em dlscus
.são; •mas quando se votou, app~:ovou-se a do 
Sr. Marquez de Inhambupe, que ·era mais am.
.Pla .e a outra ficou· conseguintemente preju-' ' ' 

tulr uma palavra por outra. Isso do cousá.s 
que mesmo na Mesa se fazem, sem ser pre
clso que as leis vão á. Commlssão. 

0 Sa. VISCONDE DE CONGONHAS: - Porque 
isso ê qua.si nada, e se não tem feito 6 que 
lembro este objecto, para que se dê o devido 
andamento a essas leis. Por pouco, ou nada. 
qu-e isso seja não se fazendo, vai ficando a.tra
zado. 

. 0 Sa. PRESIDENTE: - Isto ê cousa hisl
gnlflcante; portanto, as leis podem-se reomet
ter já.· 

.dlcada. Penso que toda .a CaJnara está. con-
forme nisto mesmo que acabo de expOr. 

0 Sn. MATTA BAcELLAB: - A' vista do 
.exposto conforme-me com a redacção da acta. 

Tendo-s-e feito n:t acta as emendas 
propoEtas pelo Sr. Rodrigues de Car
valho. foi approvada. 

O Sr. 1° ·SecTetario dau conta de 
um officio do Sr. Senador Manoel 
Ignacio da Cunha. ~ Menezes, em que 
participava não poder ainda vir to. 
mar assento na. Camara, em conse
quencla da grave enfermidade que 
tem soffrldo. 

Foi remettido á Commissã.o ·de 
Consti tuiclo. 

0 Su. VISCONDE DE CONOONHAB!. -Tenho 
·que lembra·r ao Senado duas cousas· multo ne
cessarias: a primeira ê que no dia 12 do anno 
passado foi a Deputação deste Senado á Sua 
'M-aJestade Imperial com a Besposta. á Falia 
do ··Throno, e este anno já. estamos a 9, e: 
·ainda. se não trato~. deste objecto; a segunda,. 
que se deve cuida~ da. redacçlo das emendas 
da 4uas leis que já passaram nesta Cam.ara,: 
e ~ devem remetter â dos Dep11tados. Desejo 
'igualmente saber se o Sr. 1° Secrtarlo jA par
tlcipou a nomeacão da Mesa ao Mhilstro do 
J.mperlo, e A: Camara doa D&put&doa. 

0 Sa. MABQUEZ DE CABAVELLAs: - Sr. Pre-:
sidente. Não se p6de mandar as leis sem pri
meiramente virem ao Senado com a redacção 
das. Emendas, para o Senado ver se estA exa
cta. Sei que as emendas são cousas mui pe
quenas; porem. a pratica é esta: é necessario 
que o ·Senado veja. Pelo que me . toca acerca 
da Resposta á Falia do Throno, ~ssa Resposta 
já está muito adiantada; mas isso nlo· é uma 
cousa que precise de ser feita logo. Eu vejo 
que em Inglaterra. .mesmo isso leva aeu tem
po. E' verdade que no anno passado foi no dia 
12, e será. bo:u que este anno vá no m~mo 
dia, por ser dia solemne, em que se deu 4. 
Sua MaJestade lmperlal o titulo de Defensor 
Perpetuo, mas p6de tambem ser que Sua Ma
jestade Imperial · nio designe esse dia; entre
tanto, devemos esta~: preparados, e eu suppo. 
nho que com effelto estaremos. 

O Sr. ·Presidente propOz que nlo 
havendo ·!ndicacões, projectos nem pa
receres de Commissões, passava-se A 
ordem do dia, cujo primeiro obJecto 
era. a 3• discussão da lndlcaçlo do Sr. 
Vi~teonde de Congonhas para a no-

. meação de uma Commissio de Reda· 
cçã.o. 

0 SR. RODRIGUES DE CARVALHo: -Eu Jul. 
go qne esta CommtasAo ê desnecessat:ia. O 
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que oella vai fazer é tirar o trabalho á. outra. s~ndo dirigida a partidpa~ã.o a.o Ministro do 
Cor.nm!ssão. O Reg!.mento diz que a. redacção Imp~rio para !iiUbir á. presen~a do Soberano, 
das leis pertence á Commissão d·e Legislação: está. tudo satisfeito. Cada um dos ~iinistros 
por!anto, fa::e!:' uma Commissão de tl'es mem- participou a sua nomeacão a esta Camara., na. 
bros para deixar quasi inutil outr.a. de cinco h~"Pothese de que se não teria aqui conheci
não me parece acertado. A lembrança. de se menta off!cial della; e a observação que fez 
crear mais esta Commissão foi suscitada pelo o Sr. Visconde de Congonhas não foi porque 
que se pratica na Camara dos Deputados; po- julgasse que feita a participação ao Ministro 
rém lá a Com missão de Redaeção tem muito do Imptrio o Sr. 1" Secretario não tiveslile 
que fnzer; aqui não acontece o mesmo. Se cumprido, mas POI: entrar na duvida de se 
querem que tal Commissão se nomeie, é pre- ter ou não feito essa participação. 
ciso primeiramente dispensar o Regimento. O Sn. BoRGES: - As observações do nobre 

S@!nador procederiam se acaso .nós tivessem<»3 
Não houve mais quem fallasse, e um Primeiro Ministro, ou Conselho de Minis

julgando-se discutida a ·materia, foi tros; porém entr.e n6s não ha isso, e deve-se 
rejeitada a indicação. por -consequencia officiar a. todos, em resposta 

ao que elles mandaram dizer, communica.ndo-
0 Sn. 1° SEcRETARio: - Antes de se pas- se-lhes a nomeação da .Mesa, Já na sessão do 

sar á segunda part-e da o·rdem do dia, peço a primeiro anno. ventilando-se a questão, se a 
attenção do Senado para lhe communicar que correspondencia deste Senado seria sõmente. 
eu só participei a nomeação da nova Mesa ao com o :Ministro do Imperio, decidia-se que 
Secretario de Estado dos Negocias do Impe- fosse com todos: por que motivo, pois, se não 
rio, e não aos outros Ministros, conformando- ha de segulr es~a deUberação? E' preciso que 
me -com a ·mesma J)ratica até agora seguida; cada Ministro saiba quem é o 1° Secretario 
porém entrando em alguma duvida a este res- para dirigir-se a elle. Diz-se que a partid
peito, visto a disposição do art. 118 do Regi- pação feita ao Ministro do Impe~:io sobe á 
mento desta Cama.ra, que diz: Oeu) desejo presença de Sua Majestade Imperial, e que, 
que o Senado resolva se basta a pa~:ticipação como Sua Majestade Imperial é quem dá as 
que .tenho feito, ou se quer que tambem a ordens aos Ministros, essa participação basta. 
faça. aos mais Ministros. Não me conformo com isto. Nesse caso quan-

0 Sn. BoRGES: - A partici·pação deve ser do Sua Majestade Imperial quizesse mandar 
feita a todos os Ministros. Todos elles offi- dizer alguma cousa ao Senado por qualquer 
ciaram a esta Camara, um dizendo que era o Ministro, era ne~ssario que lhe dissesse 
Ministro da .Guerra, outro o da Fazenda, ou- tambem: Olhe que o lo Secretario do Senado 
tro o dos Negocios Estrangeiros, etc., para o é o Visconde de Caethé. Isto não tem lugar. 
Sr. 1° Secretario saber a quem se ha de di- O Sn. MARQUEZ DE SANTo A.'\!ABo: - Sei 
rigir na sua correspondencia com o Minis- p-erfeitamente que não temos Primeiro 1\linis
terio; é neeessario tambem que a participa- tro nem Conselho de Ministros; nem eu fal
ção da nomeação da nova Mesa se faça a to- lei em semelhante cousa; o que digo é que 
dos elles, para eada um saber a quem se ha o nosso systema é representativo, e neste, 
de dirigir na sua correspondencia com o Se- quando se escreve a um Ministro, esereve-se 
nado. ao Ministerfo. Quanto á duvida de não sab~ 

O· SR. MARQUEZ DE SA:VTO AlrARo: - Es- rem os Ministros a quem se hão de dirigir, 
tamos ·aqui fazendo uma questão ociosa. A não se fazendo a participação a cada um dei
pratica é fazer-se esta participação ao Minis- les, tal duv1da não procede, porque, em elles 
tro do lmperio, porém esta participação não pondo - Ao Primeiro Secretario do Senado
se considera dirigida s6 a esse Ministro, po-~ tem feito tudo. Isto é pratica muito a,ntiga. 
rém ao Ministerio. Demais, esta participação Quando se escrevia a um Ouvidor, não se pro
para quem é? E' para Sua MaJestade Impe- curava, nem importava saber o seu nome; di~ 

rial, que como Chefe do Poder Executivo dá zia-se: Ao Ouvidor da Camara de tal. Escre
as ordens a todos. os Ministros; portanto, vfa·se ao· cargo, e não á pessoa. 
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Não havendo mais : quem fallasse, · consista o mais seguro penhor da indepen
ipOz o Sr. Presidente a m&teria â vo- dencia dos membros deste Tribunal, 1erá a 
tação, e decidio-se · que se observasse sua melhor garantia. 
o mesmo· atê agora p~:atieado, que ê O ·sa. MABQ'CEZ DE CÃliÁVELLAS: -Sr.Pre
fazer a pa-rticipação s6mente ao Mi- sldente. Não me convencem aa raz6ea apon
nistro do Imperio. tadas pelo illustre Senador. E' verdade que 

Entrou na segu-nda parte da ordem em a nossa Constituição se acham muitos ar
do dia, que era a continuação da 2' tigos que· certamente fazem com que o Poder 
discussão do art.· 2° do projecto de Judi.ciario nb tenha a independencla que de
Lei da creaçã.o do Tribunal Supremo via ter; mas se esta independencla não p6de 
de Justiça, a qual havia ficado adiada ser perfeita e :11bsoluta, seja ao menos campa-
na sessão de· hontem. tlvel com o systema estabelecido. Para haver 

· · · uma independencia absoluta no Poder Judi-
O Sn. VISCONDE DE S. LEoPoLDo: - Autor clari'o era necessario que os Ministros nA.~ 

de uma emenda que foi hontem impugnada fossem nomeados pelo Imperador; que não 
pelo nobre Senador que cerrou a discussão, pudessem -receber do Governo co~sa alguma, 
vejo-me obrigado a entrar' na analyse das ainda ·que fosse mesmo em remuneração de 
suas razões. Foi o principal argumento, em serviço; mas por quem haviam de ser então 
que el-le se escorou, que a nomeação do Pre- nomeados, pelo povo? Este ê muito apto para 
sidente do Tribunal, ·ficando â escolha do Im- eleger os membros_ do Corpo Legislativo, pois 
perador, influiria .na !ndependencia do Po- para bem desempenha.J.: o lugar de Senador ou 
der Judiciaria. Talvez o louvavel zelo do no- Deputado .basta ter uma razio clara e boas 
bre opinante pelas liberdad-es publlcas · lhe intenções, o que o povo conhece muito bem; 
faça -conceber idêa exagerada dessa indepen- porém para Ministro não basta isso; são pre
den.cia; quanto ã mim -ella s6 consiste na fa- cisos conhecimentos !}Ositivos de Legislação, o 
culdade de livremente julgar e applicar as que não estâ ao 3-!ca.nce do povo .avaliar. Ora. 
leis. Dlstincto e sepa~:ado, como ê, este Po- se os Ministros fieassem assim independentes 
der, os individuas que o compõe estão em atê se usaria com elles nisso uma injustiça, 
perfeita dependencia de outro .Poder: é o que era poder:em todos os membros dos ou- . 
Executivo, que os nomeia, art. 102 da Consti- •troa Poderes receber Graças do Imperador, e 
tuição;· é o. Moderador, que os suspende, ar· remuneração de serviç~s, e elles não: por
tigo 101 da mesma Constituição; emf!m, até. tanto uma lndependencfa a:bsoluta não' é pos
por harmonisar este artigo 2° com os para- sivel; porém no que é possivel, sejam inde
g~:aphos 3° e 4° do artigo 4°, deste _mesmo pendentes. Quanto á. questão, eu reduzo & saber. 
projecto, depende do Governo a nomeação dos se se é de necessidade que haja este cargo dia
membros do Tribunal: que multo, pois, que tineto. ~ separado neste Tribunal, aselm co_mo 
a designação do Presidente dependa tam·bem ê de necessidade que haja o cargo de Rege
·do Governo? E' sobretudo nas Monarchias, re- dor na Casa da Supplicação? Por esta lei nl.o 
flecte um publicista, que o Poder Judiclario vemos necessidade alguma deste cargo, para 
deve ser de tal maneira constitui do que todos que havemos, pois, de creal-o? O Presidente 
os seus ramos e attrlbulções tendam para um deste Tribunal não tem mais que fuer, como 
centro commutn. Na Inglaterra, que n6s estu- tal, do que manter a o~:dem, economia, e poli-

• :damos como o Paiz classlco da liberdade, o ela do. Tribunal, ~a mesma sorte que se pra
Bel ê considerado como o Magistrado Supre- tlca nesta Camara e na Camara dos Depu
mbo, a fonte de todo o POder Judiciario: nes· tados: se para lato se ha de crear um lugar 
sa qualidade ~ o Presidente de todos os Tri- proprlo, então é preciso tambem da~·lhe um 
bunaes; os Jul1es são considerados como seus ordenado maior e esta despeza se poupa, sen
Bubstltutos; todos os ·actos e sentenças silo do camararia a eleição do Pr;sidente, como 
em seu nome, e munidas de seu sello. se suppõe na .Let. Eis aqui ., que eu entendo; 

·Desen-ganemo-nos, senhores,· que a quall- porém, vamos a suppl}.r que se quer crear esse 
iiade de pr~rpetuos e inamoviveis será em que lugar. Jâmais conv.irei, Sr. Presidente, em.. 
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a Lei Fundamental especificou, Toda a coar
ctada. a essa prerogativa do Chefe da Naçio 
se me antolha como infracção da mesma Lel. 

St•. Presidente. Não se póde figurar o 
novo Tribunal como Collegio Pon.tificio, ou 
Collegio Elelto~al. A Constituição m·a.rcou 01 

casos em que tinham lugar as eleições de Pre
sidente em Congressos de origem popular: 
.não somos autorisados a forma.r outros, que 
·cheiram a. Democracia. Demais, é de expe
rienc~a (e appello para os que têm· sido mem
bros de Trlbunaes), que s6 ha perfeita vene. 
ração e autoridade dos Presidentes quando 
são de nomeação do Monarcha. O_ que preside 
'temporariamente, ·fazendo ãs vezes do Presi· 
·de-nte de nomeação soberana, ainda que seja 
o de maior· antiguidade do titulo no Tri·bunal, 
é reputado como simples collega, e não tem 
a mesma consideração na opinião pubHca. A 
presença do Presidente proprletarlo inf~nde 
superior respeito, e previne alterações e in
dt-cencias, qu~. ãs vezes, se experimentam. 

que a pessoa que haja de occupal.:.O, possa. ser 
tirada dos ilwmbros do mesmo Tribunal, por. 
que desse modo não ficavam estes membroa 
independentes. visto que todos haviam de de· 
&:Jejar aguella. d!gnidaüe. Para. se estabelecer 
a independencia. destes Ministros, é necessario 
qu~ dles não tenham a que aspira~. Argumen· 
ta-:-se dizendo q.ue todos os cargos, ofticios e 
empregos são da~os pelo Imperador: mas aqui 
porventura. cr!a-se algum cargo? Cria-se uma 
Commissão, o mesmo que V. Ex. tem nesta 
Camara: portanto este argumento não p~:oce· 

de. Se acaso se criasse aqui aJ.gum emprego, 
então. doe c-:rto a nomeação para elle havia de 
ser do ·Imperador, porque isto é da Constitui· 
ção; mas tal criação não ha., assim como a 
não ha neste Senado a respeito de P~esidente, 
St-cretarlos, etc. Se acaso querem considerar 
tudo como empregos, então a mesma nomea
ção dos Juizes Relatores dos Tri·bunaes deve 
ser do Impt-rador: não se poderã nomear nem 
um pequeno portclro. nem um varredor, sem 
que seja pelo Imperad-or: ora, isto não tem 
lugar. Fin::lmente esta lei ha de ir. á sancção 
imperial; se acaso Sua Majestade vir que 
nisto se offendem as suas attribuições, não 

O Sa. SoLEDADE: - Sr. Presidente. A con
sideração em que devemos entrar é examinar
mas se isto é um emprego ou não. Decidido 
isto, todas as mais- duvidas desappar.eoom. Eu 
penso que este lugar de Presidente não põde 
ser considerado um emprego porque elle não 
serve SÕ para manter a ordem e dirigir OB 

trabalhos do Tribunal; tem outras attri·bui
ções, como a de informar ao Governo sobre 
os magistrados que estiverem nas circumstan
cias de serem membros do Tribunal; 80bre 
pessoa .idonea para Secretario, e nunca no
meia que-m sirva interinamente na sua falta; 
muLta o Secretario, bem como os offichi.es. 
etc.: portanto, isto é verdadeiramente um em
prego e. voto pela emenda do Sr. Visconde de 
S. Leopoldo. 

a sanccione. 
O SR. VIscoxDE DE S. LEoPoLDO: - Como 

o illus.tre o.pinante, desvairando em longas di
gressões, não destruio, antes deixou immunes 
os meus argumentos, nada tenho que respon-• 
der, e escuso de gastar tempo em repetições. 

O Sa. VIscoxnE DE C.uaú: - Sr. Pres1-
de·nte. Apoio a emenda do Sr. Visconde de 
s. Leopoldo, quanto a dever ser tão sómente 
do Imperador a nomeação do Presidente do 
Supremo Tribunal de Justiça •. e não por elel· 
ção dos M!nlstros do Tribunal. 

.Sr. Presidente. Voto pura e simplesmente 
pela observancia da Constituição, que deu ao 
Imperador a prerogatlva de nomear ma.glstJ:a
dos e ·dar hdnras, em consequencla. pertence 
s6 ·a este Chefe da Nação o direito de no
mear o Presidente deste novo Tribunal, como 
de todos os mais Trlbunaes de Justiça. De 
qualquer modo que se considere a nova Pre
sldencla, seja Cargo, Emp~ego, Commissil.o, 
Honr~ Dlgnlilade vem a ser um moou pu. 
bllco, e ·de giànde confiança, entra, pois, n~· 
cessarfamente na re~ra geral da nomeaçio do 
Imperador. · Um aplce nll~. ,~evo tirar do que 

O SR. GoMtnE: - Quando se assentou que 
fossem treze os Ministros deste Tribunal, te
v-e·se já. em vista que um delles hk.via de ser 
Presidente. Ora, o Pod-er Judlclarlo deve ser 
I • . 

Independente; porém a nomeaçao deste Pr~ 
sidente nio pôde deixar de ser do Imperador, 
porque o Presidente ê quem ha de ~:eaponder 
ao Imperador por tudo qua.nto se passar & 

s,obre o Preslden.te é que repousa prfnclpal· 
mente a . responsabilidade do Tribunal. A ma .. 
neira de se conciliar tudo lato parece-me ser 
a. que vou propOr neeta 

I 
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EllESD.\ 

I 

"0 Conselho, elegendo por escrutinio, pro:' 
porá. tres · ao Soberano, que nomeará. um. -
Sal v~ a redacção; ·- Gomiàe." 

Foi apoiada. 

0 Sn. VISCONDE DE S. LEOPOLDO: - Res· 
peitador, como sou das · luzes do nobre Sena
dor, não me posso accommôdar com a pinião 
d~" ser reservada ao Imperador a escolha para 
Presidente deentre tres, propostos pelo mes~~ 
Tribuna!. Isto seria estreitar demasiado o cir
culo. 

O Sn. C.\RNEIBO DE CA:arpos: - Eu apoio 
a emenda do Sr. Gomide, a qual me parece 
conciliar· todas as dissidencias •... E' verdade 
que ·algum peso fazem as razões que se dão 
para que o ar.Ugo possa passar tal como se 
acha. Com effeito, a Pres·idencia deste T.ribu~ 
nal não parece constituir uma nova magistra
tura, nem estar na classe dos outros empregos 
civis e politicos, que tiram uma carta e pa
gam direitos, aos quaes, sem duvida, se refere 
o paragrapho 4° do art. 102 da Constituição, 
cuja eleição privativamente pe:r:tence ao Po· 
der Executivo. A Presidericia deste Tribunal · 
não dá or.denado maior que o dos outros mem
bros; s6 tem attri·buições de incommodo e de 
trabalho que se tornam um verdadeiro en
cargo, uma commissão 'bem semelhante ás 
Presidencias das Camaras Legislativas. Ora, 
se em cada uma destas o Presidente ê de es· 
colha dos seus mem-bros, sem que se julgue 
por isso infringido o sobredito artigo consti
tucional, da mesma sorte poflerá proceder-se 
no . Supremo . Tribunal de Justiça, e obter-se, 
como nas ditas Camaras Legislativas, uma 
maior fndependencia para o Poder Judlclario, 

''do. qual este Tribunal ê o principal represen
tante. Não se diga que a Assem·bléa Geral é 
autorisada a isso . em -virtude do artigo da 
ConstLtu.Jçilo que lhe ·Permitte fazer o se.u Re
gimento· Interno: porque,. se a Presidencla 
f~~e ·um verdadeiro emprego politico ou civil, 
na regra .de todos os outros, jámals o Regi
mento. Interno o .poderia. subtrahfr á nomea
ção do Poder Executivo, como era expresso 
:no sobredlto ar.t. 102; ·sendo certo que o Re
Almento Interno devia ser a·desenvolução do! 

artigos constituclonaes e já.mais conter dia
posições con·trarias á lettra clara e expressa 
da Lei Fundamental; por outra 11arte eu co
nheço que, de qualquer sorte que se organi
zem os Juizos, o mais bem entendido e ver· 
dadeiro Interesse da. CorOa 11erá. remover o 
mais que fõr possivel qual•,.uer sombra da 
mais remota influencia. A. independencia dos 
Juizes tem-se julgado aempre a mais solida 
base da prosperidarl::: dos Imperios, pelos seus 
lncalculaveis '.'íi:sultados sobre as seguranças 
das pesso:1s e propriedades e conseguintemente 
so'J:-e a creação e augmento da riqueza pu
blica. Qualquer quebra. na imparcialidade dos 
Juizos, qualquer defeito na sua organização 
ao contrario . induz desconf!ánças funestissi
mas, que podem, com o andar do tempo, ar
rastar a ruina e pobreza das Nações. Como 
pois se póde julgar essencialmente inherente 
aos interesses do Throno o exercicio de um 
df.reito, como o desta nomeação do Presidente 
do Su1)remo Tri·bunal de Justiça, affectando 
de a!guma maneira aquella inteira indepen
dencia. d:L instituição, que s6 póde afiançar 
completamente os seus beneficos effeitos, e a 
gerai prosperidade, em que o Throno ê o pri
meiro interessado? Para que muitas vezes ha 
de o Supremo Chefe do Poder Executivo, que 
é inviola.vel, e s6 deve attrah•ir as bençãos, e 
.affeicão de todos os subditos, arriscar-se a. 
•carregar com parte dos sentimentos desfavo-
raveis que só deverão recahir sobre os Jul.; 
zes? Lembro-me od!o publico pesou sobre o 
Infeliz reinado de Jacques · 2° de Inglaterra, 
só pelos excessos do Chefe de Justiça Jeffe
rles, de horrorosa e execravel memoria, que 
se suppunha influido pela. Côrte. Verdade é 
que entre nós nada ha -agora que receiar: te
mos a fortuna de occupar o Throno o mesmo 
autor da Constituição, que tão longe está de 
querer invadir por sua influencia. a. indepen
dencia da. magistratura, que ê o· primeiro a 
recommendar que se organize quanto antes os 
Jú.Jzos segundo as bases da Constituição, como 
attestam as memoraveis palavras que. ha pou
co R.cabãmos ·.de ouvir neste mesmo recinto; 
mas as leis não se fazem s6 para. o presente, 
nem para um s6 reinado: el.las são feitas para 
os seculos, e quem sabe o concurso de clrcums
tanclas que · tra.rÀ o andar dos tempos, e se 
em crises politicaS os princlpes Infelizes terão 
ainda. de carregar com a iniquidade d~ Juizes 
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perversos? Concluo, portanto, que no melo 
desta duvida, devendo nós zelar as preroga
tlvas, e verdadeiros interesses do Throno, as
sim como conservar, quanto ser possa, a ln· 
dependt'ncla do Poder Judiclarlo, a emenda do 
Sr. Gomide reune em si todas as vantagens, 
e_ por isso voto por ella. 

O Sn. M.\BQUEZ DE CAB.\\'ELLAS: - Sr. Pre
sidente. Toda a questão está em se mostrar 
se Isto é um cargo, ou não. Eu já satisfiz e 
mostrei que não era mais que uma commls
são, como a que v. Ex. aqui exerce, ou o Pre· 
sidente da Camara dos Deputados; mas quan
do mesmo se repute um cargo, não póde ser 
admltMda a Emenda que o nobre Senador aca
ba de defender. A Constituição não diz que o 
Governo haja de prover os cargos, nomeando 
para elles uma das pessoas que lhe forem 
propostas em listas trlplice; deixa, pelo con· 
trar!o, toda a attitude ao Governo para no
mear õs que lhe parecem mais capazes: por
tanto, a emenda é opposta á. Constituição, e 
inadmissível não s6 por Isso, mas tambem 
porque todos os Presidentes são triennaes, e 
não vitaliclos, como parece que essa Emenda 
pretende. O mesmo Regedor da Justiça é tam
bem triennal, e obrigado no seu_ ultimo anno 
a participar á. Secretaria de Estado para o So
berano nomear outro, ou dar ao que servia 
nova nomeação, assim approvado o artigo 
como ·se acha. 

O Sn. BoRGEs: - Ha tres Emendas sobre 
a mesa, propostas com o fim de se sustentar 
uma attribuição do Imperante, e todas ellas 
t:ão ao mesmo tempo contra essa attribuição. 
A primeira Emenda diz que o Presidente será. 
tirado da classe dos magistrados mais anti
gos e ha·beis á. eleição do Imperador. Por esta 
emenda vai-se coarctar a liberdade do Impe
rador sobre a. nomeação do Presidente, contra 
os principies da Constituição. Quando a Con
st~tuição trata do provimento dos empregos. 
não põe restricção alguma, e por isso consi
dero aquella emenda como contraria á Con
stituição. Eu estou convencido de que isto 
não um emprego, porem uma Commissão. 
como mostrou o nobre Senador que acabou 
de fallar, que não .tem por objecto senão man
ter a ordem e dir!gir os trabalhos;· ~mas con
sld~rado mesmo como emprego, deve·se deixar 
ao Imperador a liberdade de nomear pa.ra 
ttlle aquelle Ministro que qulzer. A segunda 

Emenda vai coarctar ainda mu!to mais a liber
dade do Imperador, porque reduz a sua no
mt'acão sómente ao circulo dos memb~:os do 
Tribunal; a terceira ainda leva a maior ponto 
essa restriccão, e s6 lhe dá o poder de nomear 
um de tres que o Tribunal proponha. A' vista 
disto todas estas emendas são lnadmissiveis. 
Diz-se: ''Como é posslvel haver um Tribuaal 
desti!s sem que o Imperador nomeie o Presi
dente? Isso cheira ã Democracia". - Como é 
possivel? Respondo: da mesma maneira que 
se pratica n~sta Camara, e na Camara dos 
Deputados, sem comtudo se poder avancar 
que as nossas instituições são democraticas. 
Demais, onde existe esta Democracia? Não se 
vê que, quando o Imperador nomear os treze 
membros para o Tribunal nomeia tambem im
pllclta.mente o Presidente? Não salta isto aos 
olhos? Assento, pois, que o artigo deve passar 
como se acha, porque assim em nada se of
ftl'dem a attribuições do Imperador; por~m 

com •tualquer das emendas acontece o contra
rio, e por esta razão julgo que se devem re
jeitar. 

O SR. VrscoxoE DE S. LEoPoLDo: - Sr. Pre: 
sidente. Tinha pedido a palavra para respon
der ao nobre Senador Sr. Carneiro de Campos. 
Não passarei da estreita circumvallação do 
racioc!nio. Fallecem os argumentos do nobre 
Senador á simples reflexão, ao 1° de que não 
corre o parallelo, porque vai uma differença 
(e seria ocioso aqui desenvolver o que ninguem 
ignora) entre a Assemblêa Legislativa, e 'este 
Tribunal todo d.e organização e escolha do Go
verno; ao 2°, de que para desviar a nomea· 
ção do Presidente da dependencia do Imvera
dor, foi a submetter á dependencia dos outl:'os 
collégas do Tribunal, talvez com maiores sa
crlf!cios para a'quelle que a ella aspirar: ao 
3°, deduzido de um pacto particular de :ra
cques; 2°, de que nada conclue ã vista do ar
gumento de analogia que indiquei, extrahido 
da Legislação da mesma Inglaterra, de que o 
Rei como fonte do Poder Judiciario sendo alli 

' o Presidente de todos os Trlbunaes não via 
razão para não imitarmos o arbitrio que pro
puz, o qual, não ·indo de encontro a lei algu
ma, re-ytostla antes em esplendor e dign!dade 
proprla do Tribunal. 

0 Sn. VISCONDE DE CAYnú: - Sr. Presi-· 
dente. Não posso votar por Emenda· alguma, 
que coarcte a prerogativa da nomeação do Im-
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perador, dando ao Tribunal direito de pro· · que tira a lndependencla doa Juizes, e os fa.z 
poa,ta. de certo numero de membroa para a es- instrumentos do despotismo. Nio tem elle ta.m· 
colha do mesmo Imperador. Isto 16 a Constl- bem influencia no Poder Legislativo? Men
tu\cilo providenciou para a nomeação dos Se· clonou-se o 1nlquo, terrlvel Juiz Jefferles nr 
nadores: toda a extensão de tal privilegio po- reinado de Jacques 2° .Isso aconteceu em tem
pular ê exorbitante da Constltuic;:A.o: · tem·se pos turbulentos, e do Governo arbltrario, de
dito na discussão que a eleiçilo do Presidente pois de uma rebelUão, sobre que o Rei tri
pelos membros do Tribunal contri,bue para a umphou com sangulnaria vietoria. EntA.o os 
tndependencia do Poder J.udiciario. Este ar-· jurados eram cheios de terror, e tambem nl.o 
gumento por provar muito, não prova nada. tinham independencia alguma, não obstante 
Pela Constituição todos os Juizes de Direito, ser Tribunal popular. Emtlm, a Constituição 
e consequentemente os · membros de todo .. o Ingleza a1nda não tinha a regularidade, esta
Corpo do Poder Judiciaria são de nomeàc;:ã.o bilidade que depois adquiria com a resoluçl.o 
do Imperador, e este pelo Poder Moderador de 1688. Ora, os tempos são outros. 
t~m a prerogativa de suspender qualquer Ouvi tambem dizer que pela eleição· ca
J'uiz, havendo contra elle informação de pre- mararia do Presidente se evitava a despeza 
varfcad.or ainda que lhe fique ·salvo o direito de um ordenado proporcionado. E' de con
de audle~cia e defeza. Quem dab•i concluirá slderação mui su·balterna. tal economia. 
racionalmente que o Poder Judielario não tem O Sn. CAR~EIRO DE C..uiPos: - Levanto-
a independencia constitucional? A indepen
dencia dos Poderes consiste em que um nA.o 
seja autorisado a intrometter-se nas funccões 
dos outros Poderes, asslgnala.das pela Consti
tuição. Esta. não isenta os memb~os do Tri
bunal Supremo de responsabilidade legal, e 
igual á dos outros Juizes. 'A Constituição dá 
ao Poder Moderador a superintendencia ou 
inspecção geral sobre os Poderes Constltuidos, 
providenciando a que vele sobre elles para 
·a devida regularidade. 

O Presidente dos Tribunaes se p6de dizer 
que é o Olho do Monarcha. A Ordenação do 
Beino mui bem providenciou que o Regedor' 
d~ Justiça vigiasse sobre as prevaricações dos 
magistrador .dlffamados de offensa do seu of. 
flcio; autorlsando-o a· admoestação e corl'i!cção, 

· e em-fim a conta ao Soberano. Ainda que se 
dt:!'Va. presumir no Tribunal Supremo o mais 

me para responder aos nobres Senadores.que 
me precederam. Eu sustento a emenda do 
Sr. Gomide, persuadido de que ella concilia· 
va a allegada prerogatl.va do Tbrono com a 
mais ampla indepe.ndencia do Poder Judi
ciaria. Disse um nobre Senador que a ana
logia dos Corpos Legislativos nada . valia, 
porque estes são de origem popular. Res
pondo que o Poder Judicial tambem é dele
gação da Nação, segundo os prlncfpios da 
Constituição. A nomeação dos magistrados 
não obsta, porque tambem os Senadores ·são 
nomeados pelo Imperante, e não perdem por 
isso a sua origem. A forca do argumento 
consistia em que, a ser evidente que ficava 
compromettida a imperial prerogativa, pas
sando o artigo da lei, então devla·se tambem 
Julgar esta infringida com a nomeacão dos 
Presidentes de am·bas as Camaras que de-

. ' vf·am . seguir a lettra expressa do art. 102, 
que o Regimento Interno não podia derro· 
gar. 

. , digno proceder, todavfa não é impossivel que 
a~ueín se deslize de seus deveres. Em tal 
c~o a indulgencia é mais nat~ral, sendo Pr~
Bidente um collega ·escolhido pelos seus pa. 
re8.- Um Consul de Roma~ queixando-se-lhe um 
Varão' Consula~ .de mão tratamento de outro, 
116 lhe disse: Forte 8imile aliquid tecimtu. 
Portanto a devida ordem s6 se p6de esperar 
de um Presidente de nomeaclo do Throno: 
Convém confiar na sabedoria do Im.perador, 
que fará a nomeação de pessoa digna de tal 
emprego. 

Disse mais o mesmo Illus.tre ~nador 
que, sendo a proposição feita pelo Supremo 
Tribunal. tambem os Juizes ficavam na im· 
medlata dependenciá. · dos seus collegas, para 
serem nomeados. Esta dependencla bem se 
vê que ê nenhuma; que a dependencla que a 
Constituição qulz evitar, é a dos outros Po
deres Polltfcos, que pOde ter resultados de 
consequencia e não esta. 

· Ouvi com assombro citar-se o influxo do 
Governo britannlco no Poder Judlciarlo, o 

Accresce~tou mais gue o Pode~: Judicial. 
pela mesma Constltulcão; tem jâ multos~pon· 
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tos de dependencla., como a nomeação, a. sus
pensão, etc.: e concluia. que não era incon· 
gruente que tivesse m1Ús. Eu tambem já. con· 
cordei na nomea~:ão do Poder Executivo com 
o fim de evitar .infracção de preroga.tivas; 

a. segunda que sda. da. nomeação do Impera.· 
dor, tirado, porém, do numero desses mem
bros: a terceira. tambem que seja. da. nomea
ção do Imperador sob proposta de tres, fel· 
tas pelos ditos membros; a. quarta., final· 
mente, e que eu tambem sigo, é que seja no
meado pelo Impt-rador dentre os da classe 
dos Ministros. Parece que a. esta opinião se 
mostra. menos inclinada. a Camara, porém, 
não posso deixar de apoiar, por me parecer 
a mais acertada. Pelas funcções que o Pre~ 
sidente exercita, não ·posso considerar a.quelle 
lugar se não como um cargo, sendo, pois, um 
cargo a pessoa que deve occupal~o não póde 
deixa~ de ser da nomeação do Imperador, at
tento o que dispõe a Constituição. Quaes são 
essas funcções? Elias aqui estão especifica
das e não se limitam unicamente á manu~ 

mas não passo accommodar-me com a con
clusão que se tira de dever-se continuar a 
dependencia, por isso que em al·guns pontos 
já existe estabelecida na. mesma Constitui
cio; antes parece que proclamando a Con
stituição o principio da independencia do 
Poder Judicial, só devera.mos admittir essas 
dependencias que jâ estão designadas na 
Constituição, e não outras, porque aliás a 
lndependencla ficará nulla. 

Outro nobre Senador tam,bem insistia em 
que não havia essa independencia absoluta 
porque então não devera o Executivo no~ 

mear nem remover os magistrados. Já res
pondi, e disse que, por haver dependencia, 
eu longe de concluir que se devam augmen
tar, era ao contrario conduzido a diminuil·as 
quanto fosse possivel, para fazer effectivo o 
principio geral da independencia dos Juizes 
que claramente estava consignado na Con~ 

st!tuição; o qual da maneira que propõe a 
emenda de alguma sorte. se concilia com a 
prerogativa do Throno. 

Ambos os nobres Senadores acharam mal 
applieado o exemplo citado, do Juiz Ja.fferies 
confessando todavia o ultimo que com effei
to fôra terrível a. grande dependencia dos 
Juizes naquclla época de reacção. Julgo que 
para mostrar-se que é f6ra dos verdadeiros 
interesses da Corôa qualquer influencia nos 
Juizos, não p6de haver exemplo mais insi
gne do que este; porque os I&lales foram in
finitos e incalculaveis; e o infeliz r.elnado 
de Jacques 2° carregou com o peso das cruel· 
dades e malversações daquelle execravel Juiz 
de horrorosa memoria: portanto, parece que 
justamente conclul· dizendo que pelo inte
resse .da mesma Corôa se não deveriam es
tender. essas Influencias, que a não estarem 
expressamente indicadas na Constituição e 
formarem parte das evidentes prerogativas 
do -Throno, viriam antes a ser-lhe gr,avosas 
do que de alguma solida utilidade. 

tenção da ordem e direcção dos trabalhos: 
tambem tt>m de exercer outras que são intei
ramente estranhas a tudo isso, como a de 
tomar conhecimento das antiguidades dos 
Ministros com a declaração dos lugares e 
qualidade do serviço, e seu bom ou mão des
empenho; informar o Governo sobre os que 
estiverem nas circumstancias de serem mem
bros do Tribunal. e dos oppositores aos ou
tros lugares da magistratura; advertir e atê 
multar os offici3Jes do Tribunal, e o mesmo 
Secretario, qúando faltarem ao cumprimento 
dos seus deveres,· etc.; portanto, estou em 
que isto é verdadeiramente um cargo e sendo 
assim, toda e qualquer restricção das que se 
têm proposto que se faça sobre a sua no~ 

meação, é contraria â Constituição. As uni
cas restricções que admitto aqui são as que 
a . Constitui~ão traz desi,gnadas, isto é, que 
~. Presidente seja lettrado, e não qualquer 
homem a que.m falte essa qualidade; e que 
tenha exercitado as funcções de Juiz em al
gum Tribunal do Imperio; f6ra destas . res~ 
trlcções nenhuma mais p6de tez: lugar. Se 
acaso as restricções exorbitantes, que se pre
tendem estabelecer, nascem do receio de que 
o Poder Executivo nomie para este cargo 
pessoa menos digna. delle dlspamo~nos desse 
temor e convençamos~nos de que ninguem se 
deve Interessar. mais do que elle na boa ad· 
ministração da Justiça, POI'Qlle sobre elle re-: O Sa. VrscoNnE ·DE ALCANT.An.A:: -Sr. Pre·: 

aldente. Quatro opiniões têm apparecldo nes
ta Camara: a Primeira que o P.resldente do 
Tribunal seja da nomeação de seus membros; 

Pousa a responsabilidade. Quando elle nomear 
ha de ser indlvfduos em quem entenda que 
existem todos os predicados necessarlos para 
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bem desempenhar este cargo, e ninguem 
possué tantos meloa como elle. para conhe· 
cer os que aio ou não capazes. Parece que, 
por este modo. ficam salvas as attr!bulçõea 
do Poder Executivo e ao mesmo tempo as 
disposições da Constttulçao. Eu passo á Mesa 
a. em\?nda que tenho concebido debaixo deatea 
mesmos prlnclp!os. 

El!END.'-

"O Presidente e os outros Membros do 
Tribunal serão nomeados pelo Imperador. O 
Presidente será lettrado, e terá exercitado 
funcçõea de Juiz, em qua.lque~: dos Tribu
naes do Imperlo. - Visconde de Aloan.tara." 

Foi apoiada. 

que é o que a Const!tuJçâo estabelece, e te 
faz justamente necessarJo para poder dirlglr 
os trabalhos. Isto tambem nio offerece em
baraço quanto ao numero de membros, fixa
do no artigo antecedente. Nesse artigo se 
diz que o Tribunal será composto de treze 
membros, e não se falia em Presidente. Es· 
ses membros é que são os Juizes~ e que for
mam o Tribunal: o PreaJdente n4o entra 
nesse numero, não julga, e portanto não ha 
!ncoherenc!a. 

O SB. BoRGES: - O nobre Senador sus
tenta a sua emenda, contra a observação 
que fiz e ·pa.ra a sustentar declara que o ·pre· 
sidente não é membro do Tribunal. Se acaso 
se perguntasse a qualquer pessoa se o Pre
sidente. de um Tribunal é ~embro desse 

O Sr. Marquez de Santo Amaro,· Tribunal,. estou certo de que responderia que 
dtpois de ter discorrido sobre as ·sim: portanto a emenda ê inopportuna, e seS 

pód-e ter lugar quando se tratar.· do 1° ar
opiniões que apparecera.m na. Cama-
ra. offereceu. a seguinte tigo. 

O Sn. MARQUEZ DE CABA\'ELLAS: -Um 

ElJ:E:'iDA 

"O Tri·bunal será presidido pelo membro 
mais antigo, na sua falta, pelo que se seguir 
na antiguidade; e a sorte decidirá na con
currencia de dous de igual antf.guidad~. -
Salva. a redac.;;ão. - Marquez de S. Amaro." 

Foi apoiada esta emenda e depois 
combatida pelo Sr. Borges, em um 
discurso que o tachygrapho não co
lheu com a precisa claJ:eza, fazendo 
o nobr-e orador nesse discurso tam
bem algumas observações contra o 
que havia offerecido o Sr. Visconde 
de Alcantara. 

0 Sn . .'\."ISCONDE DE ALCANTAB.A: -A 
Emenda que pr<~põe que o Tribunal seja pre
sidido pelo mais antigo, não me parece con
veniente, porque nesse caso p6de vir a re
cahir a. Presidencla no menos habll; o que 
redunda em prejui~o: do servlco publico. En
tão ê melhor que o arÚgo fique do mesmo 
modo que está. Quanto ag-ora âs -obser:va
ções que o nob~e. pre9pinante. fez a respeito 
da minha Emenda. eu disse que o Presidente
fosse eleito da classe dos magistrados; da
quelles que tivessem servid~ em Trl1bunaes, 

dos illustres Senadores que têm !aliado so· 
bre a materia, pareceu querer excluir o Po
der .ludicial do numero dos PodeJ:es Politi
cos (1) dizendo que se ê Poder Politico, os 
seus membros devem ser nomeados pela Na
ção. como o Soberano, que tem em suas mãos 
o Poder Moderador, e ê o Chefe do Poder 
Executivo; e como os membros das duas Ca
maras, que juntos com o Soberano constituem 
o Poder Legislativo; que os membros do Po
der Judicial não são eleitos pela Nação, logo 
este não ê um Poder Politico. Que o Poder 
Judicial ê um Poder Politico, e independen.; 
te. não ha duvida nenhuma, porque isso ê 
da Constituição: se acaso os seus membros 
não são de nomeação popular, ê para evitar 
o maior prejuizo que da·hl se podia seguir: · 
porque, sendo o povo apto pa~:a. nomear os 
seus representantes, e os mesmos Juizes de 
fato. não o ê comtudo para nomear os Jui
zes de Direito, que tt!m de appllcar a lei aos 
:artos; nem os Magistrados que hão de ser
vir nos Tribunaes. Avaliar os conhecimen." 
tos n-ecessarlos para qualquer bem desempe
nhar o offlclo de Juiz, não está ao alcance 
do povo. Quanto á lndependencla do Poder 

(1) Parece ter emittldo esta opinião o 
Sr. Marquez de Santo Amaro. 
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Judiciario a Constituição tem providenciado lidad~: lhe resulta senão a de isentai-o de 
da maneira posslvel: ·tanto assim que não só jul-gar os Mtos. Portanto, Sr. Presidente, 
faz perpetuas os seus membros: mas nem sendo a mente da Constituição sustentar a 
dá a autoridade de os suspender, se não ao independencia do Poder Judiciar!o, devemos 
Poder Moderador, que ê o que vigia sobre sustentar esta, uma vez que se não trata 
os mais Poderes e os mantêm em harmonia, aqui de um cargo, como tenho mostrado. Se 
e isso mt-smo precedendo queixas contra el- isto fosse um cargo, pertencia ao Imperante, 
les, audiencia dos accusados, in·formação ne- sem contradicção alguma, o provei-o, e en
cessaria. e ouvindo o Conselho de Estado; tão nenhuma dessas mesmas emendas pro
por isso quanto menos dependente fizermos postas podia ter lugar, porque pela mesma 
este Tr!bunal mais nos approximamos ao es- Constitu!ção devia-se deixar ao Imperador 
pirho da Constituição. Ora, ê innegavel que toda a liberdade para nomear quem mais 
o Tribunal de Justiça fica muito mais inde- conveniente lhe parecesse, fosse embora des
pendente debaixo da Presidencia de um mem- ta ou daquella classe. Todo o cidadão póde 
bro nomeado da maneira que se propõe no ser admitt!do aos cargos publicas, civis ou 
artigo do que debaixo da Presidencia de ou- militares, sem outra differença que não seja 
tro nomeado pelo Imperante. quer essa no- a dos seus talentos e virtudes. E' isto o que 
mea~;ão seja proposta do mesmo Tribunal, a Constituição diz, e toda e qualquer restri
quer de outra maneira. Esse Presidente, sen- cção que se f!zesse lhe seria co~traria. O 
do nomeado pelo Imperante, forçosamente Imperador poderia nomear um homem em 
ha de preponderar no Tribunal; e até des- quem confiasse e julgasse com a precisa ca
apparecerá dalli em alguns casos ·a-·fran- pacidade e instrucção de jurisprudencia. ain

da que não tivesse Carta de Univt.>rsidade, 
nem pratica de Tribunaes; porque muitos ha 
que são peritos em mater:as Judiciaes e 
nunca frequentaram as aulas em que ellas 
se ensinam; e a pratica precisa para dirigir 
estes trabalhos não é cousa tão difficultosa 
que em poucos dias se não aprenda. A' face 
de quanto deixo exposto, voto pelo artigo 
tal qual está no projecto. 

queza com que cada um d'eve enunciar a sua 
opinião; porque esee Presidente não p6de 
deixar de ser considerado agradec.ido pela 
honra que recebeu, e por consequencia sus
peito quando haja de se tratar de negocies 
que tenham relação com -o Governo. Diz-se 
que o Poder Judicial deve ser independente, 
mas s6 no ·que toca á applicação da lei aos 
factos. Como p6de haver independencia nis
so, uma vez que os Juizes tenham que espe
rar . do Governo? E' nec.essaz:io que estes 
Magistrados não tenham nada a que aspirar 
do contrario como hão de dar com franqueza 
uma sentença, sabendo que um Ministro de 
Estado, de quem elles dependem para subi
rem á Presidencia, deseja que ella seja desta 
ou daquella maneira? Um ou outro poderá 
neste caso deslizar-se do seu deve;.. Não di-

go que isto aconteça; mas é possivel e deve 
prevenir-se. Argumen~a-se tam~em dizendo 
que, para se· desviar a nomeação do Presi
dente da independencia do Imperador, vai-se 
sujeitar á dependenda dos outros membros 
do Tribunal. Quem não vê a disparidade 
que ha. nisso? Qualquer destes Ministros não 
está na mesma dependencia .dos seus colle
gas, em que está do Governo; e ê necessario 
que seja mui pouco. zeloso para solicita~ del
les uma elelçã.o de que nenhuma outr~. uti·. 

Não havendo mais quem fanasse 
e dando-se a materia por discutida, 
propôz o Sr. Presidente se passava 
o artigo salvas as emendas. Passou. 

Se a nomeação do Presidente de
veria ser feita pelo Tribunal ou pelo 
Imperador.· Decidio-se que fosse pelo 
Imperador. 

· Se o Presidente deve~ia ser eleito 
· dentre a magistratura. Resolveu-se. 

que não. 
Se deveria ser eleito dentre os 

treze membros do· Tribunal. Appro
vou-se. 

Se a nomeação deveria ser por 
tres annos. Assim se venceu. 

O Sr. Presidente declarou que se 
suspendia a discussão, para se lerem 
dous officios, sendo um do Sr. Mar· 
quez ·de Ara.caty, Ministro e Sec.re· 
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tarto de Estado doa· Negocloa Eatran
getroa, em que ·par.ttctpa que por 
aquella reparttolo ae nlo cumprlo 
det~rmtnaçlo ·alguma da Camara · ·doa 
Srs. Deputados, expédtdas e:r•O//icio 
ou a· requ~rimento de partes, sem 
haver · passado pelo Senado, e · tubido 
4 sancoão imperiali e o outro o que 
se segue: 

O l/i Cio 

"Illm. e Exm. Sr. - Passo ás mlos de 
V. Ex. . uma carta que o Senador Visconde 
de Pedra Branca . dirige ao Sr. Presidente da 
C!lmara dos Senadores, · por ter vindo inclui· 
da em um dos o~ficios, que elle dirigio a esta 
repartlciio, em respos~a A Ordem de Sua Ma
jestade Imperial, ·pela qual se llie ordeaou 
que viesse tomar assento na referida Cama· 
ra. - Deus ·Guarde a V. Ex. Pago, em 9 de 
Maio de 1828. - Marque: fl.e .A.raoa.tJI. Sr. 
V!sconde de Caethê." 

Quanto ao primeiro o Senado ficou 
inteirado, e o segundo foi ~:emettido 
A Commissão de Constltuicão. 

O Sr. Presidente declarou que se 
voltava á discussão que se havia 
suspendido; e, em consequencla, o 
;Sr. 2• Secretario leu o artigo 3° · do 
projecto: 

"Art. 3.0 O Primeiro Presidente prestarA 
nas mãos do Imperador e os outros membros 
nas do Presidente o seguinte juramento: -
Juro cumprir exactamente os devm:ea do meu 
eargo." 

· O Sa. OLIVEmA: - Como se vanceu que 
o Presidente fosse da nomeacão . do . Im·pera
dor, parece-me que se p6de tirar a palavra -
primelró. 

EMENDA 

"Proponho .a · suppressão ·aa palavra -
primeiro. ~ .{.u!~ José de ouveira." 

"Art. 4.0 Ao Preaidente compete: 
"Dtrtgir os trabalhos dentro do Trtbu• 

nal, . manter a ordem, e fazer executar eate 
Regimento." 

Foi approvado. 

"2.0 :razer lancar em llvro proprlo e por 
' elle rubricado a matricula de todos . os ma· 
· glstrados, que ora servem, ou de novo torem 
. admltttdos e seguidamente o tempo de. ser
' vico que forem vencendo, com decla·racAo do1 
lugares e qualidade do servtco, notando, se 

:serviram bem ou mal, referindo-se em tudo 
:a reglstros ou documentos existentes na Se· 
cretaria:." 

Entrou em discusslo, porém, como 
deu a hora, ficou adiada. 

O Sr. .Marquez de Paranaguâ pre
venia ao Senado de que no dia se
guinte havia. Conselho de Estado, pe· 
las 10 horas horas da manhA, e por 
isso os . Sra. Senadores que aio tam
bem Conselpeiros de Estado nlo se 
poderiam achar na Camara 4s horas 
da entrada. 

O Senado ficou inteirado, e o Sr. 
Presidente declarou que na sessão 
do anno passado se tinha ~:esolvldo 

que, não havendo . numero sufficien
te para se abrir a sessão, se espe· 
·rasse pelos Sra. _Conselheiros. · 

O Sr. Presi~ente deu para ordem 
do dia . a approvacão da redaccAo das 
Emendas · As duas. leis que passaram 
nas sessões antecedentes: em segun
do lugar a contlnuacão da discussão 
do projecto adiado; em terceiro lu
gar, a discussão do projecto sobre a 
liberdade da imprens&. 

Levantou-se a sesslo .. As duas ho· 
r.as da tarde . .:.._ Briapo OapeUio Mór, 
Presidente. - .v.uconde de Oaetll.é, 1° 
Secretario. - Luiz Joaquim Duq~ 
Estrada Furtado de Mendonça, 2o Se
cretario. 

RF.SOLUÇÕES DO 8E~ADO Foi apoiada. e ·dando-se por dls· 
cutlda a materla, foi proposto. a vo

. tos o artigo, e approvado, na con· 
formldade da Emenda. 

Entraram em dlacuullo oa PILI'&· 

graphos 1' e 2• do art. ,., 

"Illm. e Exm. Sr. - Por otflclo do Mi· 
nlstro e Secretario dos Negoclos da Marinha, 
datado de 15 de Novem·bro do anno prozlmo 
passado, ficou Inteirada a Camara dos Se-



Sessão de iO de Maio 

uadores de que Sua Majestade {) Imperador 
quer meditar, para· a seu tempo se resolver, 
-sobre o decreto da Assemblêa Geral acerca 
da navegação dos navios de propriedade bra· 
zHeira, -sem serem obrigados .a ltJvar a seu 
bord-o capellães, nem cirurgiões. O que par
ticipo a ·v. Ex. para fazer presente â Camara 
dos Srs. Deputados. - Deus Guarde a V. Ex. 
·Pa~o do Senado, em 9 de Maio de 1828. -
Viseonàe de Caethé. Sr. José Antonio da 

Silva Maia." 

7a .SESS.~O, EM lO DE .MAIO DE 1828 

Bxante aa redacção àas Eme:nàas ao projecto 
que extingue o e:ccZusivo aa naveg~ão 

etitre a villa àe Santos e os portos inre 
riores ou cubatõe.s e a taxa que pagavam 
os passageiros e os· generos. - E:ca11~e ãa 
redacção àe uma Enwnàa ao Projecto 
acerca rJo -pagamento ào quinto sobre os 
couroS: - Oonti.nuação àa àiscussão ào 
projecto soõre a creação ào Suzwemo Tri· 
õunaJ àe Justiça. 

bre os couros, que atê agora se tem 
cobrado em -especte na. Pz:ovincia de 
s. Pedro; e depois de pequenas ob
servações que se fizeram, rol suppri· 
mida a Emenda, passando o Projecto 
qual estava. 

Passou·se á. segunda parte da or
dem do di.a, que era a continuação' 
da discussão do Projecto de Lei da 
Camara dos Srs. Deputados sobre a 
cz:eação do Supremo Tribunal de Jus
tiça, adiada hontem, pela hora, no 
paragrapho 2° do artigo 4°, 

0 .Sn. CARNEmO DE CAMPOS: - Eu con
sidero este paragrapho como estranho á lel, 
porque este Tribunal é só de Justiça, para 
julgar os objectos marcados nos t.I:es para
graphos do art. 164 da Constituição (leu)s e 
aqui se lhe accrescentam estas · attrlbuições, 
que são inteiramente administrativas. A Con
stituição quer os Poderes separados, e por 
isso não me parece confoJ.:me que se accres
centem agora ao Judicial objectos de admi· 
nistração. 

O Sn. V1sco~E DE .Ar.cA..."iTARA: - Não 
me conformo com a opinião do nobre Sena-

P:ruú;mExcu DO SR. BISPO CAPELT..ÃO MÓR dor. Este Tribunal faz O mesmo que O Des· 
embargo do Paço, que não só tem as attri· 

Estando presentes 26 Srs. Senado- buições judiciarias, mas tambem conhece da 
l'es, declarou-se aberta a sessão; e capacidade dos Juizes .. E' necessario haver 
lendo o Sr. 2o Secretat:io a acta da quem tome conhecimento do serviço dos 
antecedente, ·foi approvada. Juizes, da maneira com que o desempenham, 

Passou-se á primeira parte da or- <Ias suas antiguidades, etc., e informar o Go
dem do dia, que era o exame da re- verno sobre todas estas materias, par.a. o Go
daeção das emendas ao projecto de verno eonhecer qual está. mais apto para 
lei da Camara dos Sra. Deputados, .entrar em qualquer lugar que flcax: vago. Ora, 
que extingue o exclusivo da nave· eu não conheço autoridade alguma que seja 
gação entre a vllla de Santos e os mais proprla para . isto: portanto, voto a fa
portos interiores ou cubatães, )e a vor do paragrapbo. 
taxa que em .nzão deste ·exclusivo O .Sn. CABJ."'iEIBo DE C.un>os: -Ainda in
,Pa.gavam os passageiros, e os gene- sistõ em ttue isto é estranho á Lei, e não -njo 
ros transportados, a titulo de ;Passa- .necessidade :alguma do que se .dispõe aqui . 
. gem. Não :houve quem falla.sse sobre .como os maglstt:a.dos são nomeados pelo 
.a ..redacção, e · foz:am as :em-endas ap- Executivo e perpetnos~ o Executivo Dbe as 
provadas. suas antiguidades~ 1ugares, e qualidade de 

Outro objecto da mesma _parte da. servi~::o, e .nlo precisa de qnem .o informe a 
.ordem do .dl.a. ~ra .·o exame da t:eda.- este respeito. Quanto :ao bom, ou m4o aer
c.cã.o de uma emenda ap,Provada .Pelo :vl~o, ·estamos ··no mesmo caso. S6 se p6de 
.Senado· a um proJecto da jâ refe- reputar máo o serv~ quando houver quel· 
rida Cam.ara. dos .Sra. .Deputados ·xas .contra os .Juizes, e eutAo o Poder Mo
acerca do _pagamento do ~~nto so· l.de_rador os ;~uspenâe, ou demJtte, observadas 

8 
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as fôrmas prescriptas pela. Constituicão. Por 
qualquer principio, 6 isto aqui inutil, além 
de ser contrario á. Constituicão, como já. mos
trei. 

Julga·udo-se a materla suticien
temente discutida, foi posto o para
grapho a votos e app.~:ovado. 

Passou-se á discussão do paragra· 
pho au, o qual foi com,batido pelo sr. 
Ma.rquez de Santo Amaro; mas, pelo 
que o tachygrapho escreveu, não se 
póde fazer idêa das razões do nobre 
O!'ador. 

"§ a. o Informar ao Governo dos magis
trados que estiverem na~ circumstancias de 
ser membros do Tribunal; e dos oppositores 
aos outros lugares da magistratura." 

O Sa. CARNEIRO DE CAMPos:, - Eu tenho 
as mesmas idêas que o nobre Senador ex
pend~u; pru:êm, como passou o paragrapho 
2° nesta discussão, deve tambem passar o 
paragrapho ao; o mais seria uma contradi
cção. Estou persuadido de que isto ê cousa 
estranha a esta lei. Talvez se pretendesse 
fazer os magistrados dependentes das infor· 
mações deste Tribunal, como de um Corpo 
mais homogeneo e mais i-ntei:essado em sus· 
tentar a dignidade e independencia da ma
gistratura; do que se presumem ser os de
legados do Governo, e da Administração; 
mas os magistrados têm os seus direi~os de 
perpetuidade consignados na Constituição, e 
os Ministros e mais Administração respeita
~ão sempre a independencia do Poder Judi
cial, e quando se fizer injustiça aos magis
trados em · suas promoções, elles podem re
clamar e os agentes do Gover·no sA.o respon
saveis. Quanto menos pontos de dependen
cia houver, mais nos appronmamos do es· 
pit'ito ·da Constituição; mas para não se no
tar lncoherencia; uma vez que passou o pa
ra,rapho 2°, deve ta.mbem passar este. Na 
a• discussão talvez que '8. Camara mude de 

· parecer e. então se emende. 
O Sn.' MARQUEZ DE SANTO AMARO: -.Não 

assisti â discussão, nem â votação do ·para· 
. grapho 2°, e por Isso, se agora combati, o 
3°, não posso ser taxado de · contradlctorlo. 
E' verdade que o 2° está. concebido nos mes
mos prlncipios do 3°, e tendo passado aquel· 
le, de·ve tambem passar este; entretanto nAo 

approvo nem um nem outro, e reservo-me 
para a s• discussão. . 

0 Su. VISCONDE DE Â.LOANT.ABA: - ·SOU 
obrigado a defender a minha opinião. Se 
não querem que o Poder Judicial fique de
pendente do Poder Exeautivo, aqui elle o 
não fica. Se o Governo quizer tomu: conhe· 
cimento da capacidade das pessoas empre· 
gadas naquelle Poder, ha de lhe ser isso 
prohlbido? Ninguem o dirá.. E quem poderá. 
melhor dar essas informa~;ões do que o Tri
bunal Supremo de Justica, em cujo u:chivo 
devem existir todas as sentencas dos Jui
zes, sc.bre as quaes tiver entendido? Pelo que 
toca mesmo ás antiguidades, assento que .elle 
ê o que dev~ ter o conhecimento disso e in· 
formar o Governo. Voto, pois, pelo paragra
pho 3°, não pela consideragão de. ser cohe· 
rente, visto tet: passado o 2°, mas porque me 
parece fundado em boa razão. 

O tachy.grapho · não apanhou o que 
disse o Sr. Marquez de lnhambupe. 

Não havendo mais quem fallasse, 
propôz o Sr. Presidente o pa.ragra· 
phó a. votos e foi rejeitado. · 

Entrou em discussão o p~grapho 
4", e não havendo quem fallasse so
·bre elle foi approvado. 

"§ 4.0 Informar ao Governo de pessoa 
idonea para Secretario do Tribunal : e ·no
mear quem sirva interinamente na sua falta 
ou impedimento." 

O mesmo succedeu com os pa.r,a
graphos .5°, 6°, 7°, 8° e 9°, 

"§ 5.0 Advertir os officlaes do Tribu
nal, quando faltarem ao cumprlmento doa 
seus deveres, e multai-os, bem como ao Se
cretario, ·até a decima parte dos ordenados 
de ·6 mezes. 

"§ 6. n Mandar colligir os documentos e 
provas· para se verii'icar a responeabllldade 
dos empregados, de cu.Jos dellctos e erros 
de · offlcio deve o Tribunal conhecer." 

"·§ 7.° Conceder a. algum membro Ucenca 
para nlio ir ··ao Tribunal até oito dias em 
cada anno. Por mata tempo, s6 o Governo o 
poderá. conced~" 

"§ S.o Expedir portarias para execuglio 

'· 
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das resolucões e sentencas do Tribunal, e 
mandar fazer as necessarias notificações; 
excepto no que estiver a car.go do Juiz da 
culpa." 

O Su. M.-\.UQUEZ DE CAUAVELLAs: - Sr. 
Presidente, Eu não estou pela ultima parte 
deste artigo, em que se diz - e se o valor 
das civis exceder a quantia ode um conto e 
duzentos mil réis. - O verdadeiro e princi
pal objecto da Revista, é sustentar a harmo
nia e uniformidade da applicação das Leis, 
que protegem os nossos direitos pessoaes e 
reaes, e se estes ~ão são limitados pelo va-

"§ 9.0 DeterminaT os dias de conferen· 
ela extraordinaria." 

O Sn. MAnQUEZ DE C.o\.RAVELLAS: - Sr. 
Presidente. Acha-se prompto o discurso que 
a Commissão redigio em resposta á. Falia do 
Throno: V. Ex. destinará. a occasião que lhe 
parecer conveniente para se ler. 

lor das causas, como havemos n6s de limitar 
o recurso da -Revista, tomando por base o va
lor da causa, ainda me.smo havendo mani
festa nullldade, ou injustiça notoria na sen· 
tença? Persuado-me, pois, ·que não é o valor 
da causa quem deve dar o direito á revista, 
mas sim o direito que cada um tem de con. 
servar aquillo · que é seu, seja ou não de pe
quena importancia; além de que muitas cou
sas ha cujo valor parece pequeno, pelo que 
t' lias são em si, porém é grande pela relação 
que ellas têm com outros objectos. Além 
desta razão, occorre outra, no meu modo de 
pensar mui poderosa. e é que por este modo 
o pobre, que não pôde ter demandas senão 
sobre pequenas quantias. fica privado deste 
recurso, que só vem por consequencia a ser 
!)roficuo ao rico, a quem muitas vezes a per
da de alguns mil cruzados não ·é tão sensi
vel como áquelle a perda dessas insignifi
cantes quantias: portanto, a revista deve-se 
fundar no interesse publico da uniformida
de da jurisprudencia que protege e mantém 

0 Sn. PRESIDENTE: - Suspende-se a dis
cussão do •projecto, e p6d.e ler-se agora 
mesmo. 

O Sr. Marquez de Caravellas leu 
o discurso e remetteu.o depois á. 
M·esa, onde foi repetida a leitura 
pelo Sr. 2° Secretario. 

Ficou sobre a mesa para entrar 
em discussão. 
~Voltou-se á discussão do Projecto, 

a qual .tinha sido interrompida, e 
lendo o Sr. 2° Secretario. o paragra
pho 1° do art. 5°, nenhum dos Srs. 
Senadores pedio a palavra para dis
correr sobre elle; e dando-se em 
consequencia a sua materia por dis
cutida, foi posto a votos e appro
vado. 

"Art. 5.0 Ao Tribunal compete: 
"1.° Conceder ou denegar 'revistas nas 

causas, e pela maneira que esta lei deter
mina. · ··i 

"2.° Conhecer dos delictos e erros de of
ficio, que commetterem os seus Ministros; os 
das Relações; os empregados no Corpo Di
plomatico, e os Presidentes das Provincias. 

"3·° Conhecer e decidir sobre ·os confli
ctos de jurisdlcção e competencia das Re
lações das Provinclas." 

·Entrou em discussão o art. 6°. 

"Art. 6,0 As revistas s6mente serão con
cedidas nas causas civis e crimes, quando se 
verificar num dos dous casos manifesta nul
Udade ou injustfca notoria nas sentenças 
proferidas nas ·Relações, Juntas d~ J·ustlça e 
Trlbunael! que julgam em ultima~ instancla; 
e se o valor das civis exceder a quantia de 
1: 200$000." 

o direito das partes, sem attenção ao valor 
dos objectos pleiteados; e deve-se conceder 
todas as vezes que se allegar manifesta nul
lidade ou injustiça notoria. Cumpre-me pre
venir agora uma objecção. Dir-se-ha que por 
este modo accumular-se-hão muitos processos, 
porque todos quererão revista afinal. Foi 
para evitar este inconveniente que a· nossa 
legislação estabeleceu que só se concedesse 
Revistas nas Causas que versavam sobre certa 
quantia, e dahi para c!ma, e 'D.essas mesma.s 
a concessão era como uma Graça; e as que 
não chegavam a essa quantia eram inteira
mente excluldas; mas tal providencia é ln. 
Justa., e fundada em prlnc!plos falsos. O re
media que se dev.e dar para prevenir tal in
'!Onven.lente, ê pOr-se uma pena pecunlarfa, 
·~ já as Ptl.rtl's não sustentarão aqueUe re
~urso da revista senão quando virem que se 
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verifica. realmente um. da.quelles doua requl· reflexões não posso deixar de vota.r pelo ar .. 
sitos. Eis aqui a. minha. opinião. quanto· a tigo. 
este· objecto. .Oiz-se ta.mbem no artigo que O SB. Vrsco.NDE DE .o\LCANTAJU.: - ·Sr. Pre· 
estas Revistas serão concedidas das senten· sidente. Eu a(lopto o espirlto da Emenda of· 
~s proferidas nas ·Relações, Juntas de Jus- I ferecida pelo Sr. Marquez de Caravellas. O 
tica e· Trlbunaes, que julgam em ultima. ins· Tri-bunal não deve conhecer do valor daa 
tancia. Não esto11 por isso. A Revista deve-se causas, mas se foi cumprida. ou violada a. 
generalisa.r a. todo sos julgados em ultima lei: portantp, não se pôde estabelecer alga. 
instancia, e passo a offerecer sobre isto uma da. Uma vez que houver. falta da parte do 

EliiENDA 

1 Juiz na applicação da Lei, seja. qual fôr o 
1 Yalox: do processo, está. no caso de ser an. 

nullada a sentença. Diz-se aqui que, admitt1-
"Em lugar de· - proferidas nas. ~la- do este principio, pro~ssos insignificantes, 

cões, etc . .....;. diga-se - em todos O.li julgados 
1 

~ust~ntados talyez por capricho, ·e só com o 
em ultima instancia . .;...... Salva a redacção. - 1 mtu1to de uma parte fazer com que a ou~ra 

Marquez ae Oarc.veUas." · I gaste dinheiro e durarão muito tempo. Rea
l -pondo que, por mais que eu tenha procurado 

Fo! apoiada. I um meio para extinguir as demandas não I . , . 
O Sn. MARQUEZ DE -INMAMBUl'E: - Sr., encontro outro que me pareça mais· effica.z, 

Presidente. Não me posso conformar com o :do que este da revista para todas· as causas, o 
ue aca;bo de ouvir.· As demandas são, e sem· i qual é necessario até para a uniformidade 

I . 
pre foram um dos maiores flagellos da So- ! no julgar. Assim fica o Tn'bunal Supremo 
ciedade: e tanto se conhece isto, que se pro- ! de Justiça como um .Arogos vigilante que ob. 
cura evitai-as, e se manda tentar primeiro a I' serva a: jns.ta applicação da Lei, e nem as 
reconciliação. Ora, se ê um mal haver de· partes se animarão, por consequencia, a pro
mandas, é tambem um mal não as atalhar 

1

· pôr demandas injustas, nem a procurar os 
logo, e para evitar este mal é que se esta- Jnizes para as dilatarem. Longe, :pois, de 
beleceram as alçadas convindo que as. de- promover esta medida aquelle mal, ella o 
mandas sobre pequenas quantias não progre- vai evitar. Tenho mais a accrescentar que 
dissem, porque muitos as sustentam por· mal· me não posso accommodar com as. palavras 
dade, e só para obrigarem a parte contraTia do artigo, quando diz manifesta nullldade, 
a gastar dinheiro, -que, ás vezes, sobe a multo ou injustiça notoria. Estes termos são muito 
mais do que ê o valor do objecto em litlglo. vagos, e em luga:r: delle -diria antes ..:.... con
Isto ·é ruinoso principalmente para a classe travenção expressa da Lei. - Além deste 
pobre. Muitos desta claBBe chegaram a gas- caso, ha outro em que se deve conced~r Re- · 
taT o que não tinham, e por fim perdet'B.Dl vista, o· qual não vem aqut· apontado, · e ê 
tudo, se houverem de pleitear com homens quando ha contrariedade de outra sentenca 
ricos, uma vez· que. deixe de se estabelecer dada ·em ultima lnstanela entre as mesmas 
alçada. Qual ê o motivo por que se admlttlo partes, pelos mesmos meioS', no mesmo, on em 
que a posse no ffm de certo tempo firma elo- diverso Tribunal. Redigido o artigo da. ma. 
mlnio, senão para· evitar demandas, tantas nefra que vou propOr, parece-me que fféa 
vezes funestas? Isto ê tão neeessarfo que nu bom. 
m~as cauAS' crimes ha uma. especte de at. E!lfENDA 

cada~ P<iis só se dá. recurso quando se ·lmp(Je 
penas afflictivu. E a que despezu e lncom· 
modos se niio vai da.r com Isto occutlo, sen
do- muito ~aturai qae comecem a vir de to. 
das. as PrÓvinclas, para .revista, . procenos de 
valor .~nafgni.ficante? Que immenso trabalho 
se nAo val ·buscar com semelhante medida.? 
:Bem ciosos são os Inglet:ea dos aeua direitos, 
.e c~mtudo têm certu aloadas. -A' :vltta ·destas 

"As Revistas serão concedidas. nas Causas 
Cfvis e Crimes das sentenças ·proferfdes ·em 
ultima fnstancfa, verificando.;R um dos · ca. 
so&: -1°, contravenção expressa ·da. Lei; 2-; 
contrariedade de outra sentenca dada em aJ,; 
tlma lnatancla entre as meamaa. partsr pe
los- meamos meios, no mesmo, ou -em dtverso· 
Tribunal. - 'Vi8conde de ..tlCWMtam.• 

Foi apoiada. 
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O Sn. VIscoxoE DE lNIIAWlUPE: - Sr. mem, e d.e uma familia inteira; mas em to
Presidente. Pedi a palavra para mostrar que dos vão, p:>rque muitas vezes encontra-se um 
a.~ razões emiÚidas pelo meu illustre eollega teimoso que gasta mil cruzados por causa de 
são falliveis. Diz elle que a revista é o unico meio tostão, e este mal deve-se evitar. Esta 
freio que p6de conte.r os homens para não razão ainda Ill3.ls se recommenda, figurando. 
sustentarem demandas por capricho, e fazer se a hypothese de um homem de poucas poa. 
com ·que os jugadores sejam circumspectos. sibilidades, que pleiteia com um rico por 
Não penso assim; não ê este Tribunal de causa de quantia pequena. Se o rico fôr de 
certo uem os ha de conter, porque não sendo mão caracter, quererá gastar o duplo ou o 
novo entre nós, tem.se comtudo observa1o triplo dessa quantia, ou ainda muito mais, 
sempre essas teimas e esses caprichos. Nã:> só para o seu contrario não a z:eceber, ou 
se concede entre nós a Revista todas as ve- ter gasto, quando chegar a isso, tudo quanto 
r:es que ha nullidade ma-nifesta, ou injustiça possue, ou ainda mais, fi.cando por conse
notoria, sendo a causa de certo valor? O que quencia muito peor do que se a perdesse 
acontece? Uns contentam-se com a sentença, logo. Voto, pois, pelo artigo, o qual julgo 
outros recorrem á revista. Diz o illustre .Se- muito bem concebido. 
nador que os termos nullidade manifesta. e 
injustiça notoria, são muito vagos. E' ver
dade que isto não é cousa que se meça a 
compasso; mas porventura ignoramos nós o 
que isto S()ja? Quer elle que se conceda Re
vista em todas as Causas, para uniformida
de de julgar. Bom seria que se pudesse con
seguir..-essa uniformidade; mas é essa uma 
~sperança qu!> nunca veremos realizada. Em 
primeiro lugar, o Tribunal não julga: o que 
faz unicamente é dizer concede-se ou não se 
co~cede Revista. como agora mesmo se pra
tica no Desembargo:> do Paço. Concedendo-a, 
V"ão os papeis para uma Relação afim de os 
rever, e esta põde dizer que os revio e nada 
iloChou. Eis ahi, temos o caso em que se diz 
tantos Juizes, tantas· sentenças. Em segundo 
lugar, posto que a interpretação authentica 

O Sr. Visc.>nde de Alcantara res· 
pondeu ao illustre Senado~, mas o 
tachygrapho não colheu o seu dls. 
curso com a precisa 'clareza. 

Tendo dado a hora, ficou a mate. 
ria adiada. 

O Sr. 1• Secretario passou a Ter 
este 

O!!icio 

"Illm. e .Exm. Sr. - Por ordem de Sua 
Majestade o Imperador remetto a V. Ex. o 
requerimento do~umentado de José Bernar
dino Ribeiro D!niz, que pretende ser admit· 
tido a servi~ na Secretaria do Senado como 
official della, sujeitando-se ás condições que 
menciona. O que V. Ex. levará ao conheci
mento do mesmo Senado. - Deus Guarde a 
V. Ex.. - Paço, em 7 de Maio de 1828. -
Pedro de Araujo Lima. Sr. Visconde de Cae
thé." 

Foi remettido á Commlssão de Pe· 
tições. 

O Sr. Presidente declarou para a 
ordem do dia: 1°, a approvação do 
discurso em resposta â Falia do 
Throno; 2•, o Projecto adiado; "a•, o 
projecto sobre a liberdade de lm. 
prensa. 
·Levantou~se a sessão ás. duas horas 

da tarde. · · 

RESOLUÇÕES DO· SENADO· 

. das leis pertença . ao Poder Legislativo, com
tudo o Juiz. tem a interpretação doutrinal, 
e o mesmo · illustre Senador, que é o Chefe 
da. Casa. da Supplicação, muitas vezes ha de 
ter o?servado que em casos iguaes, com as 
mesmas provas, etc., ha duvidas; porque a 
mais .pequena.. circumstancla basta para va. 
riar. A lei de 68 quiz dar a.. isto uma f6rma 
regular, e não o pôde conseguir,. porque· isto 
depende do. modo com. que. o Juiz entende a 
Lei. Nós-, com esta medida, vamos. dar occa. 
slão a um mal. mui consideravel na Socieda.. 
de. Para que se ha de dar lugar a que um. 
homem venha do Pará. a esta Côrte por causa 
de tima demanda de cem mil réis? Não serâ 
melhor cortaT o ma! pela rafz? Deve-se con
ceder a rêvfsta em certos casos, porque al· 
guns ha que· ooCfdem da fortuna de um ho. 

'···'I 

".Illm. e Exm. Sr. -·o· Senado adoptou 
inteira.m~nte o Projecto de Lei vindo da Ca
ntara. dos Sra. Deputados, relativo ao ·quinto 
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de couros, que ~e cobra na Provincia do Rio. membros constantes da relacão inclusa, re. 
Grande de S. Pedro; e tem resolvido dirl- solveu-se a mesma Camara, afim de dar o 
gil-o em tõrma de decreto á sanccão !mpe- mais prompto andamento a este negocio, con
rial; o que participo a V. Ex. par.a que che- vidar a Camara dos Srs. Senadores, para que 
gue ao conhecimento da mesma Camara. - nomeie outra Commlssão de igual numero, a 
Deus ·Guarde a V. Ex. - Paco do Senado, em qual unida á desta Camara, tenha por o.bje. 
10 de Maio de 1828. - Visconde de Caethé. cto examinar maduramente cada um dos ar. 
Sr. José Antonio da Silva Maia." tigos dos mencionados Projectos, interpôr o 

"Illm. e Exm. Sr. - Passo ás mãos de seu parecer sobre a preterencia, otterecer as 
v. Ex., para ·que seja presente á Camara dos Emendas que julgar necessa~ias, e propôr os 
Srs. Deputados, a inclusa Resolução do Sena- meios que parecerem mais etticazes para 
do, sobre o Projecto de Lei extinguindo o abrev!ar a dl.scussão em ambas as Camaras: 
exclusivo da navegação entre a villa de San- o que tenho a honra de participar a V. Ex., 
tos e os portos interiores da Provincia de para que seja presente no Senado. - Deus 
s. ·Paulo, com o projecto original e documen- Guarde a V. Ex. - Paco da Camara dos 
tos que a acompan·ham. - Deus Guarde a Deputados, em 9 de Maio de 1828. - Diogo 

· v. Ex. - Paço do Senado, em 10 de Maio de Antonio Feijó. Sr. Visconde de Caethê." 
1828. - Visconde cl{J Oaethé. Sr: José Anto-~ 
nio da Silva Maia." Relação d?s _ Srs. DC'J!utados que formam a 

OomnttSBaiO Especwl, a que se retere o 

8• SESSÃO, EM 12 DE MAIO DE 1828 

Expedic·n.te. - Discussão ào diseuirso cnt res
posta á Falia do Throno. - Oominuação 
da segunda discussão do projecto sobre 
o Supremo Tribunal de Juatiça. 

PRESIDENCIA DO SR. l\fARQUEZ DE INH.UrDUPF. 

Achando-se reunidos na sala 32 
Srs. Senadores, declarou o Sr. Pre
sidente que se abria a sessão. O Sr. 
2° Secretario passou a · fazer a. lei
tura da Acta da antecedencia, a qual 
foi approvada. 

O S~. 1° Secretario pedio a pala
vra e leu este 

0/!icio 

"Illm. e Exm. Sr. - Sendo de ·l'eeonhe-• . 
elda evidencia que um dos objectos de maior 
lmportancla e urgencla, de que se deve oc
cupar a Assem,blêa. Geral Legislativa deste 
tmperlo ê a formaclo doa Codlgos de Direito 
Particular- Brazllelro; e havendo-se proposto 
nesta Camara dous Projectos de Codlgo Cri· 
minai, Que já foram submettldos ao parecer 
de uma Commlssão Especial, composta dos 

I officio àa ntesnta data 

"O Sr. Jos~ Antonio da Silva Maia. - O 
Sr. Candldo Jos~ de Araujo Vianna. - O Sr. 
Manoel Caetano de Almeida e Albuquerque. 
- O Sr. Jos~ da Costa Carvalho. - O Sr. 
João Candldo de Deus e Silva. - Secreta
ria da Cama.ra dos Deputados, em 9 de Maio 
de 1828. - Francisco Gomes de Oampos. 

Finda esta leitura, o Sr. Presiden
, te annunclou que estava em discussão 

a materia do otficio. 

0 SR. MARQUEZ DE CARAVELLAS: -Eu 
acho. Sr. Presidente, que Isto não ~ objecto 
de questão. Tudo -quanto tiver por objecto 
aperfelcoar o trabalho, e evitai: ao depois 
contrariedade ·de modos de pensar diversos, 
deve-se adoptar multo mais quando se trata 
de um Codfgo de muitos artigos, e ha de le
var multo tempo a examinar. Acho, pois, 
muito conveniente que · se nomeie já uma 
Commlssão nd hoc, composta _de tantos Mem
bros quantos são os da Commlssllo da Ca
ma.ra dos Deputados, para entral' no exame 
dos Cod~.gos de que &e trata. 

Não haven.do mais quem qulzesae 
sustentar, nem Impugnar a materfa. 
deu-se por discutida, e offereeendo o 
Sr. Presidente á votacll.o, foi appro. 
v ada. 
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Consultando o Sr. Presidente a. extraordinario; portanto, não póde ser in
Camara para saber se aquella Com· cumbido a uma Commissão ordi"laria. 
missão d·evia ser a mesma de Legis
lação, ou nomear-se para este effeito 
uma. Commissão ad hoc, disse 

O Sa. OLivEm.o\: -Parece-me que a Com
missão deve s-er a mesma de Legislação, at
tenta á. mesma natureza do trabalho. E' um 
Codigo Legislativo que tem de se examinar: 
pareee qu-e estes trabalhos são mais propr.los 
daquella .Commissão do que 'de qualquer ou. 
tra. 

0 SR. MARQUEZ DE CARAVELLAS! - Per· 
tenceria isto . á. Commissão de Legislação se 
acaso o Codigo já se houvesse discutido na 
outra Camara e remettido a. esta na fórma 
ordinar!a, e ' es.ta julgasse que er:a necessario 
ouvir a Commissão; porém o caso não é este: 
é um exame que se vai fazer antes da mate
:ria em. discussão; é uma cousa extraordlna
ria: por consequencia deve-se nomear uma 
Com_Elissão aà hoc. (Apoiactos). A Camara, 
se quizer, nomeie embora os mesmos Mem
br<>s da Commissão de Legislação ; mas a no
meação d€:Ve-se, com effeito, !fazer, 'Porque 
isto é uma cousa extraordinaria. 

O SR. OLIVEIRA: -Nomear-se uma Com
missão aà hoc para tratar deste objecto, o 
qual póde ser que a Camara ~:esolva, quando 
depois· vier a ella, que seja remettido â Com
missão de Legislação, é augmentar de de
longa sobre delonga. •Incumbindo-se este tra
balho, que agora se propõe, á ComiD;issão de 
Legislação, se depois o Senado assentar que 
a deve ouvir sobre o Projecto do Codigo, 
quando vier: da outra Camara, como essa 
Oommissão já está instruida, dará logo o seu 
parecer; porém, não succederá o mesmo, se 
acaso agora se nomear uma. Commissão ad 

· hoc, e .tepois se remetter áquella. Teremos 
delonga sobre· delonga. 

0 SB. M.ABQUEZ DE CABAVELLAB: - A 
Comniissio de Legislação, que aqui temos, sO
mente . trata do. que é desta Casa, e no ponto 
em questão o que se qu~ fazer ê uma Com
missão .Mlxta da Assemblêa. Geral: por con
sequencia deve-se nomear uma Commlssllo 
ad hoc por parte do Senado, para reunir-se 
com a Comimssllo da Camara dos Deputados. 
o Regimento fez dlfferenca de Commlss6es 
ordlnarias e extraordinarias: ~te objecto ê 

Não havendo mais quem fa.llasse, 
julgou a Camara a materia. sufficlen
temente discutida, e, pondo-se a vo. 
tos, decidio que se nomeasse uma 
Commissão ad hoc. 

Passou o Sr. 1° Secr:etario a apre
sentar um officlo do Sr. Senador Es. 
tevão José Carneiro da Cunha, em 
que communica, para ser presente ao 
Senado, que por motivo' de molestia. 
deixa de comparecer na presente 
Sessão. · 

Foi ~:emettida á Commissão de 
Constituição. 

O Sr. Presidente declarou que se 
ia proceder á eleição da CommlssAo 
ad hoc, em conseq~encia do que cor. 
reu-se o escrutinio, e apurados os 
votos sahiram eleitos os Srs. Viscon
de de Alcantara, com 24; Marquez 
de Caravellas, com 20; Francisco 
.Carneiro d~C'· CamP<>s, com 20; Mar. 
quez de Inha:mbupe, com 16; João 
Antonio Rodrigues de Carvalho, com 
16. 

O Sr. Oliveira communicou que o 
Sr. Matta Bacellar não podia compa. 
reeer por: estar doente. 

Seguio-se a primeira parte da or
dem do dia, que era a discussão do 
discurso em resP<>sta á Falia do 
Throno, o ·qual se achava concebido 
nestes termos: 

DISCURSO 

"Senhor - O Senado nos envia em Depu. 
tacão, como orgãos dos seus sentimentos a 

, I 

. exp~:essar o unanime voto de a.gradeeimento 
da Camara pela excelsa Falla. do Throno, di
rigida á. Assemblêa Geral, no solemne acto 
da abertura da sua tercef.ra sessão da actual 
legislatura. · · , 

"Permltta Vossa Majestade Imperial · df· 
zer que, tendo o Senado, em semelhante· oc· 
caslAo, tributado a· Vossa Majestade Impe. 
t:ial as devidas graças, manifestando constan. 
te e Intenso desejo de dar testemunho de ·sua 
lealdade e homenagem . á. Sagrada Pessoa de 
Vossa Majestade Imperial, ora sente dobrado 
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motivo J)ara executar este grato dever, 11ela e cireumspectamente consultou aos pundono
transcendente 1mportanc!a dos objectos, que res e. i!lteresses de Portugal e do Brasil. 
Vossa Majestade· Imperial Se Dignou Commu- . "0 Senado se compraz da communlcaca.o 
nicar e Recommendar. Grande Complaeencin que Vossa Majestade Imperial tambem houve 
tem 0 'Senado com toda a Nacão Brazilelr.a, por bem de Fazer, das relacões de amizade e 
na satisfação que Vossa :Majestade Imperial boa lntelllgencia que existe entre o Imperlo 
declarou ter pelo formal Teconheciment~ da e os principaof's Estados do Continente .A.1ne. 
indep·endencia e cathegoria do Imperio 4o r!cano. A sublime politica de Vossa rt:Iajes
Brazil 11or Suas Majestades o Impe_ra:dor. da tade Imperial e seus sentimentos ph!lanthro
:Russia e El-Rei da Sa."'{onia, e pela continua- picos são as solidarias garantias de :tão 1m
cão das relacões de amizade e boa intelligen- pox:t;antes relações. 
cia 'felizmente subs!stentes com as potencias "Cordial jubilo experimentou o Senado 
da I Europa, qua jâ antes haviam reconhecido pela Declaração de Vossa Majestade Imperial 
este 1mperio, de que Sua :Majestade Imperial sobre a resolucão do Governo dos Estados 
tem a gloria de ser o fundador; o que ê au- Unidos de nomear um Encarregado da Nego. 
thentico, manifesto do perenne honroso Jul- elos para es.ta Côrte, em lugar, do que se au. 
zo que as Testas Coroadas têm formado da sentara. 
regularidade e solidez da nossa Constituição Quanto á negociação entabolada com o 
Politica. Governo da Republica de. Buenos Aires, o 

"Se a Hespanha ê a· unica potencia que Senado reconhece em tão benefico expedien· 
ainda se mostra excentrica á illuminada Po- te o influxo do systema pacifico, que anima. 
litica dos Boberanos daquelle Continente, que o .coração de Vossa Majestade Imperial e não 
com tanta J)Teponderancia influem no pro- lhe resta mais que fazer votos ao Omnlpo
gresso da dvilisação, e que justamente con- I tente Regedor do universo, para que esse 
sideram a Nação · Brazileira digna de se ali-~ Governo, melhor aconselhado, se aproveite 
nhar entre -as Nações. que formam a Grande das .generosas propos!ções de Vossa Mejesta
A"Ssociação dos Povos mais illustrados: o Se- de Imperial, e, quanto antes, conclua a paz 

· nado se persuade que não será. distante a suspirada, sobre os prinCipios de justiça e U
êpoca, em que no Ga.binete de Madrid pre- beralidade· que vinculam as Nações em laços 
valeçam eonselhos adequados âs presentes de humanidade, 110ndo termo á. guerrà, ·exci· 
circumstancias do antigo · e novo Mundo, e tada por Inimigos do Imperio contra os ~;v~
emflm, reconhecerá o Imperio do BrazU, cujos dentes interesses de Paizes visinhos,· e que 
direitos indisputave~s não p6de Invalidar, têm retardado o desenvolvimento dos seus 
nem Gesconhecer. recursos, e a consolidação da regeneração .PO-: 

:".() Senado congratula-se com Vossa :Ma- lltlca do povo amerlcano. 
jestade Imperial pela aprazivel communlca- "Se, porém, contra a natural espectac!o, 
ção de haver concluido Tratados de Commer- predominarem naquelle Governo deslgnlos· si
elo e navegação com Suas Majestades o Rei nlstros e Pretenções lncompatlveis· com a dl~ 
de Grã.Bretanha e o Rei da Russia, esten- gnldade da CorOa Imperial e Honra. Naclo- . 
dendo .assim com a sua ·paternal sol!cltude nal, o . Senado concorrerá, quanto em si esU. 
e desvelado :zelo -o l)lano de ·segura~ 1>01' to· ver, ·a exaltar o espirlto publ!co, para man. 
dos :os modos 1i. permanencla das reiacC5es ter-se· o decoro do Imperlo e resfstl~se e:z:. 
de·, harinmila e amizade :com as potencias es- tremamente a tão Injustas hostilidades. 
!:ra.ngeir.as. "AtteJÍdeu ·o Senado, .com o maior agra. 
· · ·"Fallecem os termos para o SenadÓ enun- do, ·ao· 1nslgne monumento, de que Vossa'Ma. 
cfar o Heroismo, o· Primor, com . q1ie ~ossa jestade Imperial, tft.o affectuosamente se eon· 
Majestade Imperial deu complemento ao Acto gratuiB, annunclando a boa· ordem . que reina 
da' sua· ..A.bdf~Ao da ··CorOa Portugueza. So. em todo· o· lmperlo; o que ~ sauctavel effeito 
bre ~ste acto ~ -dlfflcU ájutzar·se em tAo D1a. do jurado systema :Constltuctonal,' e dos e%· 
gna.n:Jma e: previdente resolutlo, preponderou perlnientados ·:beneficlos, "que a Naçlo Brasl-
o ·~pfl'lto' de mode~to :e 1tabed~rla: Polltlca, Ieira, com. gratid!o, reconhece ser devido. ao 
ou a :gr.andeza .d'alma -e bondade de Vossa zelo com ··sua "MaJestade lmperfal vela sobre 
lr:a.featade Impe.rtal, · que uslm mui .Profunda todaS a.8 ·Provlncla.s e repartlc~es do Governo. · 

· ..... ' 
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"Quanto a: renovada recommeudacio de 
·vossa Majestade Imperial sobre a Fazenda e 
.Justlca, que · tão justamente empenham seu 
·.alto entendimento, para consolidar o credito 
'])Ubllco e a pr,osperidade nacional, o Senado 
se esforçarâ de corresponder aos deaejos de 
"Vossa .Majestade Imperial, promovendo as· 
·deliberações sobre eates arduos objectos; re
·oonhecendo, todavia as dlfficuldades da em· 
-preza., que exigem o tempo e .medita~Ao op
:portuna á.s pendentes e graduaes reformas, 
])ara . o fim de obter-se ~ proposto Tesultado 
da felicidade publica. Neste intuito, jã a As-
~emblêa Geral comecou essa tarefa na sessão 
'])roxima passada: e de certo continuarA na 
presente com o illustrado zelo, que tem cons
tantemente empregado em todas as discussões 
.do interesse da Naçlo. O Senado assegura á 
Vossa Majestade .. Imperial que, da sua parte, , 
na de cooperar com igual zelo e efflcacia. 

"O Senado, em fim, coadjuvado com as 
·Informacões dos Ministros de Vossa Majesta
·de Imperial, com os quaes sempre estard. em 
-perfeita bal'monla, em tudo que respeita ao 
·bem publico, 13 tendo constantemente em 
.Consideração o corresponder âs Intenções de 
"Vossa Majestade Imperial pela mutua con
·flança ·entre as Camara.s e o Governo, espera 
-que· os magnlfieos· deslplos de Voàsa Majes. 
-tade Imperial para a consolidação e rellgio-
'88. observ:ancia do systema CGnstltucional, 
11erão J)l'eenchldoa sobre os ausplclos da Dl
-vina Providencia, continuando os progressos 
da pl'oapel'idade do Imperio, nos quaes Voaaa 
"MaJestade . Imperial sabiamente firma a glo
Tia de Sua Sagrada Pe11oa, e do Sollo Im
])eTlal." 

flcar. vaclllante o direito de propriedade 4o 
cldadlo, o qual a . Constituição tànto pro. 
mette· manter em toda a Integridade, e evt· 
tam-se multas deman<las, como demonstrei' 
na sessão passada. Outra convenlencla ha em 
se estender a. Revista a todas as Causas, e ê 
que os Ju!zes se tornavam mais circumspe. 
ctos. Vendo elles que da sentença que derem 
nio ha recurso, podem multo bem deixar-se 
peltar. · pelas partes: mas não acontecem . o 
mesmo vendo que as partes offendidaa têm 
ainda o recurso <lo Tribunal Supremo. Se el· 
les não gostam de que -se aggrave de qualquer 
despacho que dão, e têm certo prazer quando 
a parte que aggrava se não sahe bem, quanto 
mais havendo um recurso desta natureza, 
onde se mostre manifestamente a sua inJus
ti~a. e que, tendo a Lei clara. ou outro a 
infllgio, que vale o mesmo que dizer qu.e 
não ê capaz de ser Juiz.? Nenhum ha de que
rer expOr o seu credito desta maneira: por
tanto, voto pela emen<la. 

O Sr. João Evangelista fez 11m 
discurso que o tacbygrapho não ou
vio, e no fim mandou â Mesa esta 

EMENDA 

"Depois das palavras - manifesta nulli
dade e notaria injustiça - eu accrescentarla 
para melhor expli~cio- sem merecerem at
tenclo nullldades sem fomento de justiça, 
uma vez que se julgou a Causa pela verdade 
sabida. - Salva a redacção. - Eoongeliata_." 

Foi apoiada. 

Não houve quem fallaaae sobre o 
discurso, e fol a&~lm approvado. 

Paaaou-ae d. segunda parte da o r-· 
d~m do dia, e continuou a 2• dil
cu•Ao do art. 6° do proJecto sobre~ 
o . Supre~o Trlbu.nal de Justlga, qué 
havia ficado adiada, com . duas Eme.n
du, na Senlo antecedente. 

. 0 Sa. MABQ11EZ • DI: . CARAVZLLA.S: - Sr. 
'Presidente. Levanto-me para sustentar a 
-emenda do · Sr. Viseonde de Alcantara, otfe--
-reclda a. elite artigo, na ultima Sesslo, po~ ser 
"DD.àls ampla do que aquella que tambem en. 
"tão propuz. Adoptada esta Emenda. deixa.· de 

0 .BB. DUQUE ESTRADA: - Sr. Presidente. 
o artigo em questlo ê o eomplemento do pa
'ragrapho 1• do art. 6•, e sendo n6s obriga• 
dos na formacão das Leis a seguir a Consti
tuição, nio devemos ultrapassai-a. N6s vemos 
que este Tribunal de revislo ê um Tribunal 
subaidiarlo depois da ultima instancla, e por 
eita rulo creio . Que deve ser mala re.strlcto, 
que os outros, pois,· se n6s concedermos re
vista em todos os caaoa, pa~~aria a regra ge· 
ral â a~r excepção, · e a excepclo a ser· regra 
geral, o que ê absurdo. ·Pela regra geral da 
constltulçllo ha s6 duas lnatanclaa: dando-se 
rev!sta para . tudo, passaria a haver uma ter
ceira lnstanela, o que nlo ê admfaslvel: . Dor.;. 

7 
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-tãÍi'tif a ·reYista não se deve· considerar--se não 
cómo um. subsldiario para certos casoS, tanto 
assim que a mesma Constituição diz que a 
Lei marcara. quaes elles hão de ser. Logo que 
a Constituição se expressa nestes termos, não 
.se póde adriÚttir que a Revista seja uma regra get·al. Isto posto, é indispensavel que, 
apezar do que tenho ouvido se estabeleçam 
alçadas, até para irmos conformes com o que 
passou a respeito dos Juizes de Paz e a que 
se propõe neete artl·go, de um conto e duzen
tos mil· reis, me parece muito sen~ata. Em 
causas de menor valor, do que essa quantia, 
não se devem concejleJ:.: revistas ; porém o ar
tigo está manco, porque falta o estabe1eei
mento da alçada pelo que toca ás . causas cri
mes. Nestas direi eu que se conced-am re
vistas quando a condemnação exceder . a seis 
mezes. de prisão, ou degredo .. de um anno 
.Para fóra da ·comarca. Ouvi impugnar tam
bem as expressões - nullidade manifesta ou 
injustiça notaria - que são os dous casos 
em que a revista se deve conceder, dizendo-se 
que estes termos são vagos. Concordo em que 
são vagos; -porém, nos Codigos se ha de tra
tar disto e fixar a sua intelUgencia: por
tanto não póde haver duvida em que elles 
passem. A' vista destas razões a unica emen
da que tenho oue fazer ao artigo é esta: 

.EliENDA 

"Accrescente-se - e ·nas causas crimes 
quando a condemnação excede:r: a seis mezes 
de prisão, ou degredo de · anno para f6ra da 
comarca. - Salva a redacção. ,.;_ Duque Es
trada." 

Foi apoiada. 

0 Sn. VISCONDE DE ALCANTARA: - Sup
punha vencida a primeira Emenda, porém, 
vejo que se levantam impugnadores a ella. 
Sr. Presidente. E' p~:eciso vermos qual é o 
ponto essencial da ·revista. No meu modo de 
entender a revista é. para sustentar a lei. em 
geral, sem o que -falta a principal garantia 
dp cidadão, que é a sua igualdade •Perante a 
'Lei.' Nestas Revistas não se trata de fundar a 
questão, nem de . examinar se houve .lnjustica 
ou não no julgador; trata-se de ver se elle 
violou a lei. ou se applico.u uma dlfferente 
daquella que devia applicar, e neste sentido 
redigi e propuz a minha. emenda, combaten-

do~ ~or serem mui vagas, ·as ·expressões do 
at·tigo. Ora, sendo este o objecto da revlata, 
claro . está que· se deve estender a todas as 
causas,"' e não se fixar alçada nenhuma, at4 
por outra razão- que apontou aqui um illus• 
tre Sen-ador, e é que, fixando-se essa alçada, 
-vai-se dar ao rico um di-reito que o pobre 
não tem: portanto, sustento a minha emen. 
da, e assento que na fór.ma della é que o ar· 
tigo deve .passar. 

Seguia-se a fallar o Sr. Rodrigues 
de Carvalho, de cujo discurso o ta
chygrapho não alcançou a parte es
sencial. 

o Sr. Carneiro de Campos, contra- · 
riando o nobi.:e Senador que o havia 
precedido, fez um mui extenso dis
curso, do qual sómente se entender
que o illustre preopinante disse que 
a lei era tão mesquinha que até foi 
servir-se das mesmas palavras do 
Alvará de 3 de Novem-bro de 1768. 
que querendo fixar bem estas utilida
des, e injustiças e tiral-as do vago 
das interpretações, nada conseguia, 
deixando tudo na' mesma confusão; 
porém que este não tinha tão desvan
tajosa idéa. desse Alvará, no _qual se 
haviam seguido as idéas dos jUI'is
consultos do . tempo, naturaes e es. 
trangeiros, como dem.oirB_trou com 
exuberantes exemplos; e que sempre 
o r.eferido .Alvará · aclarava alguma 
cousa. Tendo concluido o seu discur
so, mandou o nobre orador A Mesa 
esta 

I~DICAÇÃO 

''Requeiro que volte o art. 6° á Commis
são para determinar de uma · maneira mais 
exacta. os càsos' d~ Revistas, comprehendendo
até aquelles que se contêm no Codigo Fran. 
c·~z, debafx.o do titulo -·Revisão .. - Paço do 
Senado, 12 de Maio de 1828. ·- Carneiro de 
Campos." 

Foi apoiada. 

. O Sn. MARQU.EZ DE C.ARAVELLAs: - Sr. 
Presidente. Eu . apoio. o requerimento que o 
nobre Senador acaba . de apresentar, do con
trario virão ·tantas Emendas que por fim não
nos entendemos. A lei está feita debaixo de 
nm systema .que ha de dar·se a revista só· 
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pelo interesse das partes, e agora apresen
ta-se outra, que ê haver tambem. revista pelo 
interesse da lei, como na França, onde o 
Procurador Geral pede Revista, ainda que a 
parte o não faça, quando vê que ha lugar 
para ella ou porque foi ft-rlda a lei em uma 
sentenca, que se não guardaram as formulas 
essenciaes do Processo, etc. Portanto, voto 
que o arügo vã â Commissão, do contrario, 
ã vista das emen.das que vão correndo, acon
tecer-nos-ha o mesmo que com a Lei das Res· 
ponsabilidades dos Ministros, que deu um 
trabalho incrivel para se redigir. 

O Sr. Visconde de Alcantara, em 
um breve discurso, cujo sentido se 
não pôde colher pelo que o tachYgra
pho escreveu, impugnou a indicação 
do Sr. Carneiro de Campos. 

O Sn. M.ARQUEZ DE S.AXTO A::I[.ARO: - Sr. 
:Presidente. A Commissão não tem arbitrio, 
assim -é necessario que o Senado primeira
mente tome em consideração a· materia, e 
vote, e depois é que se p6de remetter â Com
missão. Isto é o que ten-ho visto praticar-se 
aqui e o que se deve fazer; porém ir á 
Commissão do modo que se propõe, não ap. 
:provo. 

O Sn. M.ABQUEZ DE C.AR.AVELLAS: - Depois 
da Camara ter votado já não é preciso ir 
o artigo á Commissão, senão quando se tra
tar· de r-~digir a Lei; porque. depois da vo
tação, . a Commissão não p6de propOr cousa 
diversa daquillo que a· Camara decldio. Acho 
que isto deve ser remettido â Commissão, 
para ella propôr ·o que julgar melhor, e de· 
pois a Camara approvar ou reprovar segundo. 
lhe parecer, porque as emendas vão se mul
tiplicando, e depois não nos entendemos. 
Voto, pois, que o artigo vâ ã Commissão. 

. 0 SR. MARQUEZ DE SAXTO Al\tABO: - Se 
acaso a respeito da Lei da Responsabllldade 
dos Ministros houve esse inconveniente, foi 
porque se alterou o .principio debaixo do qual 
ella vinha concebida da Camara dos Depu. 
tados. Não sei como o lllustre Senador de· 
fende com tanto affinco a proposta de que 
o artigo vá ã Commissão. Isto até de alguma 
mane!ra. dá a entender que··· o Senado nlo 
seja capaz de-desatar e de solver o embaràco. f 
Nilo ap~rovarei jámais que· o artigo vá .4 

Commissào, sen1 primeiramente se discutir ·e 
votar. 

O Sn. M.\UQUEZ o~ C.\RAVELLAS: - Em 
nada offendt> ao Senado o mandar-se isto â 
Commissão, para dia propOr o que julgar 
melhor, porque ê sempre o Senado quem afi. 
nal dt:cide. O que se pretende é r.eduzir esta 
:nuter!a a pontos fixos para a Camara potler 
discutir e votar sem embaraço de tantas 
~mendas. Diz o nobre Senador que na lei da 
responsabilidad<! houve esse inconveniente, 
porque se alterol,l.o principio em que ella veio 
fundada; mas não se pretende fazer o mes
mo acerca das revistas? Logo é de esperar 
que sobretenham a esta os inconvenientes 
que concorreram naquella. 

O Sn. CARXEIRo DE C.U[POS: - Sr. Pr.esi
dente. Para se não gastar mais tempo, pro-· 
:)orei uma Emenda ao artigo. 

O Sn. PnESIDEXTE: -E' fóra da ordem 
porque a discussão versa sobre o dever ou 
não remetter.se á Com·missão o artigo. 

O SR. C.ARXEIRo DE C.AliPos: - Pois en
tão retirarei a minha Indicação. 

Não havendo mais quem fallasse, 
perguntou o Sr. Presidente se a Ca
mara dava a materia por discutida. 
Deci.d!o·se que sim. 

Se approvava a materia da indica
ção. Resolveu-se que não,· e continuou 
i)or consequencia a discussão sobre 
o artigo. 

Dando o Sr. Presidente então a 
palavra ao Sr. Carneiro de Campos, 
mandou este á Mesa a seguinte 

EMENDA 

"Quando s~ verificar um de tres casos: 
1°, postergação das formulas substanciaes do 
Processo; 2°, violação da lei expressa; 3°, 
erro manifesto. -:- Paço do Senado, 12 de 
Maio de 1828. - Carneiro de Campos." 

Foi apoiada, mas por ter dado a 
hora não proseguio a discussão. 

Como o dia seguinte fosae de gala, 
e houvesse Beija-mão, resolveu-se 
que a sessio acabaria ao meio dia. 
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apromptar1 e J)iLra aquelle 'aeto. ReJaQd.o doa Brt. Senaliorea t"e fOt"mom • 
Comm.ili4o IJapecial, 11 '"e 1e retere o o Sr. Preaidente deu para. ordem , 

do_ dia, em primeiro lugar, o Proje. Offict,~ delta delta 
cto adiado; em aegundo, o Projecto 
sobre a Uberdad~ da imprenaa. "Os Srs. Visconde de Alcantara. - :Mar .. 

que~ de Caravellu. - Franeiaco Carneiro de
Campos, ..:.. Karquez de Inhambupe . .:.. Jo~ 
Antonio Rodrigues de Carvalho." 

Levantou-se a aesaAo ü duu ho
ru da tucle. 

RESOLUÇÕES DO SENADO . 

. "Illm. e Exm. sr. - Tendo o Senàcio de' 
apresentar respeltoaaDiente A Sua ~ajestade 

0 I•mpei'ador,· por uma Deputaçlo, a respoata 
á Falla do Throno, . assim o · communlco a 
v. ·Ex. para o fazer presente ao meamo Au
gusto Senhor, e participar-me depois o dia, 
hora e lugar em que haverá .por_ bem r~ceber 
aquella Deputaçlo. :- Deus Guar,de a .v. Ex· 
...;.. Paço do Senado, em 12 de Mato de 1828.
Vi..conde ·ae Ocrethé. Sr. Pedro de Araujo de 
Lima." 

"Illm. e Exm. Sr.- Accuso a ~ecepçlo 
dos officios de V. Ex. de 7 do· cor-rente, acom
panhando o requerimento de J_oaê Bernardino 
'Blbeiro Dinlz, qu~ pede ser admittldo eDi 
offfeiai da Secretaria deata Camara, e os pa
peis relativos aos exames. procedidoe pelo 
Ffscal·:M6r do ImperJo sobre a venda de cer. 
tos generos em lojas desta cidade; e cumpre
me participar a V. Ex., p•ra subir ao Au
gusto ConheclJnentO de Sua Majestade o Im
perador, que o Senado "lhes tem· dado o com· 
petente destino.- Deui-Guarde a V. Ex;
Paço do Senado, em. 12 de Maio de 1828. -
Vi.!conde -de Oaethé. ·sr. Pedro de Araujo 
Lima;" 

9• SESSÃO, EM 13 DE MA·IO DE 1828 

Ezpediente. - Oon.tinuaçdo da aegunda. ",_ 
cusstJo do fJ'rOjecto aobre o S"preme 2'ri~ 
~unaJ de JJUtiça. 

PBESIDE:SCIA DO SR. DISPO CAPELLÃO-XÓB 

Reunidos 28 Srs. Senadores, abrlo-
o Sr. Presidente a seulo, e lendo o
Sr. .2° · Secretat:io a acta da antece
dente, fof approvada. 

O Sr. 1° Secretario leu o-- seguinte-

Oflicio 

"IIIm. e Exm. Sr. -.TransmUto- ~V.~~ 
a resoJuclo da Camara dos Deputados acerca. 
do projecto de resoluçlo que auto~laa o· Go-
verno a mandar vir da Europa professorea de
obras h;rdrauUcas e engenheiros de pontes e
cal~adaa, afim 11e que seJa por V. Ez. apre-
sentada na Camata doi · Sra. Senadores, com · 
o referido projecto que' em . seu orlltnal_ re
verte. -Deus Guarde a V. Ex.-....:.: Paco da 
Camara ·dos Deputados, eDÍ 12 de Mato de-
1828. - Jo_aé .A.ntonio da Str"à. Mai11. Sr. VIa
conde de r.aethê." 

"IJlm. e Exm. Sr. ·- Fiz presente ao Se
nado o offfcfo que V. Ex. me dJriiio na data 
~e 9 do corrente, e havendo-se resolvido no
mear uma Commfislo Especli.l, composta dos 
p1em·bros Indicados _na relacAo Inclusa, -para 
qué unida 4 outra da Camara dos Sra. ~epu· 
tados, proceda a reapefto ,dos projectos do 
Codfgõ Crfmfnal, na f6nna especificada no 
mencionado offlclo: cumpre-me 'piLl'ticJ-pal.o 
a v. Ez., para o levar ao. conbee1ménto da 
mesma Camara. :-- Deus Guarde a v. Ex. -
Paço do ·senado, em- 12 ~-e Ma.iÓ de 1828. -
:visconde de Caeth~. Sr. Diogo Antonio Fefj6," 

"A ..,'"amara dos Deputados tor-na a re. 
metter 4 Camara dos Senadorei a prc)poslclo
que autorisa o Governo a mandar um Pro
fessor de Obras Hydraullcaai e enge~heJros 
de pontes -e calcadas, 4 qual nlo tem podido
dar o seu consentimento: - P~Ço da Ca
mara dos Deputados, em 12 de MaJo de '1828. 
- José · da ·costa · Car"alho, Presidente. -
José ~nMnio .da Silva Maia, l 0 "'Secretar1o.
Diogo A.ntottio Fcijd, 2° Secretario.!!_ · 
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O Senado ficou inteirado. 
NAo havendo mata · expediente, en. 

trou·se na 1' parte da ordem do dia, 
e continuou a diacuasão do arl. 6° do 
Projecto de Lei sobre a creaçlo do 
Tri'tlunal Supremo de Justica. 

0 SR. CAJt:SEIRO DE -CAXPOS: - J4 na 
sessão passada exhuberantemente expendi as 
minhas ldêas a respeito deste ~igo, e ee. 
cusava de fallar •mais nelle, comtudo direi 
tambem agora alguma cousa, fundado nos 
mesmos principias que então pronuncie!. Eu 
concordo, Sr. Presidente, nos · dous motivos 
.que no Artigo assignalam para a concessão 
da. Revista, que são: nullldade manifesta, e 
injustiça notoria; mas entendo que os ter
mos para exprimir -estes motivos devem ser 
mais claros, e precisos, para que os Juizes 
se não vejam embaraçados, nem se lhes deixe 
luga.r a interpretai-os como bem •lhes pare-

Delicto. 6m que cirurgiões conceituad01 di
gam que o homem estava morto em taea e 
taes feridas, haver testemunhas que tenham 
deposto contra o Têo, etc. : p6de ter sido mul 
bem applica.da a pena, mas dado que a.ppa. 
reça o supposto morto o :r:êo não deve !r a 
padecer: ê necessario que tenha um recurso, 
e este ê a rev-ista. No antigo aystema, como 
o Soberano reunia todos os Poderes, podla"'Se 
prescindir deste ·motivo, -porque então o So
berano. á vista de uma mudança tão consi
deravel, em q~e se patenteava que o réo ha
via sido pronunciado por um erro demonstra
do, podia dar o remedia; porém no systema 
act'aal, em que estão inteiramente sep&Tados, 
e injependentes os Poderes uns dos outros, ê 
indlspensavel inclull-o· na Lei. Quanto á. al
çada, estou em que a não deve haver, nem 
para os casos crimes, nem para os civels; 
porque do que se trata na Revista ê de vingar 
a Lei. O que as partes dizem, quando se quei
xam, é que o Juiz faltou ao seu direito,_ que 
offendeu uma Lei expressa, etc. Essa é a 
minha opinião, a Camara. decidii:á como jul· 
ga:r mais acertado. 

Seguiram-se a fa.Uar os Srs. Ro
drigues de Carvalho e João Evan. 
'gelista, cujos discursos o ta.chygra
pho não ouvio. 

~ cer. Por estas razões, Sr. Presidente, propuz 
na minha emenda de hontem, quanto á. nul-
1-idade mani·feeta, que esta expressão flosse 
substltuida por esta outra postergação das 
iormulas substanci&eil do Processo. Pa-rece. 
me que debaixo destes termos fica enunciado 
de uma maneira mais clara, e precisa, o que 
seja nullldade man.tfesta. Quanto á injustiça 
notori-a, seguooo o A!lvará de 3 de Novem
bro de 1768, dá-se quanto á. violação -de ·Lei 
expressa; mas como aquella expresel.o, in
justiÇa notõria, tem tambem o defeito de ser 
pouco exacta, Pl'OPUZ QUe se subitltufase 
pela · outra: que a éxpJ.lca; parecendo-me que 
desta maneira ficam as coueas mais claras, 

O ,SJi. CARm;mo DE CAXPos: - Sr. Presi
dente. Não me posso conformar com o _que 
acaba de dizer o nobre Senador, pois dessa 
maneira convertia-se a revista. em uma ter
ceira. iDIJtancia, e fazia-se necessario que ·o 
Tribunal Supremo de Justiça revisse todos 
os Autos. Não ê esta, nem- p6de ser a mente 
da Lei, porque a Constltuiclo tem eatabele· 
cfdo unica.mente duas instanciaa·: formar-ae 
uma terceira fôra proceder-se contra o que 
eUa determina. O que ha a examinar nesta 
Revista? Se foram guardadas as formulas es· 
sencfaes do Processo; se acaso se ferio aJ .. 
guma Lei e:xprel'sa; se acaso houve erro ma
nifesto, como nos caaos de .se dar1 por -valido 
um testamento, posto que nAo e~tejam pre
sentes as tes~emunha.s no acto da entrega. 
delle ao Tabellflo para o approvar; no caso 

·de se appllcar uma pena maior ou meno!' 

e· ·tiradas dó vago que tem ·dado causa ás 
multiplicadas interpretacões dos jurisconsul· 
toil a. este. respeito. Ora, a. estes dous m9ti
vos propuz que se a.ccrescentasse um ter
ceiro, que tirei do Codigo Francez, e falta 
em.-' a_ nossa Legislação; e dA-se esee motivo 
quando · houvet: eTl'O manl·festo, como nos 
tres ca.sos que vêm apontados nesse Codfgo. 
8!-Jpponhamos que se sentenciava um homem 
á morte em ultima instancia, por ter a.saas· 
slnado outro; que por6m esse que se suppu
nha morto, apparecla com vida: eis aqui um 
caéo em que ha erro manifesto, e em que 
se deve conceder Revisut', .P6de nAo baver 
neste Procwo postergacA.o de· nenhuma ·das 
formulas substanclaes, l'Xfstfr .um . Corpo de 

que a estabelecida. por Lei para o deUcto, etc. 
A hYpothese ·em- que ·o Nobre Senador figura 
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aHt>gar a parte que não tivera lettrado para 
a defender, não é pa.ra aqui~ porque então 
fazia·se necessario entrar no miudo exame 
d.o. Processo, e converter a Rev·ista em ter· 
ceira instancia, como jâ observei. Quanto ao 
que disse o outro· nobre Senador, p6de-se com 
effeito reduzir tudo ao que ·P~opôz o Sr. 
Visconde de Alcantara: mas não acho isso. 
conveniente, porque todos os jurisconsuUos 
fazem ;differenca dos ·dous casos, posterga
cão de formulas e ferida da Lei; e é nee<!s· 
sa.rlo sustentar a termologia da Legislação. 
Assento, portanto, que nenhum inconveniente 
ha em que se adopte a minha Emenda. an
tes a julgo mui conforme. 

que se deve adoiJtar o artigo, excepto a parte 
em que ·se estabelece a a;lçada. 

O Sn. SoLEDADE: - Eu apoio a emenda 
que propõe se concedam Revistas de todos os 
julgados, para esta disposição comprehender 
tambem as Justiças MHitares, as quaes estão 
expostas aos mesmos defeitos, que se têm 
aqui apontado a respeito das outras. Tam
be·m nos P:rooessos Militares p6de haver 
poster.gacão das f-ormulas ~ss-enclaes, p6de 
h.ave~: offensa da Lei, etc.; assim esta Emen
da ou alguma semelhante, é iildispensavel. 
Eu observo que o Tribunal de Cassação em 
França fa11a não s6 nas aa.usas mUltares, 
mas tambem nas marltimas. 

O Su. JOÃO Ev.~NGELISTA: - 'Diz o No
bre 'Senador que, uma vez que ae concedesse 
a Revista no caso que apontei, convertia-se 
a revista em uma terceir& ·l'h .. tancla. A ins
tancia . é quando a. · parte alnaa se defende, 
e não soe pôde proceder ã execução, emquanto 
o ·ne.gocio se não decide; porêm na revista 
.procede-se â execução. Uma parte executa, e 
estâ-se revendo a causa pe,la outra parte. 
Não quero, pois, uma terceira insta.ncla no 
que proponho, nem com isso a. vou procurar. 
Ha entre l.nstancia e Revista a differença. que 
tenho apontado. 

0 SR. CARNEmo DE CAln>os: - 0 que O 

nobre Senador quer é ir ao in~inito, e con
stituir de facto no Supremo Tribunal de 
Justiça uma terceira instancia. Isto oppõe-se 
â Constituição. Admittido o que eUe diz, era 
desnecessaria a. revista, porque havia a lns
tancia, Tecorria-se a ella. 

O Sn. BonoEs: - Levanto-me para fallar 
sobre a ·especte que lembrou o nobrd Sena
dor. E' muito justo que tambem aqul. se com
prehendam os Juizos M1Utares: mas antes 
d!sso deve-se cassar o decreto que autorlsa. 
o Supremo Conselho Militar a aggravar ou 
minorar as penas, conforme lhe parece: pois 
de outra maneira o Conselho Supremo de
Justiça ver-se.ha muito embaraçado. Como é · 
que elle ha de saber se houve offensa de lei, 
se uma ~el deixa ao a.rbitrio do Conselho 
Su~remo Militar o impôr a pena. que quizet:? 
Bem se vê que ê · lmpossivel: portanto antes 
disto deve-sa derogar o decreto que lhe dá 
tal .autoridade. 

o SB. cu"'"Eiiw DE CAln>os: -.o ·que o 
nobre Senador acaba de dizer parece que 
não deve oppôr·se ás observações feitas pelo 
Sr. Soledade, porque o decreto que mencio
na não .p6de subsistir .. Nen.hum Tribunal p6-
de ter leis arbitrarias; e passando esta que 
estamos discutindo, lia de· dizer-se que ~1-
cam derogadas todas as mais que lhe sio 
oppostas. 

O Sa. BonoEs: -Cuida o nobre Senador 

O SR. GoMIDE: - Sr. Presidente. Eu voto 
pelo artigo tal qual se acha no projecto, 
menos na· parte que trata da alçada, porque 
essa deve ser supprimida, e tanto se deve 
conceder a Revista por um milhão como por 
u~ Teal. Quanto A:~ objecções· que têm appa. 
rec!do contra o artigo, devemos-nos lembrar 
.d,e . ~ue estamos já abobadando' o edificio, sem 
termos ainda lançado os ··primeiros degrãos, 
isto é, ~atamos tratando· jã do Tribunal su
premo, e at.ndá. não estabelecemos os outros 
inferiores, nem temos os Codlgos, onde se 
bão de definir essas palavras, que por em
quanto ae taxam de ambiguas. Assento, pois, 

que com aquella clausula salva o embaraço. 
Nós cst~mos no systema de um ·Governo Con
stitucional, mas nem· por- isso deixam de ter 
andamento Leis que lhe são oppostas, dan
do-se por desculp~ que nlio ha outras que 
as deroguem. Sem se declarar. que fica de
rogado aquelle . decreto, ·julgo que a lei não 
pôde passar; e essa declaraçllo p6de..ae fa
zer no artigo s•. 
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Não havendo mais quem preten· 
desse a palavra, propOz o Sr. Presi
dEinte se a Camara julgava a materia 
discutida, e de-cidio-se que sim. 

dos contrahentes a que viva conjunctamente 
com o outro, podendo al.nda um recurso, pó
de ter mâs consequencias. Nos casos crimes, 
parece-me que nilo está. bem enunciado o 
artigo, e que a ~:s:ecução se deve suspender 
toda a vez que houver pena afflictiva, ou in. 
famante, cujo damno depois não se possa 
reparar. Debaixo destes pri•ncipios passo a 
propõr a seguinte 

Passou t!ntão a propOt:: 
1." Se approvava o artigo, salvas 

as emendas. Foi approvado. 

2:' Se a.p].lrovava a Emenda do Sr. 
Marquez de Caravellas, que em lu
gar de - .proferidas nas Relaç~s -
propõe o seguinte - em todos os 
julgados em ultima instancia. Foi 
approvada. 

3. • Se approvava a Emenda do Sr. 
Carneiro de Campos, assim concebi
da: - Quando se verificar algum 
dos tres casos: 1", postergação das 
formulas substanclaes do processo; 
2°, violação de lei expressa; 3°, erro 
manifesto. Decidio.se que não. · 

4.0 Se approvava a do Sr. Viscon
de de Alcantara, enundada deste 
modo: -As 'Revistas serão concedi
das nas Causas Civis e Ct:imes das 
sentenças proferidas em ultima ins
tancia, verificando-se um dos casos: 
1°, contravenção expressa da lei-; 2°, 
contrariedade de outra sentença da
da em ultima instancia entre as 
mesmas partes, pelos ·mesmos meios, 
no mesmo ou diverso Tribunal. Tam. 
bem não passou. 

5.° Finalmente, se approvava as 
dos Srs. Duque Estrada e J<1ão Evan· 
gelista, offerecidas na sessão passa

. da. Julgaram-se prejudicadas. 

Entrou em discussão o art. 7°. 

'' Art. 7.0 As Revistas não suspendem a 
execução das Sen.tenças. excepto nas causas 
crimes, quando é imposta a pena de morte 
natural, .. •d.egredo, ou ·galês: sendo os rêos 
os' recorrentes." 

O . Sn. CARNEmo DE CA~rPos: - Parece-me 
muito . justa a disposição do arti-go, porque 
isto não ·ê. um recurso ordinario, mas· ·ha 
casos civis, que .pare.ce devem fazer excepção', 
como por exemplo o divorcio. Obrigar um 

EliE::oi'DA 

,; Art. 7." As Revistas não suspendem a 
execução das sentenças, excepto o caso de 
d:vcrcio nas causas civis e nas crimes quan
do houver pena afflictiva ou infamante, com 
damno irreparavel. - Paço do Senado, em 13 
dê'"':v!aio de 1828. - Oam(!'i·ro de Cam,pos." 

Foi apoiada. mas não proseguio a 
discussão por ter dado a hora. 

O Sr. 1 o Secretario passou a ler 
este 

O !fi cio 

"Illm. e Exm. Sr. - Participo a v. Ex., 
para ser presente ao Senado, que Sua Ma
jestade o Imperador I:TJ:>·UVe por bem, por 
Carta Imperial de 10 do corrente, Nomear 
Senador a· Nicolâo Pereira de Cam.pos Ver
guelra; e que igualmente foi servido na data 
d~~ 3 de Novembro do anno passado Nomear 
para Senador a Manoel Ignacio da Cunha 
Menezes, que ainda não · tirou o seu titulo 
desta Secretaria de Estado. - Deus Guarde 
a V. Ex. - Paço, em 12 de Maio de 1828. -
Pedro ãe A·raujo Litna. Sr. . Visconde de 
Caethé." 

O Sr. Presidente deu para ordem 
do dia do parecer da Commissão de 
Policia, acerca das relações das des
pezas, apresentadas pelo porteiro do 
Senado; . depois a continuação da 
discussão do Projecto de Lei sobre a 
creação do Tribunal Supremo de 
Justiça: em ultimo lugar o project'o 
de lei sobre a liberdade da imprensa· 

Levantou-se a sessão ao meio dia~ 
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· B~B4Úlnte. -·Primeira dilct~~alo ~ um po. 

bre o :Supremo Tribunal de Juattoa. 
a qual' havia ficado adiada u •llo · 
utecedate, com uma emenda do er. 
Crnelro de C&mpos. 

· · t"eOer tia · Commirltlo dfe PoWeüJ aetlt'oa 
daa tlelfJeiQf fl)i,tas peJo porteiro do Se 

·.tljado. ~ O~nva~cJo tia 1egunt1G fUI. 
o Sa. CAKimBo DE CAmos: - Sr. Pre

sidente. Penso que a minha Emenda vai mul 
conforme, porque o ~rttgo contêm duu par. 
tea, a primeira sobre nlo suspende~ a eze. 

CNBdo ·do projecto áobre a • cr~4o do 
Supremo Tribunal de /uifj'JG. 

PBESIDE:s'CIA DO SR. BISPO CAPELLÃO KÓB 

Esta.ndo na sala 23 Srs. Senadores 
abrlo Q Sr. Presidente a seaa&o. O 
Sr. 2° Secretario leu a acta da a.n· 
tecedente e foi appr.ovada. 

cuclo d.u sentenças por occullo dute re
curso; a segunda ·sobre a excepçlo que deve 
ter aqueUa !l'egra; e sobre estes dous pouto. 
ê que versa a Emenda. Eu éoncordo com a 
regra geral, de que por occullo deite .re· 
curso ni.O se auspenda a execuclo das aen
tenou;· mu alo concordo com ae excepc~ea 

O Sr. 1 o Secretario paaaou a ler 
o seguinte 

Of!icio 

"Illm. e Exm. Sr. - Por offlcio do ,MI. 
uistro e Secretario de Estado doa Negocloa 
da Marinha, com data de 15 de .Novembro 

_ de 1827, ficou a Camara doa Deputados in
teirada de Haver Sua Majeetade o Imperador 
Sanccionado o Projecto de Lei sobre a nova 
organizaçlo da Imperial Brigada da Artilhe
ria da Marinha.. o que tenho a honra de 
participar a V. Ex. para que seja presente 
na Camara doa Srs.. Senadores. - \Deus 
Guarde a V. Ex. - Paço da Camara. doa 
Deputados, em 13 . de Maio de 1828. - /olé 
A.•ton.io da. 8iJva Mata. Sr. Visconde d·e eae. 
thê.". 

.. 

A Cam&ra ficou intelrãda. · 
Nlo havend·o · mala expediente, · ae

gulo..ae a ordem do di&, e entr.ou em 
1• dllcuialo o parecer da Commlalo 
de Pollcla acerca du relachs du 
deapezaa feitas pelo porteiro deste 
Senado no lntenallo das seaaiJea (1). 
NAo havendo . quem falluae aobre 
elte parecer, deu·ae por. dlacutldo; e 
posto depot. a votos, foi ápprovado, 
parà. pàsaar A. ulttma dllcuillo. 

Segulo-se a segunda ·parte da or
dem do dia e continuou 6.. 21 dlscua-. 
aAo ·do· art. 78 ·do ·proJecto de lei ao· 

(1) VeJa-se o parecer ná seaalo de 8 do 
corrente. 

que ·o artigo eatabelece, por_que, a meu ver, 
devem ser mais amplas. O artigo s6 estabe
lece excepÇI.o nos casos ~rimes, q.uanctp a 
pena ·f~r _ de morte natural, delredo ou ga. 
lês; . e DOI elvels nlo falla; mas pareoeo:me · 
que os · Franee'zes, na lua actual Leglslaçlo, 
tâmbem exceptuim ·neste, como por aemplo 
no divorcio. Quando os· conJuges pr.etendem 
separar-se por qualquer causa, parece que, 
nlo se suspendendo () effelto, e obrigando-se 
a mulher a Ir viver com o marido, quando 
ainda lhe reata um recur.so, p6de isso ter um 
reeultado peaalmo. Talvez haja outros cuoe ..... 
porêm agora nllo me ·occorre senlo e1te. 
Quanto .As CaUias Crimes. nlo posao tambem 
coovlr em· que s6mente . se suspenda: a exe· 
cuglo quando a pena fOr de morte, degredo 
ou salêa; ê neoessario que eatá dlapoaiCao 
comprehenda toda a pena affilctlva ou· lnf&. 
mante. Supponhamol que um homem foi eon. 
~emnado a quatro unos de prldo; 01 qua
tro aunol_-depreaia se passam, e.talYes j& te· 
nha preenchido aquella pena, quando lhe 
chepr a aentenca que o abeolva; pola teDho 
vlsto autoa em revlata ha dez annoa. e. ea. 
t&r-ae ainda nomeando .Juizes para ell11. 11' 
verdade que este recurao tem _por fim sus
tentar a. Leglalac&o. e ler como (uma eapecle 
de . censura; comtudo nunca se deve perdér 
de vtata o direito du parte~. Dll Dl&ll o Ir-· 
tlgo: "aendo 01 rêo1 01 reeoiTentes". · Bata 
clauaula deve · eupprlmlr.:se, e · aer mesmo o 
Promotor· da· .Tuatlca quem promova este re •. 
curto, P01'11.Ue · ê do interesse da Sociedade 
de que nlo aoffra a lnnocencla; e uilm como 
o Promotor deve procurar que· oa rAoa HJIIIl 
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:punidos conforme a lei, deve promover tam
bem .que a lei não carregue sobre o inno· 
cente. Responuer.se-ha que será. muito raro 
o caso, em que a parte não procure por si 
-es-te recurso. Não duvido que seja raro, mas 
algumas vezes :p6de acontecer, como quando 
um homem innocente se vê condemnado, e 
inteilamente se abandona á desesperação, e 
'Perde ·o amor á. vida. Desejo que o Promotor 
da Justiça tenha o duplicado caracter de de
fensor da innocencia e -de accusador do cri
me. Parece-me, pois, que a minha emenda é 
muito bem fundada, e que é desta maneira 
que deve passar o artigo. 

vo que se aponta em vez de prejudicial, tal
vez seja. util para evitar a separação dos 
conj uges. Querer proteger essa separação 
c·om mais um recurso, acho . muito peor. 
Multo mais razão ha para essa suspensão da. 
execução das Sentencas. excepto 1.as causas 
por exemplo quando disputam dous herdei
ros sobre a legitimidade da herança, e um a 
receba em dinheiro, e gasta-o, e o outro vai 
c melhora no recurso, mas jâ o primeiro não 
tem com qu~ pagar; entretanto nada disto 
obsta; por consequencia nesta parte vou com 
o artigo. Eis aqui a minha 

O Sn. Vrsco:mE DE ALcANTAnA: - Prin
eipiarei por analysar o artigo que estam-os 
discutindo. Esse artigo contém .tres partes: 

·na primeira, nega a suspensão da execução 
-das sentenças, ainda que se tente o recurso 
da revista; na segun-da, e_xceptua os casos 

·crimes -de pena de morte natural, degredo 
_.-ou galé; na terceira, requer que sejam os 

réos os recoi·rel'.tes. Encontro nisto contra-
.-dicções. Nós já temos uma lei feita e sanc· 
cionada, que suspende a execução das sen
tenças de pena de morte, ainda que a parte 
não tenha recorrido ao Poder Moderador; e 
quer a parte requeira, quer haja revista, quer 
a não haja, a pena de morte já não p6de ser 
executada. Outra contradicção é que se limi
tou a suspensão da execução das sentenças 
sómente naquelle -caso, e agora apparecem 
mais outros ·dous, que são degz:edo e galés, 
sem se advertir que por este modo fica ao 
arbítrio do réo ·O commutar a pena que lhe 
sahir. Supponhamos que um homem é con
demnado a galés, e que este homem diz que 
antes quer ficar !;)Teso e pedir Revista, mas 
que nunca o faz: não vai á.s galés. Pen'so, 

. :Pois, que essas anomalias se devem remediar, 
e para isso proporei uma Emenda, .que vem 
a· ser accrescen~ar, depois da palavra natu· 
ral, o seguinte: "atê a resolução do Governo"; 
e quanto ·á. pena de degredo ou galés, -estipu-

. lar .o prazo de um anno, contado do dia da 
_,publicação da .;;entença, ,para que dentro des
se. tempo possam. obter commutação de pena. 
Quanto a suspensão das Sentenças nas cau· 
.sas civeis, não posso conCQrdar com que o 
nobre preoplnante pretende.· "Todas .as Na· 
cões a .rejeitam., nem acho r~ão para se 
admittlr no caso do divorcio .. Q mes,mo motl. 

"Art. 7.0 As Revistas não suspendem 
execução das Sentcrnças. excepto nas causas 
crimes, quando é imposta ·a pcnr. de morte 
natural, até a resolução do Governo; e na. 
pena de degredo ou galé por um anno, con
tado do dia da publicação da sentença. -
Visconde ãe Alcantara." 

Foi apoiada. 

0 .SR. ~L\RQUEZ DE CARA VELW.S: - Não 
me posso conformar com a Emenda que apre
senta o nobre Senador: e primeiramente di
rei que o nobre Senador está. enganado,qun.n· 
do assevera que em nenhuma Nação se sus
pend3 a execução da sentença em casos ci
veis. Ella se suspende e apontarei, em abono 
dessa opinião, a autoridade de um grande 
homem, Favar de Langlad, que assim o de
clara no s·eu "Reportorio das Leis France
zas". Leia-o o Illustre Senador e convencer
se-ha desta verdade. Supponham.os que corria 
uma causa sobre nullid.ade de casamento, e 
que a sentença tenha sido dada contra· lei 
expressa, -ou havia faltado alguma das so
Jemnidades essenciaes do Processo, devia-se, 
,porventura, ·executar essa sentença.? De certo 
que não. Ora, o Patr.icien: tambem traz o 
mesmo e demais isto é ponto de .facto, que 
convêm averiguar. Diz tambem o nobz:e Se
nador que na pena ·de morte já. está acaute
lada, ·e accrescenta as palavras "atê . a decl· 
são do ·Governo". Não concordo com a sua. 
optnião porque uma ~ousa é a suspensAo para. 
se dirigirem suppllcas ao Throno, afim d& 
se obter perdão, ou minoração -da pena, ou. 
·tra. cousa ê suspenalto para a Revista. Aquellal 

8 
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tem -por fim suppUcar perdão, e esta exigir 
justiQa. O réo quando pede revista, diz que 
·foi mal sentenciado; que se lhe impõz uma 
pena mais grave, do que a merec-ida; qu-e se 
lhe não deixou usar do dJ.reito que tinha 
para defender-se; que se atropelaram e alte
raram a'S formulas essenciaes do Processo, e 
:reclama justiQa e não misericordia; o que 
não aeontece no outro easo. Ah.f o rio · sup
plica misericordia, e não justiQa. Demais, o 
recurso ao Poder. Moderador é só quando já 
não resta outro de qualidade alguma. (Apoia
dos). Vamos agora aos casos de degredo e 
galés. Quer o nobre Senador que a suspensão 
dure sõmente um anno; que o réo dentr~. 

desse anno apresente revogad'8. a pena, e não 
o fazendo, que se t1xecute. Isto, Sr. Presi
dente, é demasiado rigor. •Su.pponhamos que 

· o réo não põde dentro desse anno, que se 
ha de contar demais a ma:ts do· dia da pu. 
blicação da sentença, apromp,tar todos os 
papeis necessarios para . justi-ficar a sua in· 
nocencia, ou a iniquidade da sentenQa, por 
falta de meios, ou por outros quaesquer mo
tiiVos (que muitos põde haver neste caso); 
qti.e existe em uma das ·Províncias mais re
motas; ou que :finalmente o Tribunal não 
põde decid·ir com a precisa brevidade, ha de 
se mandar executar a sentença? Se elle de
pois fôr a•bsolvido na revista, quem lhe ha 
de reparar a infamia e os incommodos por 
que tiver passado? Que reparação é que isto 
póde ter? Sr. Presidente. Se o artigo precisa 
de alguma Emenda seja sempre para ampliar 
e -nunca ·para restringir. 

O Sn. VIscoNDE DE ALcANTARA: - Sr. 
Presidente. Não fallarei senão a respeito do 
que acabou de dizer o nobre Senador. Longe 
de mim o querer coarctar os meios de se pa· 
tentear a innocencia injustamente opprimi. 
da; pelo contrario, devem-se-lhe franquear 

.. todos os recursos. Quando propuz a emenda 
de que se não executasse a. sentença de pena 
de morte senão depois da resoluçllo do Go· 

. verno; tive em vista que não s6 o condemna. 
do p6de i-nterpOr o recurso da revista, mas 
·tambeni o Governo, quando a sentença vier 
ao Poder Moderador para minorar a pena. 
Quando a sentença vie~: para esse fim ao 
Poder Moderador, a ·Primeira cousa que elle 
-tem que mandar fazer, é. rever a -sentença; 
porque depois de revista, e julgada bem ap. 

plicada, ê que põde ter lugar a G~:aca do So
berano, querendo fazel·a. ·Quando chegarmos 
ao artigo 17, accrescentarel um artigo addi· 
tf!vo, que explique como isto ha de ser; e 
desta maneira ê que deve ser entendida. 
aquella minha Emenda. Quanto ao degredo e 
galés, ê necessar.lo estabelecer-se um prazo, 
dentro do qual o reo deva apresentar o me
lhoramento da sentenQa; porque de out~a 
maneira, não obtendo ·esse melhoramento ca· 
la-se, e nunca a cumpre. ·Se acaso se julga 
que um anno é pouco, dê~se mais; porém, es
tabeleça-se esse prazo. Sendo, pois, este o 
sentido em que offereci aquella Emenda, penso 
qut1 deve ser. admittida. 

o Sn, CARNEIRO DE CAMPOS: - Sustento 
a minha emenda, e penso que as observações 
feitas pelo nobre Senador não defendem a 
sua. Diz elle que o Governo ha de mandar 
rever a sentença (tratando dos casos de pena 
de morte), para o Soberano poder depois 
exercer o Poder Moderador, minorando essa 
pena. sendo que na Revista se decida haver 
sido bem applicada. 1';"ão sei como no syste
ma actual, em que estão divididos os pode
res. o Governo possa mandar rever um pro
cesso. Quando a sentença subir ao Poder 
Moderador, devem estar já esgotados todos 
os recursos, para. elle então agraciar, se 
quizer. Quanto ás outras penas de degredo 
e galês, disse o illustre Senador em primeiro 
lugar que não p6de haver damno irrepara
vel (1). Não me posso conrvencer de seme. 
lhante cousa. Como é que se· -ha de reparar· 
a um homem que vai para. um degredo, os 
pr.ejuizos, incommodos e desgostos, .porque 
elle passa, e talvez a sua. familia? Como se 
ha de reparar a. infamia ao · que fôr posto 
em galês? Eu não o sei.· ·A.pontou depois o 
illustre Senador o inconveniente, que resu.J. 
tava da suspensão da execução da sentença; 
mas eu não vejo esse incon·veniente, porque 
no art. 17 se diz: (lê) portanto o Juizo que 
proferlo a sentellÇa ha de vir a saber se o 
réo obtev<e ou não ·melhoramento da pena; 
mas quando mesmo se assente eni que se 
deve fixar um prazo para o rêo apresentar 
esse melhoramento, nunca tal prazo deverá. 
ser de um anno, porque ê multo pouco tem-

(1) () tachygrapho não a.lcançou. a espe
cte a que o no·bre Senador allude. 
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po. Quatro mezes e mais se passam muitas '. 
vezes sem chegar uma embarcacão do Pará., ' 
do Maranhão, etc. Pelo que respeita ao que 

O Sr. J oã.o Evangelista, fazendo 
varias observacões que o tachygra
pho não percebeu, expondo a clau
sula com que .termina o artigo não ê 
assaz clara, mandou á. Mesa a se
guinte 

o nobre Senador disse sobre a suspensão nos 
casos <:i'V.eis, nenhuma comparacão têm os 
males que pod·em resultar do que elle apon
tou, com as funestas consequencias que póde 
trazer a uma familia e obrigar-se a uma mu
lhe~: que litiga sobre divorcio a ir viver na 
companhia de seu marido, estando ainda 
pendente o resultado deste ultimo recurso: 
por consequencia assento que por todas as 
razões deve preferir a minha emenda. 

O Sr. Marquez de Inhambupe dis
sertou tambem sobre a materia, mas 
o tachygrapho nada colheu do seú 
discurso; depois mandou á Mesa 
€sta 

EMENDA 

"Proponho que se supprimam as ultimas 
}la.lavras que dizem - sendo. os réos os re
corr~nfes. - Marqucz àe Inha:mbuple." 

Foi apoiada. 

O Sn. M.mQUEZ nE CARAYELLAs: - Sr. 
Presidente. Não fallarei no que toca ao caso 
da pena de morte porque esta materia está 
esgotada; mas sim no que toca aos outros 
dous, que são degredo e galés. Propõe-se a 
suppressão da ultima clausula do artigo com 
o fundamento de que por ella podem os t:éos 
illudir a execucão da sentenca, pois como a 
revista a suspende, e elles devem ser os re
correntes, nunca se executa; porém ha en
gano nisto, porque a. parte tem certo tempo 
determinado nesta lei .para ·recorrer dentro 
delle, ~ não o fazendo passa-se a executar a 
sentenca. A suspensão não é antes della re
querer a revista, é depois; por consequencia 
parece-me infundamentada essa duvida, e 
para. maior clareza será conveniente, em lu
gat: da suppressão dessas ~alavra:s, substl
tuil-as da maneira que .passo a propOr: 

EMENDA 

"Suppl'imam-se as · ultimas palavras -
sendo os réos os recorrentes - e sejam sub
stltuidas .por estas - tendo os ·réos recorri
do. - Marque: de aaravellcu." 

Foi apoiada. 

E2\IEXDA 

"Em lugar das palavras- "sendo os 
réos os recorrentes''- eu d!ria, para evitar 
ambiguidade - bem e-ntendido, que sõ os 
réos podem ser os recorrentes. -João Evan
gdlista." 

Foi apoiada. 
o sn. MAnQUEZ DE IxuA2\IBUPE: - :sr. 

Presidente. Quando propuz a suppressão des
tas palavras, com que termina o artigo foi 
convencido de .que se deve ·guardar a jus
tica tanto ao autor, como ao réo, -e que por 
consequenc1a um e outro têm direito ao re
curso da revista; aquelle quando vir que a. 
sentenca impõe ao seu adversaria uma pena. 
menor do que a. merecida, este quando vir 
que a pena exorbitou, ou se negaram os 
meios legaes da sua defesa, etc. Não con'Vém 
opprimir a ·innocencia, nem impôr ao crime 
maior castigo, do que a lei tem determina
do; mas não convém igualmente que o crime 
fique impune, ou menos .castigado do que 
merece. O art. 6° já passou, e elle firma pela. 
sua expressão uma regra geral. que se en
tende tanto a respeito do autor, como do 
réo; não se podendo por consequencia agora 
sustentar que subsistam as palavras ultimas 
do arti.go em questão, sem se cahir em con
tradicção. Além, po!s, daquellas razões de 
justica, que apontei. occorre mais esta de ser 
preciso harmonisar o artigo com o que .esta. 
vencido, e para isso supprim·ir-se · a,quella 
clausula. 

O ·Sn. JoÃo EvANGEr.tSTA: - Sr. Preosi
dente. O artigo 6° não diz que se dará o re.
curso da. Revista tanto ao autor como ao rêo: 
a sua expressão é ambigua, e fundada nessa 
ambiguidade é que eu argumento. Os pr.in
clplo~ de humanidade. Sr. Presidente, alta
mente reclamam a protecção dos infelizes, e 
em sa .negar aos autores o recurso da revista 
nada se offe·nde á Justica, porque estes estão 
preparados com ·todos os documentos preci
sos contra os seus adversarias, e nenhum& 
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:materia. nova. tem que apresentar neste ul
timo· recurso. Não acontece o mesmo com os 
l'éos, tanto assim que esta mesma lei lhes 
permitte poderem manifestar a sua innocen
cia. nas causas crimes, ainda mesmo depois 
de executadas as sentenças, allegando que 
não lhes foi possível fazei-o antes; portanto, 
Sr. Presidente, sustento a minha emen~a. 

o Sr. Ollve!ra, em um pequeno 
discurso que fez, parece ter susten
tado o . artigo, mas o tachygrapho 
não alcançou os seus argumentos de 
maneira intelligivel. 

preparado, e que não p6de ter materia nova · 
para offerecer neste ·recurso, afim de alcan
car sentença mais conforme â sua justlça, 
não firma argumento paJ:a aqui, porque na 
revista não se vai examinar o fundo da 
questão, porêm sim se ha nullidade ·mani
festa ou injustica notaria; isto 6, se foi :bem 
aJppl!cada a lei e guardadas as !ormalid'ades 
protectoras dos .direitos do cidadão. Eis aqui 
o. que eu penso a respeito da concessão da 
revista aos autores. Agora o.fferece-se outra · 
questão, e vem a ser se neste caso deve tam· 
bem haver suspensão da sentenca. Eu, Sr. 
Presidente, não duvfa.o. a!firmar que . deve 
com e!felto haver essa suspensão para o rêo 

o Sn. MARQUEZ ·DE .CARAVELLAS: -.sr. não ·ficar exposto a soffrer talvez duas pe-
Presidente. Quando offereci a minha Emen- nas. Expl!car.me-hei melhor · pocr: um exem· 
d'a foi para desviar a objecção que havia pio. Supponhamos foi condemnado. a galés, e 
ponderado o Sr. Visconde de ~lcantar·a, de obrigado a cumprir a sentença; que, porêm, 
que, ficando as ulthnas palavras do artigo; a •parte contraria, vendo que a pena não ·era 
deixava-se ao arbitrio dos réos o poder de a. que a lei proporciona ao crime,. recorria á 
Impedirem a execução da pena. Então disse r·~vista e. era o réo condemnado: á morte; 
eu que na lei se fixava tempo certo para o ahi ficava este homem .com duas penas: uma. 
réo recorrer á revista, e que não o fazendo; a de ter andado nas galés, e a. outra a de 
passava""ile a executar a sentenca; mas, não- morte, sem que ninguem lhe .possa reparar 0 
obstante isso. propuz aquella Emenda, para prejuízo da primeira: por consequencia, as
maio~ clareza; porém, continuando o debate, sento que tambem deve aqui haver suspen
tem-se encaminhaüo a discussão para outro· · são da pena, lembrando-me até do que cllz. 
objecto e é, se acaso, se deve eonceder a re- : um celebre jurisconsulto, que taxa de lnjus
vista tambem aos· autores.· Eu assento que· ; ta a sentença que · conãemn.a: um homem, de
este direito tanto deve ser para o réo como· >pois de ter jazido .por muito tempo em uma, 
para o autor, porque tanto se falta ã lei ap- ; prisão. 
plicando-se uma pe-na menor do que a me- E' o que tenho para dizer sobre esta. 
recida, como se tfalta á lei" appllcando-se uma: : ma:terla, e peço licença para re·tlra.r a. ·mlnha. 
p-en·a malar do que ella estabelece p·a:ra o i Emenda. 
crime sentenciado. No primeiro caso ha of~ ' 
fensa. da lel eontra o autor, ao qual se nl!.o 
p6de negar o direito de reclamar; no- se-
gundo contra o réo, e em ambos se falta á: 
justf!:a. Ora, uma vez que passe a coneessão 
da revista, tamõem aos autores, como assento 
que deve passar, hllo "de supprl'm.lr-se a:quel
las palavras do artigo, e eu peco licença para 
retirar a minha: emenda. Os argumentos que 
produzfo o nobre Senador Sr. Jol!.o Evange
lista, contrariando aquella oplnll!.o, · n§.o me 
parecem bem fundado!. A humanidade n§:o 
p6d'e reclamar que se protejam os faelno. 
!'Osos. Isto fOra suppOr a humani-dade A hu
manidade~ porque com essa .proteccl!.o lesa· 
'f&mos o que se· de\"e a~s oftendidos. Dizer 
tambem o nobre Senador que o autor ~stâ 

O :Sr. Presidente consultou: á Ca:
mara sobre. o. requerimento do nobre 
Senador, e foi-lhe perm1ttido retirar 
a emenda. 

O· Sn; CAR~""Eino DE CAl\IPos: - Sr. Presi
dente. Já disse o que me occorria. sobre. o 
prazo que o nobre Senador Sr4 Visconde de 
Aleantara pro.pOz para a suspensAo da pena, 
e penso estar convencida esta CamB.l'a de 
que tal disposição não é admissivel, attenta 
a longitude em que ficam muitas~ Pro~fncfu 
e a consequente dffficuldade da. sua commu.· . 
ntcacão com a Capital: faJlaref agora sob:r.e 
a outra qucstlio que se tem veD..tfJa.dcn. Eu. • 
tou bem persuadido de que o autor tem tan
to direito â revista como o ré"o, "porque tanto 

.; 

·· .. 
' 
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se póde· offender a lei aggravando a pena, 
-como, diminuindo-a. Aggrava.n.do a pena., of-

deria. passar qual ·está; como a exige, julgo 
de necessidade accrescentar: "ou por seu 

fende-se ~ lei contra o rêo; diminuindo-a, bastante procurador", pois ás vezes acon· 
offende-se contra o autor: e como se deve tecerá que a parte não possa comparecer 
fazer justiça a ambos, devemos, por conse. para assignar, e tambem porque com a sen· 
quencia, ter o .mesmo recurso; entretanto os tença acabam os poderes da procuração. Eu 
legisladores, em regra geral, e maiormente mando a minha 
em casos crimes, sempre. têm negado a re. 
vista aos autores, e concedido aos rêos, fun
dados na razão de que o rêo póde estar in
nocente, atê ao fim, e o autor só vai procurar 
o: rigor da lei; mas não se dá. absoluta im 
punidade do' delieto. Neste· caso o roo sem
pre· tem um castigo, posto que não seja o 
que a· lei exactamente manda. Ora, esta opi
nião unanime dos leglsládores para. mim tem 
grande peso; comtudo conformo-me com o 
que· exp<mdeu o· nobre Senador, e assento 
que o· direito deve ser igual ])ara· ambas as 
partes, suspendendo-se a pena para não· acon
tecer_o prejuizo que o mesmo nobre Senador 
multo· bem- ponderou~ 

Julgando-se afinal discutida a ma
teria, propôz o Sr. Presidente o ar
tigo á votação, sah·as as Emendas, e 
foi . approvado. 

Passou então o Sr. Presidente . a 
·propôr a Emenda do Sr. Marquez de 
Inhambupe e não foi approvada, nem 
nenhuma das outras, ficando por 
consequencia o ar:t!go como estava 
redigido. 

Entrou em discussão o art. 8•. 

"Art. S;• A parte vencida, que quizer usar 
do recurso da revista, fará dl'sso manifesta
cão ao escrivão, que a reduzirá. a termo, as
slgnado pela parte, e duas testemunhas." 
. O. Sn. SotEDADE: -Não acho bom que: 
este. artigo diga sOmente. parte vencida, e . 
exclua dessa. maneira o procurador,. e penso . 
que deve ser emendado; porêm se. por aquel· 
las palavras se pôde entende~: tambem o 
procur.ador,. julgo . que p6de passar. 

0. Sn. MAllQ.UEZ DG INH.utDUPE.; - E' bem 
fundada a:. obs·ervacA.o · que fez. o. nobre Sena
dor, e o .artigo carece. de ser emendado. Se 
elle não exigisse a asslgn~.tura. di. parte, po. 

El!ENDA 

"Proponho que depois da palana - ma
nifestação - diga-se - por si ou por seu 
bãStante Procurador - e depoi.; d3.S palavras 
- pela parte - diga-se - ou O· seu mesmo 
Procurador. - Salva a redacção. - Marquez 
àc Inhambupe." 

Foi apoiada. 

O Sn. MAP.QUEZ DE CARA VEr.r.As: - Não 
me opponho á. Emenda, porque deb:arel pas
sar tudo o qu~ fôr para clareza; porêm, não 
a julgo de necessidade, porque pela parte en. 
tcnde.:se tambem o :Procurador. -Quanto á. 
idéa que o nobre Senador apresentou, dizen
do que, dada a sentença acabam·se os pode
res do procurador, tambem isso se podia en. 
tender a respdto da sentença finai: entre
tanto elle requer por essa mesma procura
ção qne tem. Emfim vá. muito ·embora o ac· 
crescentam-ento para clareza, porque muitas 
pessoas faltando a mais pequena declaração 
logo ficam embaraçadas, e ê necessario fazer 
com ellas o mesmo que faz o professor que 
ensina meninos; e todas as vt:>zes que ·se 
disser -parte - accrescente-se-ou seu .bas
tanJe Procurador. 

0 SR. :\{ARQUEZ DE:. lNHA!.IBUPE: - Ainda 
que na regra geral ·seja como o nobre Sena
dor diz, comtudo não pMe isso servir para . . 
aqui, porque este recurso ê um recurso ex-
traordinario, c precisa o Procurador de es· 
tar autorisado para interpol-o. Sem a Emen
da, elle não p6de ter essa autorlsação, por· 
que o artigo expressamente diz que a. parte 
vencida, que qufzer interp6r recurso da re
vista, rarã dtsso manlfesta~ão ao Escrivão. 
que a reduzirá a termo, asslgnado pela parte; 
logo, não póde ser asslgna<fo · pelo procura-
dor, e a . emenda .1· necessar!D:-

0 Sn. CARNEIRO DE CAMPOS: - .Tulgo que 
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o ar,tigo precisa com etfelto de alguma de. 
claração, ao menos nas ma~erfas crimes, não 
s6 porque isto ê um recurso extraordlnarfo, 
como tambem porque p6de a parte estar na 
cadeia, e nâo tem a liberdade de andar, e ir 
onde quizer. Talvez que esta idéa não occor· 
resse aos· redactores do projecto: p.ortanto, 
acho acertado que se faça a declaração. 

O Sr. Rodrigues de Carvalho faz 

"Art. 9.0 Esta manifestagão serâ feltr. 

dentro de dez dias da pubUcacão da senten. 
ça, e logo intimada a parte contraria: salvo 
nas Causas Crimes, nas q.uaes poderâ ser fel· 
ta, nl.o s6 emquanto durar a pena, mas ain
da mesmo depois de executadas as senten~:as, 
quando os punidos qulzerem md!!trar sua 
tnnocencia, alJe.gando que lhes n!o foi pos-

!livel fazel.o antes." 

uma pequena obse"ação que se não Passou-se ao artigo 10. 

p6de entender o que o tachY.grapho c; Art. 10. Interposto o recurso da Revista, 
escreveu; e mandou á Mesa esta ~.fi pa.rtes no termo de quinze dias arTazoa

.. ~o nor escrinto 110bre a nullldade ou !njus-

11 Substitua-se a palavra vencida. -
(JarvaJho." 

Foi apoiada. 
O tachygrapho não apanhou o que 

disse o Sr. Oliveira. 

O Sn. RODRIGUES DE CARVALHo: -Não 
queria fallar sobre esta questão de Procura· 
dor; porém não ha outro remedio. Deve-se 
adoptar o accrescentamento proposto, para 
clareza. e não sei que duvida .p6de haver 
nisto. Quando n6s aqui tratámos do processo 
sobre a responsabilidade dos Ministros, hou· 
ve grande questão a este respeito, e por fim 
assentou-se que fosse o Procurador. Se este 
Senado então julgou que era de tanta equi
dade admittfr-se o procuradol', como agora 
se está com duvida? Quanto ao outro objecto, 
sobre o qual offerecl a emenda, já disse o 
que se me offerecia dizer. 

Não houve mais quem pedisse a 
palavra, e dando·se a materla por 
discutida, propOz o Sr. Presidente o 
artigo á vota.ção, salvas as emendas, 
e foi approvado. 

PropOz depois o Sr. P~esldente a 
emenda do Sr. Rodrigues de Carva
lho, e foi tambem approvada. 

O mesmo aconteceu com a do Sr. 
Marqu.ez de Inhambupe. 

Entrou em dlscussAo o art. 9°, so. 
'bre o qual nlnguem fallou, e posto a. 
votos, fi()OU approvado· 

tfc~. oue sP.rvfr de fundamento ao dlto re. 
curso, sP.m novos docum-entos: e juntas as 
razões aos autos, s~>rã.o estes. ficando o bras· 
lado. re.mettfd()S ao ·Secretario do Tribunal 
Supremo. onde serão apresentados dentl'o de 
seis mezes, contados do dia da lnterposl~:ão 

do recuTso. 
O SR. Or.TVErnA: - O artlgo p6de passar 

em('ndando-se o prazo que elle fixa. Lembra
me que o Alvar! de 801 dava o prazo de dous 
annos, sendo multo mais facil ir do Pará a 
Portugal, do que vir ao Rio de Janeiro. O 
prazo mais apertado que se p6de dar é o 
de um anno. Eu proponho a 

El{ENDA 

••Regueiro que o prazo de seis mezes con
cedidos para a apresenta~Ao dos Autos de Re· 
vista no Tribunal Supremo, se amplie a um 
anno. - Rio, 14 de Maio de 1828. - Ltti! 
José de Oliveira." 

Foi apoiada, porém, em razão de 
dar a hora, ficou adiada a materla. 

O Sr. Presidente designou para or
dem do dia: 1°, a conUnua!:lio deste 
Projecto : 2°, a do Projecto sobre a 
Liberdade de Imprensa. 

Levantou-se a sessão âs. duas h o
Tas da ·tarde. - Bi8po OapellcZo-Mór, 
Presidente. - Visconde de Oaethé, 1• 
Secretario. - Luiz Joaquim Duque 
Estra.ffa Furtado rk Mendonça, 2° Se
cretario. 
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11' SESS.~O. ·EM 16 DE .MAIO DE 1828 

Expediente. _ continuação da discu$são ~ 
· Priojecto sobre a creaç<io do Supremo Tn· 

•bunal de Just·lça. -Leitura da RefU:oção 
da Resposta á FalTa do Throno. 

PRESIDESCI.A DO SR. DISPO C.U'ELL.:\0-~ÓR 

missão de Constituição. 
o Sn. MAnQuEz DE CAU.WI!:LI..\.s: - Devem 

ser remettidas a essa Commissão. 

O Sr. 1" Secretario leu o seguinte 

0/!ic:zo 

Como se achassem reunidos 30 Srs. 

"Illm. e ·Exm. Sr. - Participo a v. Ex. 
para o fazer presente ao Senado. que Sua 
Majestade o Imperador ha por bem receber 
a Deputac;ão de que trata o seu officio de 12 
do corrente, amanhã no Paço da Cidade, pe. 
las onze horas da manhã. - Deus Guarde a 
V. Ex. - Paço, em 16 de Maio de 1828. -
Pedro de Araujo Lima. Sr. Visconde de Cae
thé." 

Senadores, abrio o Sr. Presidente a 
sessão; e passando-se á leitura da 
Acta da antecedente, observou 

O SR. MABQUEZ DE SANTO A:~ouno: -Não 
sei se estou enganado, mas parece.·me que na 
sessão passada Yeio a participação do Gover
no a respeito dos novos Senadores. 

O Senado ficou inteirado. 
O mesmo Sr. to Secretario passou 

a ll•r este 0 Sn. PRESIDENTE: -Foi na sessão de 13 
do co.rrente. 

o Sn. MARQUEZ DE SANTTO Alt.\.Ro: - De
sejo.-saber a que Commissão foi remettido 
esse negocio. 

0 Sn. PRESIDENTE: - 0 Senado ficou in· 
teirado e d-epois remetteu.se á Commlssão 
de Poderes. 

0 Sn. l\fARQUEZ DE SANTO AMARo: - A' 
Commlssão de Constitui!;ão ê que isto per
tence; portanto, como membro dessa Com
missão requeiro que seja remettido a ella. 

0 Sn. 1\IARQUEZ DE CARAVELLAS: -Pelo 
que respeita ao Sr. Vergueiro penso que não 
é preciso Ir o negocio á Gommissão de Consti· 
tutção; agora pelo que toca ao Sr. Cunha jul
go bem fundado 0 requerimen~o do nobre 
Senador. Sobre este compete á Commtssão de 
Constituição dar o seu parecer. 

,, 

Não hav.endo mais quem ta.llasse, 
foi proposto a votos o t:equerimento 
do Sr. Marquez de Santo Amaro, e 
approvado. 

o Sr. Presidente declarou que, se 
·não havia mais obaervacões que fa. 
zer 4. Acta, estava approvada. Foi ap
provada. 

o Sa. DuQUE EsTRADA: - Ha tambem 
aqui outras · par~icipações do Sr •... Visconde da 
Pedra Branca, e de outro Senador .da Para· 

P.\UECER 

"Fo! remettido officialmente a esta Ca· 
mara pelo ex-Ministro e Secretario dos Ne
gocias do Imperio um requerimento de José 
Bernardino Ribeiro Diniz, official da Secre
taria da Mesa do Desembargo do Paço, em 
que pede a Sua Majestade Imperial a Graça 
de lhe permittir que com o mesmo vencimen
to que percebe, pelo seu actual emprego, que 
é de 150$000, ou ainda sem elle, se assim Sua 
Majestade Imper.fal o determinar, seja admlt
t.ido a servir na Secre.taria da Camara do Se
nado, não vencendo o ordenado correspon· 
dente ao lugar de official, senão na falta de 
qualquer dos existentes, em que houver de 
ser provido. 

"Implora esta Graça ·por desejar: melho· 
ramento de sua sorte, aliás mesquinha; fun. 
damenta o seu Requerimento apresentando do
cumentos que muito abonam a sua conduota, 
e presUmo, pelo zelo, intelligencia e probi
dade com que se tem: distinguido pelo espaço 
de 13 &~nnos em vaTios empregos, que tem 
occupado, até mesmo por te~ Já merecido ser 
nomeado Secretario do Governo das Jlhas do 
Principe e S. Thomli pelo Sr. D. João VI, cuJa 
G-raça se não pôde realizar. 

"·Persuade-se a· Mesa que, não obstan.te 
achaT-se a Secretaria da Cama~a do ·Senado 
com o numero sufflcien.te de oftfciaes, para 
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o necessario expediente della, todavia se faz 
digno da consideração de Sua. Majestade Im
perial o Requerimento do Supplica.nte, visto 
que convêm aproveitar um of!icial de reco
nhecido merecimento e aptidão e muito prin· 
cipalmente por que. desta admissão não re
sulta prejuizo á Fazenda Publica, uma vez 
que se contenta com o ordenado que ora per
cebe da repartição em que se aeha.. - Paço 
da Gamara, 16 de Maio de 1828. - Bispo Oa 
pellão·Mór, Presidente. - Visconde àd Oae
thé; 1°. Secretario. - Luiz Joaquim Duque 
Estrada Furtado de M enàonça, 2° Secretario. 
D. Nuno Eugenio de Locio Sdiiõiz, 4° Secre
tario." 

Ficou sobre c mesa para entrar em 
discussão, segundo a ordem dos tra
balhos. 

O Sr. Presidente annunciou que se 
ia proceder á nomeação da Deputação 
de que trata o officio do S~. Minis
tro do Imperio; e correndo-se 0 es
crutínio, sahir.am eleitos, por sorte, 
os Srs. .Francisco Ca.rnei~o de Cam
pos, José Caetano Ferreira de Aguiar, 
Patricio José de Almeida e Silva, 
Lourenço Rodrigues de Alldrada, Mar
quez de Maricá. e João Evangelista de 
Faria Lobato. 

O Sr. Presidente declarou ·que se 
passava á ordem do dia, que era a 
-contin.uação da discussão do Projecto 
de Lei sobre .a. creação do Tribuna1 
Supremo de Justiça, adiada na sessão 
passada. no art. 10, com uma Emenda 
do Sr. Olirvei:ta. 

O Sn .. MARQUEZ .. DE lNliAYDUPE: - Sr. 
Presidente. ·Pedi a .palavra para fazer uma : 
.pequena Qpser:vação :sobre· este artigo. Sendo : 
n.ecessario que .se :marque um prazo fixo para i 

ae apresen.tarem os Autos no Tribunal, o de. 
seis mezes ê :sufticiente a respeito ·de algu- ' 
mas Provincla.s; ;porém a respeito. de outras : 

' ê mal •pequeno: por consequencia ·parece pru-! 
dente fazer . differença entre -ellas. Se acasl) .' 
te :Pudesse fazer uma ·escala, multo; bom ·se- ' 
ria; mas ê imposslvel: portanto, diga-se que: 
s~a .aquelle prazo pan todas· as rprovhiclas,: 
a. . excepção do !!arA, Mara.nblio · e Matto · Gros
so •.. :Eu .. oUereço •uma emenda: 

·-'-"' 

EMENDA 

"Proponho que depois de apresentados -
diga;.se - dentt:o de dous mez'es da. Relação 
e Tribunaes da Côrte; de seis mezes das ou· 
tras Provincias, e de um anno das de Matto. 
Grosso, ·Maranhão e Parâ. - Salrva a reda
cção. - Marquez de Inhamõupe." 

Restringi o prazo a dous mezes a respeito 
da Côrte porque esse tempo é o que me pa· 
rece suffi.ciente :para as autor~dadeis subi· 
rem. 

O Sr. 2° Secretario leu a Emenda e 
foi apoiada. 

O Sn. MAnQuF..z DE SA...~To ÃlllRO: - Sr· 
Presidente. ~ste artigo trata de· da.r um prazo 
dentro do qual deve apparecer a causa .no 
Supremo Tribunal de Justiça para se dar a 
Revista; considerando as differentes dlstan· 
cias em que estão as Provincias do Imperio, 
parece que haverá ·desigualdade, .fixando-se 
esse prazo para uma em dous mezes, para ou· 
tras em seis, ·e em um anno: por. consequen
cia assento que será melhor detet:minar um 
prazo certo para todas, e .penso que este deve 
ser o de um anno. Ta.m.bem me parece que 
falta alguma cousa neste artigo, porque -trata 
s6mente da parte que tem o direito fixado, 
e não falia no successor. Um filho, por exem
plo, que succede ao pai, deve ter o mesmo 
direito. Para . supprir, po~tanto, esta ·omlssãc 
passo .a offerecer .a minha emenda. 

EMENDA 

"O successor .da P3.llte que tem direito A 
revista p6de continuar este recurso dentro 
do prazo que a lei concede. - Salva a reda
cção. - Marquez : ele San,to Amaro." 

Foi apoiada. 

0 Sn. JoÃo EVANGELISTA: - Sr. Presiden· 
te. Eu julgo a emenda· offereclda pelo Sr .. 
Marqüez -de 'Inhambupe mui conforme com os 
estYios qÚe ·até '11.gora :temos 'Seguido, e mes· 
mo com a razão natural. Ha uma tabella que 
marca os dltferentes prazos, segundo as dls. 
ta:nclas dos ·lugares: portanto isto não ê novl. 
da de. Eu lembraria mais uma · clrcumatailclt, 
e <é que ·se não attenda sO para ·as ·dl&tanclas, 

.~· 
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mas -que se olhe tanlb~m se houve algum 1m· 
pedimento, pelo qual se não pudessem apre
sentar os Autos dentro do tempo prefixo, no 
Tribunal Supremo: ·porque para os da Re
lacão e Tribunaes da Côrte, po·r exemplo, 
dâ-se dous mezes i porém ha processos que 
talvez se não possam apromptar dentro desse 
tempo para subirem â revista, e não parece 
justo que a parte por esse ·motivo fique pri
vada do recurso. Isto se põde remediar certi- · 
ficando o escrivão o embaraco, e julgando o 
'l'ribunal â vista da Certidão e dos Autos, se 
é ou não admissivel a desculpa, quando se 
tenha excedido o prazo. Quanto ao estabele
cer-se o mesmo prazo para todas, não me 
parece conforme com a justiça; porque as que 
ficassem ·mais proximas do Tribunal teriam 
maior va.ntagem; as que ficassem mais re
motas experimentariam maior difficuldade; 
assim apoio a emenda que propõe os seis me
zes para todas, e um anuo para as do Mara
D.'hão, Pará e l\íatto Grosso, tendo-se em vista 
sempre a outra consideração que apontei e 
que me parece mui ponderosa, porque estas 1 
Provincias estão ~as circumstancias de me- I 
recerem a excepçao. 

O Sn. CAR~EIRo DE CAliPOS: - Eu con
cordo com o nobre Senador que tem julgado 
necessaria a differe.aça dos prazos, não só 
pelo que elle acaba de dizer, mas até porque 
este é o costume das Nações estrangeiras. Os 
Francezes têm marcado estes prazos com bas
tante individuação e é muito razoavel que um 
cidadão que fica distante, tenha differença 
de tempo para poder recorrer: toda a duvida 
está no que se deve conceder. Um nobre ·Se
nador propôz dous mezes para as causas da 
Relação e Tribunaes da Côrte; mas este pra~ 
zo me parece mu!to limitado, pois ha muitas 
vezes p:-occssos tão volumosas, que se · não 
podem apromptar nesse tempo. Eu seguiria 
outro arbitrio, e é q_ue, para a. Côrte, e sua 
Provincla, o prazo fosse de quatro mezes; 
para as de Goyaz, Matto Grosso, Cea:r:á, Pará 
e Maranhão UIJ?. anno; e para todas as mais 
oito . mezes. Tambem não acho razão para se 
tirarem traslados de todos os Autos, que SI.' 

houverem de remetter â revista: ·basta que 
seja s6m-ente daquelles de , cuja sentença se 
não suspende a. execução po~que este traba
lho p6de ser mui dispendioso e 'as partes não 
terem meios para os mandarem copiar: por-

tanto parece-me que sõmente quando a exe· 
oucão ho'!lver de continuar, que devem fixar 
os trabalhos. E' o que tenho que observar. e 
passo a offerecer a .minha emenda. 

EMENDA. 

;; Depois da palavra - traslado - accr.es
ce:nte-se - no caso de não ser o recurso sus· 
P·:!nsivo - depois da palavra - apresentado 
- diga.se - ua Côrte e Provlncia .do Rio de 
Janeiro, dentro d·e quatro mezes; de um anno 
nas Províncias de Goyaz, Matto Grosso, Cea
ríí., Maranhão e Parâ; e de oito mezes para. 
as demais Provi·ncias, contados do dia, etc. 
- Salva a redacção. -.Paço do Senado, 16 
de Ma!o de 1828. - Carneiro de Campos." 

Foi apoiada. 

O Sr. Marquez de Inhambupe pro· 
nuncicu um discurso que o tachy
grapho não apanhou. Terminando of
fereceu a seguinte 

E:lrEND.\ 

"Proponho que depois das palavras -fi
cando o traslado - accrescente·se - excepto 
na Côrte. - Salva a redacção. - Marquez cZe 
Inhambupe." 

Foi apoiada. 

0 SR. MARQUEZ DE SANTO Aluno: -Eu 
acho que a lei não póde deixar de soffrer 
mudanças, posto que se deve limitar ás mais 
prlncipaes; mas que as não façanios só. por 
seguirmos antigos estylos, e a Legislação ve
lha, é que eu não entendo. Se o illustre Sena
dor . concorda em que um anno é bastante 
para que recurso se apres.ente no Supremo 
Tribunal de Justiça, vindo o processo de qual· 
quer Provincia que seja, · está finalizada a 
questão. Isto é o que me parece regular; e 
não ~tabelccer para umas Provinclas doua 
mezes ou quatro, para outras seis ou oito; e 
finalmente para outras um anno. O que de· 
vemos ter em vista ê fazermos uma lei per
feita e igual para todos; e não esses an-tigos 
-estYlos com que se argumenta, nem esaea 
exemplos das outras Nações. Os exemplos ~~ 
se devem adoptar quando f<1rem appllcavela •. 

9 
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O ·Sa. CüNEIBO DE . CAKPOS: - Sr. Preal. 
dente. Q'uuido propuz que s6men-te se .dei
xassem·: OlÍ :.traslados 'do& procesSOS cuja exe• 
eucllo não ·houvesse de se suspender, fundei
me em que ·multas vezes eBBes processos silo 
·volumosos e as par.tes têm faltas de meloa 
para fazerem essa despeza. A isto ainda ae 
não respondeu de ·m81Deira que _ cónvencesse. 
Um Ulus.tre Senador propOz outra emenda so
bre este assumpto e pretende que s6mente se
jam exceptuados os processos da. Côrte, . argu
mentando com· a difficuldade que para isso 
póde haver. Não concordo com a oplnllo do 
nobre Senador, antes erelo que na COrte ê 
isso mais facll, por haver' maior numero· de 
escrivães, e mais praticos do que f6ra della. 
Quanto aos prazos assen•to que para conser-

NAo ae entendeu o que escreveu o 
tachygrapho relativo ao discu~:so do 
Sr. Soledade. 

O· SB. MAnQUEZ DE lNIUliBUPE: - Sr. Pre
·sidente. Peco a palavra para uma explicacão. 
E' verdade que· concedida a Revista, deve-se 
mandar tirar o trabalho i ma.s par.a que se ha. 
de obrigar as par-tes aqui na Côrte a fazerem · 
antes disso semelhante despeza? Que assim 
se pratique nas Provincias con'Venho, porque 
não ha outro r.emedio; mas não vejo .razão 
para que se faça o mesmo na COrte. 

0 Sn. CARl'i'Emo DE. CAMPOS: - Nunca foi 
da ·mente da Lei que os Autos mandados á Re
vista tornassem ao Escrivão. Esta. medida é 
necessarfa para supprir a falta dos Autos, no 
caso de que elles se percam; e uma vez que 
é necessaria, deve ser geral, todos devem ta· 
zer esta · despeza. 

. varmos essa ·mesma. Igual(\ade que · o outro 
nobre Senador quer, é que devemos estabe
lecer dlfferentes, segundo maior ou menor 
distancia, em que o cidadão se acha'l' do re
cúrso. Se convêm que a lei seja igual, não 
deve dar o mesmo praio áquelle que está per
to, que dá áquelle que está longe; é necessa
rio f~rçosamente fazer differença, e nessa 
differença é que consiste a igualdade da lel. 
Estabelecer ·o mesmo prazo para todos ê des
lgu'alal-a: portanto . sustento a minha emen· 
da, e não me desprezo de ter citado em seu 
aoono a pratica de Nações estrangelra.s, pois 
que é fundada em razões e appUCBJVel ás nos
sas ch:cumstancias. 

o ·sn. JoÃo EvANGELISTA: -Acho muito 
bom que se tire c6pla dos Autos, porque p6de 
succeder que se 'percll.m na viagem; porém 
esta regra deve-.se entender paTa ·os que fo· 

·rem da COrte; para os que forem t6ra da 
C&r.te · nAo ha necessidade desse t~:~la.do: A 
cópia dos autos é sempre um fiagello para. 
aa. partes, e um lucro para os escrlvAes; e 
a lei ·nunca deve contemplar os lucros destes 
funccionarlos, mas só o Interesse das partes: 
portanto sustento a emenda que pr,opae esta 
ex:cep~o, . como fundada em equ·ldade, em lei 
e. em eat)'Io, ·do qual nlo ha que duv.lda.r. Em-

O SB. JoÃo Ev.\XGELISTA: -Disse ·o no
bre Senador que nunca foi da mente da lei 
que concedida a Revista, voltem os Autos ao 
Escrivão. Por força qu~ os Autos hão de ·vol
tar a elle para os minutar,· e portanto não 
vejo nisso inconveniente .. Nós devemos sem
pre procurar meios para que as partes não 
façam muita despeza; e pua que hão de fa· 
zer ellas esta, sem saberem se acaso . se lhes 
concede, ·ou não, 8. revista?. Isso não é outra· 
cousa senão procurar emolumentos para os 
Escr.lvAes, no que eu não convenho. O traslado 
só deve ser tirado depois de concedida a re
vista, para isto não ficar tlo oneroso ás Par-
tes. · · 

• bora ·seja otambem notado por trazer em apoio 
·· • da minha oplniAo a Leglalaclio e eatylos an

tiquados. NAo posso jAmais approva.r que uma 
cousa se exclua ·seS porque estA nas ·tela antl· 
gu. Ex:amlne-ae se ella ê boa; tendo-a. : a.d· 
opte·ae; nAo o sendo dcapreze·se. · Eata· ê a 
minha oplnlAo. 

0 Sa .. MARQUEZ DE CARAVELLAS:.- N4o 
,me levanto para fallar acerca do traslado do 
processo- porque eilta ma.terla está discutida· 
mas unlcamen·te sobre uma duvida que tenh~ 
:a respeito da emenda, que está na mesa, e 
trata· do direito do successor. A minha duvfdâ 
procede da obscuridade . daquella Emenda. a 
qual ê tal, que daria occaslAo a multas du. 
vidas, e estas devem-se . evitar com todo o cui
dado, porque em ma.t~rlas. legislativas toda 

·a clareza ê pouca. Dlz a emenda que o sue • 
. ceasor ·da parte que .tem direito 4 revista ' 
p6de continuar dte recurso dentro do pruo 
que _a lei concede. Enunciada aaalm a emen. 

, da nlo se sabe se deve continuar a6 pelo tem-
. PO que teve o antecessor, ou se compete ao 
successor 0 prazo por fntelro,~sem se deacon-

. . 'L> 
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tar. o tempo que j·â tlver d~corl'ido . delle. Diz. 
se que o prazo será. de um anno, e a emenda 
propõe que o súccessor continuará. com o pra. 
z0 que dá. a lei. Qual é esse prazo? E' um 
anno: logo p6de-se inferir que o successor de· 
ve ·ter um anno de prazo; o que me não pare
ce acer.tado, porque o auccessor. deve entrar 
no estado . em que se achar a. cousll. Suppo· 
nhamos que passaram dous mezes no tempc. 
do antecessor, o successor deve .ter sOmente 
dez. Parece-me qui! a .emenda está. obscura, 
e qu~ não pôde passar assim, porque offerece 
motivo de duvida. 

O Sn. .MARQUEZ I>E S.\NTO AMADo: - Se a 

em~nda não está bem explicada, póde-se enun. 
ciar de outra maneira, que não não cause 
duvida, e po~ isso puz a clausula - salva a 
r-edacção; - ruas eu julgo que ella está. com 
a precisa clareza. Digo na Emenda que o auc· 
cessor pôde continuar o .recurso dentro do 
prazo que a lei concede: bem se vê pela pa
lavra - continuar - que ao succesaor não 

.- se concede novo prazo, mas s6 pr.eencher o 
· que ~stá concedido ao antecessor, e por isso 
usei daquella palavra na emenda. 

0 SR. MARQUEZ DE C.ARAVELLAS: -A pa
lavra- continuar -não tira a duvida: ê 
preciso que isto se aclare, e sem alguma cla
reza não se pôde adoptar a emenda. 

O SR. CAltXEIRo DE CA:m>os: - Eu sou da 
mesma opinião de que se deve contar o tempo 

·que Uver deco~rido; mas julgo que o prazo 
se deve estender mais, quando os ·parentes do 
rêo quiz·~rem mostra.r a innocen~ia delle. l&to 
é u.m caso diverso, o que me parece ·merecer 
toda a attencão. 

Não havendo mais quem fallasse e 
dando a Camara por discutida a ma. 
te~ia, propOz o Sr. Presidente se pas· 
sava o artigo, saJ.vas as emebda&· 
Passou. 

Se a Camara approvava a primeira 
parte da emenda do Sr. Carneiro de 
Campos. Dec~dlo.se .que não. 

Se approvava a emenda do Sr. 
Marquez de Inhambupe sobre o mes
mo objecto. Decldlo.se tambem pela 
negativa. 

I 

Se approva.va a do Sr. Oli-veira, of· 
ferecida -na. sesallo palaada. Foi .re-
jeitada. ; · · 

Se approva.va a segunda parte da 
emenda do Sr. Carneiro de Campos. 
Adoptou-se e julgou.ae prejudicada a 
em-enda do Sr. Harqui!z de Inhambu· 
P*~ a respeito do tempo para aprese"'
•tação dos autos. 

Se approvava finalmente a emenda 
do Sr. Marquez de Santo Amaro. Nlo 
passou. 

O Sr. Presidente declarou que se 
suspendia a discussão emqua.nto se 
lia a redacção do discurso em res
posta â Falia do Thron~. 

Leu o Sr. 2° Secretario aquelle dis
curso e observou 

O Su. GoYIDE: - Acho que seria melhor 
dizer em lugar de - vfgJlancfa com que zela 
- o seguinte - vlgilancla com que zela.; ou 
por outra fôrma por 'zelo, em lugar de vlgl· 
lancia. 

O Sr. João Evangelista fez algumas 
observações que o tachygrapho não 
ouvio, e dando-se depois disso por dis
cutido o discurso, foi posto a votos, 
e approvado com a emenda lembrada· 
pelo Sr. Gomide. 

Voltando-se ao projecto sobre a 
creação do Supremo Tribunal de Jus· 
tlça, entrou em discussão o art. 11, 
sobre o qual não houve quem tal. 
lasse; e sendo posto a votos, ficou 
approvado qual se achava. 

"Art. 11. Recebendo o Secz:etarlo os au. 
tos, os apresentará. na. primeira conferéncia 
ao Tribunal; e se distribuirão a um dos ma• 
glstrados, que será. o· Relator." 

Segulo·se o artigo 12: 

"Art. 12. o Ministro a quem fOr distri
bui da a revista, exami-nará. os autos, e ·ane
gações das partes, e pondo no processo 11ma 
simples declaração de o ter 'VIsto, o P8lisar4 
ao Mf·nfstro, que lmmediata·mente se lh~ se
guir, o qual procederA da mesma f6rma, e as• 
sim por diante atê o numero 3." 1. 

0 SR. M.ARQUEZ DE INJLUIBUPE: - Sr. Pre. 
sidente. Como a. materJa. deste a.Jitlgo tem 
relação com a do seguinte, e eu me nllo con. 
for.mo com sua. doutrina, peço llcenca. A C&• 
mara para fallar em ambos, alnda que 86-: 
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mente aqu~Ue ê que se acha em discussão. 
Não me posso accommodar com a materia 
destes a11t1gos, e quizera que refundindo-se 

qualquer causa, póde fazer relatorio pouco 
exacto, e os mais Juizes votarem sobre elle 
com prejulzo da justica. Por esta mesma l'a· 
zão vou tambem contra a opinião de que isto 
se decida só pelo voto de dous ou tres, e o 
meio de remediar esse inconveniente ·me pa
rece consistir em se augmentar o numero dos 
Juizes para reverem os autos. Para isto pó. 
de-se estabelecer que, em lugar de tres, St!· 

jam seis, que jâ ê ·metade do Tribunal; e que 
no caso de empate o Tribunal decida. Estou 
em que, reduzindo-se na factura desta l~i a 
tres o numero dos Juizes que hão de exami. 
nar o processo, pretendeu-se facilitar a · de
cisão do negõcio; mas embo.ra elle tenha 
mais alg.uma demora, vâ com seguranca de 
julgamento. Eu passo a offerecer uma emen
da, na conformidade do que tenho exposto. 

. ~mbos em um só, se dissesse que o Juiz re
lator proponha a questão, e seja decidida por 
todo o Tribunal, em lugar de se fazer isto 
dependente só de dous, ou tres votos. Neste 
rec'.lrso, Sr. Pr·esldente, é nece~sarlo haver 
multa clrcumspeccão; porque ainda· que no 

· conceder a revista não possa haver grande 
· perigo, p6de comtudo havel-o em a negar, 
pois com a nega.tlva ·não ha mais para onde 

· recorrer. Po:r esta razão assento que todo o 
Tribunal deve entrar neste negocio, e não 

. unicamente tres membros, e serem os outros 
me:tos espectadores. Tenho de mais em meu 

·abono a pratica dos corpos collegiaes. Nelles 
sempre as ma terias são ·tratadas por to~os, 

e vencidas á pluralidade de votos; e ·não vejo 
razão nenhuma especial para que nos aparte
mos desta regra. Tambem se diz no artigo 

··que o Presidente designará o dia em que o 
'Relato.r deve apresentar o feito. Não concordo 
com Isto. Logo que elle o tiver visto, leve-o 
ao Tribunal. Reduzindo, pois, os dous artigos 
a um s6, quizera que se enunciasse pouco 
mais ou menos na fórma desta 

EMENDA 

"Proponho que depois da palavra - vis
. to -. dlga-ile - a. proporá no T~ibunal, e em · 
conferencia · geral S9 denegarA ou concederA 

. a revista A pluralidade de votos. - Salva a 
redaccio deste artigo; e do seguinte. - Mar· 
que: de Inhambupe." 

~! 
Foi apoiada. 

E::II"E~DA 

"Em lugar de - tres l\Hn!stros - diga. 
se - seis; e havendo empate, decidirá o Tri
bunal. - Salva a redaccão. - Marquez de 
Santo Amaro." 

Foi apoiada. 

O Sn. CARNEmo DE CAllrPos: - Sr. Presi· 
dente. Eu sou tambcm da opinião do Nobre 
Orador que primeiro fallou sobre a materla, 
e estou com elle em que todo o Tribunal deve 
votar, pois _não vejo razão alguma para que 
em negocio tão grave sejam s6mente tres a 
decidir, e os mais todos simples espectadores . 
O que o mesmo Nobre Oradot: propõe, ê con· 
forme com o que se pratica não s6 nas Ca
maras Leg!slatf.vas, mas tambem nos Tribu
naes dos Jurados, nos quaes todos os Juizes 

O Su. MABQUEZ DE SANTo AlUDo: - Sr. votam, e talvez o mesmo se adopte, quando 
· Presidente. Eu recoriheco como o nobre Se- se tratar da organização das novas Rlelacões. 

' (' 

nador quanto · ê ponderosa esta materia, para O costume de votarem s6 alguns Juizes, e 
·se · deixar unicamente dependente do arbitrio não todos, procede das nouas actuaes Rela
. ~e dous ou trea Juizes, negar ou conceder a cões, onde os Ministros e&tlo · distribuidoa 

' rev{sta, mas nlo posso convir na consequen- por differentes Mesas, e sem a devida atten. 
cla que. o nobre Senador dahl pretende .tirar, cl'->, gritando de uns para os- outros; e .onde 
e vem a ser reduzido isto da formulas. ordi- os dlfferentes Juizes se reunem na Mesa dos 
narias dos Trib~naes,. onde ha. um Relator . Aggravos, q~e ~ vezes parece uma especle 
que .. propõe, e o Tribunal decide.: O. Relator, de feira, onde todos faliam, e nl·nguem bem 

.alio digo que por maUcla,. mas por outra se Entende: mas tal systema ·dev.e-se emen-
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· dar pelos inconvenientes que offerece, e des

de ja, com-ecemos nessa. emenda. plo qu toca 
ao Tribunal de que ·tratamos. Não se oppo-

. nha que, devendo todo o Tribunal votar, le
vará muito tempo a decisão das revistas; 
nem. ·se julgue que hão de subir a elle muitos 
feitos. As partes hão de envergonha»-se de 

. requererem revistas, sem motivos bem fun
dados; e quanto ao tempo não póde ser mui
to, porque alli não se trata do fundo da ques
tão, mas unicamente de ver se acaso houve 
infracção da lel expressa. ou postergação das 
formulas essenciaes do processo; o que ha 
de vir necessariamente apontado no requeri
mento, e logo se vai ver. Sustento, pois, _a 
emenda que o nobre Senador offereceu, e es-

. tou convencido de que sempre é muito me
lhor o juizo de um Tribunal do que o de dous 
ou tres membros, que muitas vezes se dis
trahem. 

O Sr. Marquez de Inhambupe fez 
algumas observações que o tachygra
pho não ouvi o; e tendo dado a hora, 
declarou o Sr. Presidente que por 
este motivo ficava adiada a materia. 

O Sr. 1° Secretario deu conta de 
um o.ff!cio do Sr. Senador José Car
los Mayrinck da Silva. Ferrão, par
ticipando que não podia por ora 
apresentar-se na Camara, por se achar 
bastantemente incommodado; e que 
ia cuidar no seu Testabelecimento 
para aproveitar a primeira occasião 
segura que se lhe offerecer para se
guir o seu desti·no. 

Foi remettido á Commissão ·de 
Constituição. 

12• SESSÃO, E.\1 17 DE MAIO DE 1828 

Ultima discussão do parecer da OommAssão 
de Polic:ia sobre a.s relações das despezas -
f<,JVtas pcZ.o porteiro tro Senado no inte-r 
vallo das sessões. - Oontrinuação da dis
cussão do projecto do Supremo Tribunal 
de Justiça. 

PRESIDEXCIA DO SR. BJSPO CAPELL\0-:\[ÓP. 

Achando-se presentes 24 Srs. Sena
dores, abrio o Sr. Presidente a ses
são, e foi n'ella Ilda e approvadá. a 
Acta antecedente. 

Como não houvesse expediente para 
se ler, nem propostas, passou-se á 
prime~.ra parte da ordem do dia, que 
era a ultima discussão do parece~ da 
Commissão de Policia sobre as rela
ções das despezas feitas pelo porteiro 
deste Senado no intervallo da ses
são; e não havendo quem contra
riasse o dito parecer, procedeu-se á 
votação, julgando-se discutida a ma
teria, e foi approvada. 

O Sr. Presidente observou que eram 
horas de sahir a Deputação que ha
via de levar á Sua Majestade Impe
rial o discurso em resposta á Falia 
do Throno. Ret!rou-se em consequen
cia aquella Deputação pelas dez ho
ras e. meia. 

Entrou-se na segunda parte da o~
dem do dia, que era a continuação 
da discussão do Projecto de Lei so
bre a creação do Tribunal Supremo 
de Justiça, que na sessão anteceden
te ficou adiada no art. 12. 

O Sr. Duque 'Estrada fez um d's
curso no qual mostrou extensamente 
que se · devia unir a materia deste 
artigo com a do seguinte, e concluio 
offerecendo a seguinte 

INDICAÇÃO 

O Sr. P.residente fixou para a or
dem do d!a, em primei~o lugar, a ul
tima discussão do parecer da Com
missão de Policia sobre as despezas 
feitas pelo porteiro deste Senado; em 
segundo, a contlnuaçAo da materla 
adiada; e em ultimo, o Projecto de 
Le.i sobre a Liberdade de Imprensa. 

Levantou-se a· se~s.ão pouco dépois 
das duas horas da tarde. 

"Requeiro que se vote prfmeJro sobre a 
prejudicial proposta na primeira emenda., que 
vem a sei: se o ar.tigo 13 deve ser discutido 

. Juntamente com o ar.t. 12. - Duque Est·radiL." 

Foi apoiada. 
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0 Sa, MABQUEZ DE CABAVELLAB: -:- Sr. 
Presidente. Eu nlo acho necessario que se 
unam oa dous arti&oa, porque cada ·um delles 
trata de objecto differeoie. No artigo 12 mar
ca-se o numero dos Ministros uue devem 

·eXaminar os Feitos, e :no outro artigo diz.se a maneira por que o negocio· se ha de deci· 
· dlr: por.tanto podem muito· bem ficar sepa. 
rados estes artigos. Tambem nlo. me opporla 
'?- que a materta de ambos se reunisse em um 
sõ, porque nlo descubro .nisso Inconveniente; 
mas como estou em que não se devem fazer 
emendas sem necessidade e tal necessidade 
aqui não observo, pronuncio.me : c'ontra essa . 
pretenção. Tratemos do artigo; vejamos se 
ha de ser feito o exam·e por um sõ Juiz, ou 
por mais; e depois trataremos· do artigo 13, 
se 'estes Juizes sõs hão de votar, se ha de 
ser todo o Tribunal, finalmen~e como 6 que 
Isto se ha de decidir? Estou em que não de-

, vemos pOr emendas senão quando forem ne· 
cessaria8. 

' 0 SB. M..\DQUEZ DE INlLUmUPE: -Sr. 

aquelle numero; portanto nio me opponho i 
reunião· da materia deates doui arttsos. 

Nilo havendo mais quem falluse, 
perguntou o Sr. Pre~ldente se a Ca· 
mara dava por discu·tlda a materla 
da Indicação. Deeid.lo·se que alm. 

·se approvava que se unisae a ma
teria dos artigos 12 e 13 para ee dls· 
cutir conjunctamente. -Decidlo-se tam
'bem que sim e em consequencia leu 
o Sr. 2° Secretario o artllf<\ 13. · 

"Art. 13. Quando o ultimo tiver visto o 
processo, o apresentará na Mesa no dla que 
o P~:esldente designar, e todos tres decldlrllo 
por conferencia, á pluralidade de votos, se 
deve ou não conceder-se a revista, e o resul· 
tado se lançara. por despacho, assign.ado · p~r 
todos, concebido nos segÜintes termos: -Re. 
solveu-se que o caso 6 de revista, e que a 
ella se proceda: - ou resolveu-se que a re. 
vista não tem lugar." 

O Sr. Duque Estrada, depois de um 
discurso que o tachygrapho não ou. 
vio, offereceu esta 

EMENDA 

P.resldente. A materia destes dous artigos é 
tão connexa, que a resolução que iie .tomar a 
respeito· de um delles necessariamente ha de 
Influir sobre a disposição do outro, e por 
esta razão propuz na sessão passada que se 
reunissem ambos em um sõ. No artigo 12 
trata-se do numero dos M~ntstros que devem 
examinar o processo; mas como se ha de de. 
cidir esta questão, sem se tratar tambem do 

. artigo 13? Naquelle diz-se que sejam tres e 
neste propõem-se que esses tr.es decidam, e 
o, resultado se lance por despacho, asslgnado 
por todos·: mas Isto a .meu ver não .põde ter 
lugar. E' porventura admissivel 9ue todo o 
Tribunal subscreva a decisão de · · tres dos 
seus membros, sem ter entrado· na confe~
cia. Estou certo de que, sem se tratar da 
ma teria do artigo 13, não se .p6de decidir so. · 

"Art. 13: Depois da palavra - designar· 
se - diga.se - e ·todos seis decldirllo em 
conferencia de votos: havendo esta, todos 01 

que se acharem no Tribunal, á pluralidade de 
votos; ~ ·Salva a redacçl.o. - Duque E~· 
da." 

. bre .à do artigo 12· 

o Sn. MABQUEZ · DE CABAVELLAs: - Sr.~ 
Presidente. Aého mul~o peso nas observacões 
do nobre Senador;·· e bem · pel'luadldo da lm
portancia deste ·neg~lo,. assento que ee nllo. 
p6de decidir do numero doa Juizes ~ue hllo. 

. de -examinar ot F-eitos, eem · prlmelra~ente 
1e resolver se · todo · o· .Tribunal ha de ·votar,: 
ou nllo. Se· todo · elle houver de ·!vOtar,. b~Y.,m. 

· tres, como se diz no artigo; se nllo houv&r. 
de votar, ê entAo preclao que se augm.ente 

Foi apoiada. 

Tendo o Sr. Marquez de . Caravel
las pedido a palavra, e· comecado a 
·fallar, foi interrompido pela chegada 
da Deputacão. O S~. Carneiro de 
Campos, como . orador della, expGz 
que, apenas· a Deputacl.o . chegara ao 
Paco da Cidade· fôra Introduzida na 
Sala· do · Throno, com. as formalidade• 
do eatylo, e •benignamente acolhida 
J'Or Sua Majestade Imperial: que 
elle pronunciara então o discurso, e 
·o ·entregara depois nas ... Imperlaea 
Mloa; e que Sua M~eatad.e Impe· 
rlal a e dignara . de. ~responder: -
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"Que · agradecia· multo a resposta do 
Senado .. " 

Foi recebida. a resposta de Sua 
Majestade Imperial. eom muito espe. 
cial agrado. 

Continuou a discussão dos arti
gos 12 e 13. 

assim a.mpUe-se mais esse nume~:o, porém 
nu·nca. seja par, como ê o que o Sr. Marquez 
de Santo Amaro propOz. Ou se estabeleçam 
sete ou cinco para se evitar a inconvenl~ncla 
do empate bem sei que a. decisão pela plu. 
ralldade dos votos de todo o Tribunal é con· 
forme com o systema. dos jurados; mas essa. 
l'a.zão não me faz peso porque aqui trata.se · 
de ver se houye má.nifesta ·nullida.de ou in
justiça notaria, e i~to não é opjecto de jura. 
dos; - ê objecto de direito. 

SUB-El!ENDA 

"A' do Sr. Mar.quez de Santo Amaro -
Em lugar de seis Ministros, cinco. - Mar. 
qucz de Oaravellaa." 

Foi apoiada. 

o Sn. MABQtJ'EZ DE CABA.VJW.As: - Varias 
.()plniões têm aqui apparecido sobre a ma. 
ter!a destes dous artigos. Alguns dos nobres 
Senadores p::.-etendem que o ·Tribunal todo 
vote sobre a ~dmissão ou rejeicão da revista; 
·outros querem que não seja todo o Tribu· 
nal, mas s6 certo numet:o de Ministros por · 
elle nomeados. Os que seguem esta Qpinião 
ai.nda se dividem em duas classes: uma dos 
que pretendem que a decisão seja á. plural!. 
dade de votos desses nomeados, e que haven
do empate vot~ todo o Tribunal; outra dos 
que pretendem que havendo discrepancia de 
votos entre os ditos nomeados, tenha então 
lugar a votação de todo o Tdbunal. Penso 
que são estas as opiniões que têm appareci. 
do. Eu acho, Sr. Presidente, que ·não ê pre· 
ciso que vote o Tribunal todo, e até julgo 
isto absurdo; porque as revistas vão depois 
ser . julgadas nas Relacões por tres Ministros 
s6, concordandll os quaes entre si, eonfirma-

O Sn. CARNEIRO DE CAl\rPos: - Sr. Pre
sidente. Já. hontem sustentei a emenda do 
Sr. Marquez de Inhambupe, e agora me le
vanto para continuar a propugnar por ella. 
O systema desta lei suppõe que a Sessão se 
faz a portas fechadas, porque era impossi. 
vel e:xpôr-se aos olhos do publico um me
thodo tão de.feituoso de julgar, porém as 
novas lnstituicões reclamam a pubHeidade, 
e basta Isto para se rejeitar o plano da. 
Lei como anti-constitucional e impolitlca. 
Não posso conceber o motivo ou a razão por 
'que pagando a Nação treze Juizes, tão. pou
cos .tomem parte nestas discussões~ e fique 
pendendo a sorte das . vidas, das honras, das 
fazendas dos cidadãos; aESim como a opinião 
sobre a boa ou má. appllcacão das leis, de: 
tão ólminutos votos. Disse o nobre Senador 
que me precedeu, que parecia· absurdo que 
estas questões que devem depois ir definiti
vamente · decidir-se em uma Rela!;ão com· 
poucos votos,. exigissem no Tribunal Supre
mo de todos os seus Membros; porêm pri• 
meiramente julgo ser petlcão de principio ou 
outra Irregularidade de racioclnlo combater 
esta Emenda pelo motivo da f6rma do julga
mento .nas Relacões a. que ha de baixar o 
processo que se ha . de rever, pois que ainda 
não chegamos · a esse artigo, nem sabemos 
como ha de decidir-se: antes ê J,lrovavel que 
tambem nas ·Rela.oCJes, como dA df11e .aqul 
se refor.me o methodo de Julgar; ~m we- .. 
gundo lugar a questAo que sl! trata no Trl. · 

. se, ou revoga-se a senten!;a. Ora, se isto se 
pratica na decisão, que ê materia. de maior 
i.mporta.ncia, e que exige muito maior exa. 
.me, ·e cuidado, para que havemos de es~· 
belecer que votem todos os Ministros, para. 
dizerem simplesmente que tem ou não lugar 
a. revista? Julgo, pois, que não é necessarlo, 
antes Indecoroso, que todo o Tribunal vote ; 
até porque elle tem outras ma.terias de. que 
tratar, como são o conhecer dos dellctos, e 
erros de officio que commetterem os seus 
.1\fl.nistros, os das Relações, os empre~ados no 
Corpo Diplomatico e os Presidentes · das Pro
vlnclas~ e decidir· sobre os confiictoR de ju· 
rlsdicção e competenela das Relações P.rovln
claes; e é necessario delxarinos·lhe tempo 
para Isto. e nlo occuparmos todos s6mente 
com as revistas. Nestes termos propendo para 

- que se nomeie certo numero de Ministros que 
Julguem sobre as revls.ta.S';. ·mas nlo ad.mlttt. 
rei que seJam a6mente tres; ' porque então a 
declsllo se fará multas vezes com dous, dado 
.que um delles discrepe, e Isso ê multo pouco; 
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bunal Supremo de Justiça, tem muito maior 
importancia do que a outra que versa sabre 
o fundo do negocio: portanto não descubro 
o inculcado absurdo. 

O R. MARQUEZ DE CARAVELLAS: — Sr. 

Peesidente. Eu não sei onde o nobre Sena-
dor achou que esta discussão do Tribunal 
deve ser, a portas abertas. Em Inglaterra 
o em França, onde se acha estabelecido o 
systema dos jurados, a discussão entre os 
mesmos jurados é a portas fechadas, e só 

o seu resultado é que depois se publica a 
portas abertas: como quer, pois, o nobre 
Senador que quando se estiver discutindo a 
materia, seja um acto 'publico? De que se 
trata, Sr. Presidente, é de uma questão de 
direito, e não de um caso de jurados, Se to-
dos os membros do Tribunal devem votar é 
necessario que todos examinem o processo, e 
:aso levará tempo infinito, principalmente se 
o processo fõr volumoso, como muitas vezes 
acontece. Tambem não destruio o nobre Se-
reator o argumento que fiz, mostrando o ab-
surdo que se seguia de ser julgada a Revista 
por todo o Tribunal, e poderem depois tres 
membros da Relação tornar a annullar essa 
decisão do Tribunal. Disse ■elle que ainda 
n:lo sabemos o modo como as Relações hão 
de decidir nestes casos. Pois se ainda o não 
Sabemos, como quer o nobre Senador expõr 
o Tribunal áquella falta de decencia e de-
coro? Supponhamos que se decide que tres 
ou seis Desembargadores da Relação sejam 
os que decidam. a Revista; será porventura 
decoroso que este numero de Desembarga-
dores de inferior graduação possa deitar 
abaixo o que decidio o Tribunal? Que consi-
deração merecerá então o Tribunal Supre-
mo? E' necessario attendermos muito a es-
tas circumstancias. Quanto ao que disse o 
nebre Senador a respeito da importancia da 
materia estou muito longe de negar que 
ella seja digna de muita consideração; mas 
sustentarei sempre que é muito facil exami-
nar simplesmente- se concorreu algum dos 
motivos que podem dar lugar á Revista do 
que entrar no exame do fundo da Causa. 

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS: — Vejo, Sr. 
Presidente, que em Paizes mais civilisados 
se pratica o mesmo que proponho, e não se 
reputa indecencia o que o nobre Senador 

Foi apoiada. 

O SR. MARQUEZ DE C ARAVELLAS: — Sr. 
Presidente. Não fatiarei sobre a decencia ou 
indecencia a que fica exposto o Tribunal Su-
premo, seguindo-se a opinião dos dous illus-
tre,s Senadores que acabaram de fallar; por-
que Isso são ldéas relativas, e pôde me pa-
recer muito bem uma cousa que a outro pa-
reça muito mal. Eu julgo indecoroso que 
tres ou seis Membros de uma Relação an-
nullem o voto de todo o Supremo Tribunal 
de Justiça; que este diga por exemplo que 
o caso é de Revista, e aquelles digam que 
não; mas deixemos isto de parte, e vamos 
ao mais. O primeiro dos nobres Senadores 
está equivocado quando affirma que nos Tri-
bunaes dos Jurados a discussão é publica. 
O que nesses Tribunaes se faz em publico 
é a discussão entre o autor e o réo; porém 
a conferencia dos Juizes é em particular. 
Tanto é isto assim, que, conclulda essa pu-
blica discussão, não dos Juizes, mas das par-
tes, os Juizes ou Jurados, se retiram para, 
outra casa, e ah l conferenciam, ou discutem. 
Ora, pergunto eu, Ode aqui entrar discussão 
entre autor e réo? Não. Aqui sómente se exa-
mina se ha injustiça notoria, ou nullidade 
manifesta: logo, como é que se affirma que 
ha de ser publica a discussão? Uma cousa é 
tratar entre partes que sustentam o seu di-
reito, outra cousa é examinar se ha ou não 

aponta em contradicta á minha opinião. La-

bora tambem o illustre Senador em um en-
gano, pelo que respeita á pratica dos Jura-
dos. A discussão no Tribunal dos Jurados é 
publica, a votação é que se faz em parti-
cular. 

O tachygrapho não percebeu o 
discurso do Sr. Marquez de Inham-
bupe, que ao terminar mandou 
Mesa a seguinte 

EMENDA 

"Art. 13. Proponho que o Juiz lavre as-
sento ou sentença, em que declare as razões 
fundamentaes que serviram de base para 
conceder ou denegar a Revista, como se pra-
tica em todos os Julgados.— Salva a reda-
cção. — Marques de Inhamb-upe." 
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cão, apparece um inconveniente com a dia
posi~ão do artigo que ·citei. Su·pponhamoa 
que a sentenca foi dada por doze Juizes, e 
que na Relação para onde se remettem os 
Autos não ha esse numero delles, como se 
ha doe remediar isto? Supponhamoa que al
guns estão doentes, e não podem compare
CI:'r, esoerar-se-na QUe se restai>eieçam! Sr. 
Presid-ente, o conhecer se acaso houve nulll
dade manifesta, ou injustiça notaria, não é 
cousa de grande difflculdade, e que mereça 
a attenção de todo o Tribunal: basta para 
isso o exame e decisão de alguns dos seus 
Membros, e estes sejam cinco, como propuz. 
Quanto ao declararem-se as razões · 1'unda
mentaes que serviram de base para se con
ceder, ou denegar a Revista, acho jsso muito 
justo, e mesmo que se aponte a Lei que foi 
ferida, e a que se devia applicar. 

O Sn. CAR:\'Emo DE C.·ÚIIPos: - Sr. Pre
sidelite. Pouco posso já dizer; entretanto 
sempre responderei ao nobre Senador. Pon
a.t>ra o nobre Sandor um inconveniente, di
zendo que póde ser que não haja na Rela
ção a que forem remettidos os Autos, tantos 
Juizes, como no Tribunal, para ser julgada 
a Revista por outros tantos. quantos a con
cederam. e que ... 

O Sn. MARQUEZ DE CARA\"ELLAS: - O II
lustre Senador está enganado: eu não disse 
~emelhante cousa, nem a podia dizer, e se
não leia o Illustre Senador o artigo que ci
tei e convencer-se-ha disto mesmo. (0 nobre 
orador leu o artigo 16 e concluio dizendo): 
Sobre isto é que eu .fallei. 

infraccão de Lei ou falta de alguma das f6r. 
mas essenclaes do Processo. Outro nobre Se. 
nador argumenta dizendo que o objecto. prin
cipal da R·evista ê sustentar a uniformidade 
dos Julgamentos; a geral e fiel observancia 
da Lei; e que, portanto. todo o Tribunal deve 
intt>rvir em taes resolucões, apezar do obsta
culo que ponderei, da demora. aue resulta
ria de So\!melhante methodQ; af~i~m,ando o 
Illustre Senador que não é necessario que 
todos os Membros do Tribunal examinem os 
autos, mas .basta que pecam a leitura de um 
ou de outro documento para se esclarecerem. 
Responderei a isto, Sr. Presidente, que. a 
ser o objecto principal da Revista o que o 
nobre Senador diz, devia-se conceder a Re
vista ao Ministerio Publico, que é o que se 
faz em Franca. no Tribunal de Cassação; 
mas aqui não se faz o mesmo; tanto assim 
que suscUando-se neste Sena~o essa idéa., 
não passou: logo, esta Lei. como está. orga. 
nizada. é sómente para recurso da parte; é 
para sustentar o s.eu direito, e não para des
aggravar a Lei offendida. Prova-se isto ain
da mais, porque quando as partes concordam 
e se~ accommodam com a sentença, não se 
int.erpõe -este recurso. Apartaram-se os Srs. 
Deputados da excellente instituição do Tri
bunal de Cassação de França, e esta Camara 
parece que não quer emendar a Lei, nesta 
parte. Quanto ao erame dos autos não é o 
mesmo levai-os cada um para sua casa, e 
ahi revel-os com toda a attenção, como jul
go necessario. no caso de todos os Membros 
deverem votar, ou pedir que se leia um ou 
outro documento, que muitas vezes póde ser O Sn. CARNEIRo DE CA:IIPOS: - Par-ece

me que o nobre Senador trazia como diffi
culdade que no Tribunal Supremo de Justi
ça julgassem . todos os Ministros sobre a con
cessão da Revista, podendo ser que depois na 
R-elação não houvesse numero sufficiente de 
M}nistros para ser decidida por outros' tan. 
tos quanto a concederam; mas como o nobre 
Senador reclama, e aftirma que não disse 
tal, penso que o seu argumento foi então di
rigido a . mostrar o que ~re ha de praticar 
nas Relações. Já disse, Sr. Presidente, que 
ainda não sabemos o modo por que isto ha 
de ser julgado nas Relações; a Lei ainda o 
não marcou. e de certo não ha de ser da 
mesma maneira que até agora. O principal 
interesse deste Tribunal é a sustentação dos 

o menos importante. O suppôr tambem o II
lustre Senador que a Revista ha de ser de· 
cidida na Relação por todos os Juizes é um 
engano. Eis aqui está. o art. 16, que diz: 
"Concedida a &evjista., serão .rem.ettidos os 
autos e:r. offi.cio a uma Relação que o Tribu
nal designar. tendo em vista a commodidade 
das partes, comtanto que não seja a mesma 
em que se proferia a sentença; e ahi, sem 
mais serem ouvidas as Partes, serão os au
tos revistos por tantos Juizes quantos forem 
os da sentença recorrida''. Logo, isto suppõe 
que· a decisão não ha de ser de todos os 
Membros da Relação; porém só de certo nu
mero delles. · Na hypothese do Illustre Sena
dor de ser o julgamento por toda a Rela· 

10 
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era mate facU conhecer se Unha concorrido 
nullldade manifesta ou ·injustiça · notorla, do 
que . conhecer se a. Lei n!() havir.. sido guar-
dlld~; e que sendo isto objecto de exame e 
decisão de certo numero de Ministros, não 
liavia . razão para se estabelecer que na con
~são da revista objecto muito mais facil, 
tomasse conhecimento e votasse todo o Trl· 
bunal. A esta observ~ão, que me parece· 
multo bem fundada, replica o nobre Sena
dor dizendo que ainda isto não está deci
dido; que não sabemos por ora se as Revls. 
tas serão sentenciadas por toda a Rel~ão 

oU s6 por alguns dos seus Membros: porêm 
eu,· Sr. Presidente, discorro segundo os prin
cipio& em que vejo baseada a lei, e segundo 
o que se tem vencido. A Lei t:epousa na base 
de que esse julgamento não ha de ser feito 
por toda a Relação; e observei quanto A ou
tra parte, que o Senado rejeitou a idêa de 
se formar da Revista um melo para a uni· 
formldade da jurisprudencia, e desaggravo 
da lei ferida: tanto assim qu~ se não es
tabeleceu o Mlnisterlo Publico, como nesse 
caso cumpria. Adopte-se outra base para a 
Lei. que eu então discorrerei de outro modo· . , 
porque então irão os seus artigos em harmo-

principtos da . Lt>glslaçlo, oomo já aqui ae 
ob•ervou; e o nobre. Senador confundlo Isto, 
e pensa que o Tribunal julga . sobre o fundo 
ela Causa. O : Tribunal, Sr. Presidente, · julga 
ae foi offendlda a Lei. e lato meamo ae pra· 
tlcava antigamente; mas depois foi-se alte
rando pelo decurso do tempo, e entrou o 
Tribunal que concede aa Revistai, a julgar 
sobre o fundo das questões. Tanto ê yerdade 
o tratar-se nas Revistas da offensa da Lei 
que a Ordena!;ão não diz ter lugar a Revista 
quando o Ministro julga contra a Lei; mas 
sim quando offende a Lei, e traz o exemplo 
do testamento' do meno~: de quatorze annos; 
logo, como· diz o nobre Senador que não se 
tem em vista ·sustentar a Lei? Estriba-se o 
nobre Senador em ·que, se acaso ass.im fosse, 
havia-se de estabelecer um Juiz Publlco, que 
tambem requeresse a revista a . ibeneficio da 
lei; porêin, que isto não passou. Por · nlo 
ter passado não se segue que ainda não Te

nha a adoptar-se esta idéa; a discussão ain
da não acabou. Quanto ao engano, em· que 
o nobre Senador me suppõe a respeit<l de 
ser publica a -discussão, sei que entre os nos
sos J'uizes ê em particular; porém não é as
sim nos Paizes onde ha Constituição. No Tri
buna~ de Cassação, em F-ranca. é publica e 
do mesmo modo em Inglaterra, quanilo ha 
revistas mais importantes, e se ajuntam os 
Juizes em Zitng's Bench com os do Oommon 
Pleas e do Echiquier. Nos Jurados tambem ~ 
publica, e s6mente se recolhem quando vãa 
para votar; e atê sendo a materia clara. 
muitas vezes alli mesmo dão o seu voto, s~ 

nia com a base da sustentação da uniformi
dade da ex.ecucão da Lei, a qual eu em ve~ 
dade reputo preferivel á que ,foi adoptada 
na Camara dos ·Deputados. Quanto ao ser 
publica a discussão entre os Juizes, ê ne
cessarlo que o nobre Senador prove 0 que 
diz ; porque eu não tenho noticia de que . tal 
cousa se pratique em parte alguma. Que o 
Juiz de Direito appllque em publico a pena, 
é cousa que conven~o, porque ahl não en
tra controversi.a; porém que a conferencia 
entre os J'uizes nos mesmos Tribunaes dos 
Jurados se faça a portas abertas, ê -cousa · 
nova para mim; menos naquelles casos em 
que as provas são tão claras, que nenhuma. 
duyida p6d-e suscitar-se aobre a lnnocencla. 
ou ·a criminalJdade do réo, e seus grãos. En
tão, sim, porque nesses casos as opiniões es~ 
tão · conformes, e não ha · discussão. 

· não ha dlvergencia de opiniões. Portanto, 
Sr. Presidente, esto~ persuadido de que to
das as discussões, entrando mesmo as de 
direito. devem ser publicas. 

0 SB. MABQUEZ DE CABAVELLAf!l: - St. 
Presidente. O nobre Senador inventou haver 
eu dito que a Revista se havia de decidir na 
Relação por um numero de Ministros Igual 
ao dos que a · concederam no Supremo Tri
bunal; e é desta s~rte que se figuram gigan
tes para os debellar: mas já reclamei sobre 
eete ; objecto; passemos, portanto, ao essen
cial. Não confundi, Sr. Pres!dente, o que ê 
lnte~esse da parte com que 'é interesse da 
Lei, nem estou persuadido de que no· Supre
mo Tribunal se toma conhecimento, e decida 
•obre o fundo da Causa: o que disse fol que 

· 0 SR. PRESIDENTE: -.Antes de pOr a 
materla â votação, parece-me que devo O'b
servar ao Senado que a ldêa de constituir 
este Tri-bunal, mantenedor da uniformidade 
de LegfslacAo, não foi proposta por emenda. 
escripta, mas unicamente uma lemb~an~a do 
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.sr. Visconde de Alcantara. O Senado resol· 
verâ se a quer tomar em consideragão. 

0 SB. VISCONDE DE ALCANTAUA: - Sr. 

de empate, decida o Tribunal, nio obstant& 
todos os Ministros não terem examinado o 
Processo: porque, como no empate aA.o trea 
votos contra tres, ha iie haver debate, e o 
Tribunal se !nstrue; ll que não acontece de• 
cidindo elle a6mente pela exposição do Re • 
la,tor. Havendo empate no Tribunal, tenha o 
Presidente voto de desempate, ou fique adia· 
da a iiecisão atê se Juntarem mais :Hlnla· 
troa. Eu passo a propOr a 

"Addindo â emenda do Sr. Marquez de 
Santo Amaro -No easo de empate terá o 
Presidente voto de desempate - ou se adia. 
râ a decisão atê se juntarem mais Minls· 
tros. - Visconàe ele· .J.lcanta.ra." 

Foi apoiada. 

Não havenao mais quem fallasse, e 
dando-se por sufUci,entemente dis
cutida a materia dos dous artigos, 
12 e 13, propôz o Sr. Presidente se 
a Gamara. os app.rova.va,J salvas liB 

· emendas. Decldio-se que s-im. 
Passou depois o Sr. Presidente a 

propôr as dffferentes Emendas, e só 
.foram approvadas a do Sr. Marquez 
de Caravellas, e a do Sr. Jl.larquez 
d~ lnhambupe, offerecfda. na sessão 
de hoje. 

Propôz finalmente o Sr. Presidente 
se esta materia devem .fica.r em 
dous artigos ou se deveria reduzir-se 
a um s6. ReRolveu-se que ficasse em 
dous artigos. 

Entrou .em discussão o artigo 14. 

Presidente. Eu fui o que lembrei essa. idêa., 
e mostrei que o fim da presente Lei não era. 

. s6mente o interesse das partes, mas tambem 
o da Legislação; e nesta. bypothese havia. ne· 
"essida.de · a.bsoluta de um Promotor Geral 
_pa.ra propOr o recurso quando aa Partes o 
.não f1zessem; porém, o reservei-me pa.ra. 
propOr a emenda. qua.ndo fOr occas!ão, como 
com e!feito hei de fazer, porque estou per. 
sua.dido de que isto é muito necessarlo, não 
obstante o Senado haver então despreza.do 
esta lembrança.. Passo a fa.llar sob~:e os ar
tigos que discutimos. Tem-se otferecido a 
estes artigos quatro emendas sobre o numero 
de Juizes que devem conceder a Revista. que· 
rendo uma dellas que seja todo o Tribunal 
Esta Emenda parece-me multo conforme, 
porque todas as questões· e decisões toma. 
-das no Tribunal devem ser conhecidas e de
cididas por todos os seus Membros; ruas nós 
temos outro principio, a que devemos igual
mente a.ttender, e ê a brevidade da decisão 
-destes negocios. O Tribunal ê composto de 
treze Juizes, um dos quaes é o Presidente, 
por eonsequene!a iievendo doze dar o seu 
J)arecer, cumpre que examinem escrupulosa.. 
mente o Processo, principalmente quando 
houver exeesso de poder, ·porque então a 
concessão da Revista vai servir de corpo de 
delicto ao Juiz que excedeu os limites da 
sua jurisdicçio; mas isso levarâ tempo in
finito, e por est.a .razão não posso adoptar ' 
essa Emenda. Decidirem os Juizes sem exa. 
me da Casa, e pela simples exposição do 
Relator, não me parece -conveniente, . atten
tos os erros a que está sujeito o ente.ndi
mento humano. Outra Emenda propõe que os 
Ministros sejam seis, e no caso de empate 
decida o Tribunal; .mas o nobre Senador, 

"Art. H. Em um e outro caso a decislo 
fleará constando no Tribunal,. para o q'l.re 
será. registrada em livro para esse fim des. 
tinado." 

. Sr. Marquez de Caravellas, impugnou-a, por
que aquelle · numero deixa lugar a empate, e 
propOz que fossem cinco esses Juizes. Eu não 
approvo esta sub·Emenda do Sr. Marquez de 
Caravellas, porque nas decisões deve.se pro· 
tlurar a maioria dos dous terços dos Juizes, 
e na Emenda que propõe. sela, encontro essa 
maioria em quatro, que é ao mesmo tempo 
a primeira maioria absoluta que se p6de ob
ter: portanto. prefiro C!ata Emenda. No caso 

0 SR. CABNEmo DE CAHPos: - Eu acho . 
que ·neste artigo se deve accrescenta~ que 
se mandem publicar pela Imprensa as decl• 
sõee do T.rf.bunal. O.tfereco para isto uma 

EMENDA 

"No fim do artigo diga-se - e se pu. 
bllcará -pela lmpretlBa. - Paço do Senado, lT 
de Ma.lo de 1828. - carneiro de campoa." · 

Fol apoiada. 
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O Sa. OuvEmA: - Quer o nobre Sena
dor que se . m~ndem imprimir as resoluções 
deste Tribunal. E' necessario saber.se quem 
ba de fazer essa despeza. Eu penso que as 
Partes · 6 que a devem· fazer, e muitas com 
effeito mandam imprimir as suas sentenças; 
mas deve-se declarar aqui, po!s d~ contra
rio fica duvidoso se devem se~ ellas. ou le 
d~ve ser o Governo. 

portanto, as razões do nobre Senador não 
procedenn. . 

O Sr. Marquez de Inhambupe sus
tentou em um discurso que o tachY
grapho não pOde alcancar que a 
emenda era boa, e que devia pas· 
sar. 

Não havendo mais quem fallasse, 
propõz o Sr. Presidt>nte ã vot~ão 
o artigo, e foi approvado. Foi tam
bem approvada a Emenda . 

O Sn. CAR:XEIBO DE C.\MPOS: - Isto não 
. admitte duvida .nenhuma. Quem é que exe. 
cu ta a Lei? E' o Governo, por consequencla 
fic!l. a cargo do Governo o mandar impri-
mir as sentenças deste Tribunal. · · · 

O SR. OLIVEIRA: - O Estado não se acha 
nas circumstanclas de fazer. essa despeza, 
que é muito onerosa. As Partes mandam lm· 
primir as sentenças quando quizerem .fazei-o; 
mas nem a isso sejam obrigadas, porque 
equivaleria a sobrecarregai-as com um im
posto pessoal. 

0 Sn. MARQUEZ DE CARAVELLAS: - Eu 
acho que ê de maior necessidade que todas 
as sentenças se imprimam, principalmente 
as dos casos crimes, e entre estes dou pre
ferencia ás que impuzerem pena de morte. 
Esta despeza não póde ser grande: deve ser 
feita pelo Tribunal, e o Governo prov~r a 
ella; portanto a.pprovo a emenda. 

0 Sn. CABNEmo DE CAlU'OS: - Este Tri· 
bunal não tem s6 em vista o interesse das 
Partes; elle alba tambem para o da Justiça, 
e todos são interessados em que se conheçam 

. as faltas que houver. ,Não se manda im.prl· 
mir ·os Diarios das Camaras Legislativas, 

·para que c publico obtenha conhecimento dos 
nossos traba.lhos, veja .as nossas discussões, 
e o seu resultado? Pois no mesmo caso estã 
o Poder: Judiciario: portanto sustento a mi
nha Emenda. 

O SR. OLIVEIRA: -Por essa regra de· 
vem-se imprimir ~ambem as sentenças que de· 
rem as R~lações, e o que ellas decidirem so
b~ :as Revistas, porque tudo isto ê de inte
resse publico e da Justiça. 

0 SR. CARXEmo J)E CAliPOS: -Nas Re· 
lações julga-se sobre o fundo das questões 
por interesse das Partes. porêm na conces· 

·&Ao da.s Revistas, já aqui ponderei que ha 
:um fim· dlstlncto que é de Interesse geral: 

Entrou em discussão o artigo 15. 

"Art. 15. Denegada a Revista, serão re~ 
mettfdos os Autos e':t of!icio á Relação, Junta 
de Justiça ou Tribunal, onde foram senten· 
ciados, e . o recorrente condemnado nas 
cu:~tas. E, se a sentença tiver imposto pena 
de morte. se observará a Lei de 11 de No· 
vembro de 1826, antes da sua execução." 

0 Sn. MAUQUEZ DE CABAVELLAS: - Este 
artigo deve s.offrer alguma alteração para ir 
co.herente com o que se tem vencido. Elle foi 
redigido na idéa de subs~stirem as alçadas; 
porém aqui suppr!mimos isso: portanto pas
so a offerecer esta emenda á primeira. parte 
delle. 

"Em lugar do que está escripto na pr!· 
moeira ·parte do artigo, substitua-se - Dene
gada a Revista, os autos serão remettidos ao 
Juizo, onde foram sentenciados. - Marque:: 
do Oaravella~." 

Foi apoiada. 

0 SR. VISCONDE DE CAETHt't: - Acho 
muito acertada a Emenda que o nobre Sena. 
dor acaba de propOr, quanto A primeira 
parte do artigo: quanto á segunda parte. 
assento que se deve supprimir, porque ê fu
gitiva, e não tem aqui lugar. Diz o artigo 
nesta segunda parte: (leu) Is.to é da obri
gação do Ju!z: portanto, ·deve aqui omit.· 
ti r-se. 

"Proponho que se supprlma- E se a 
sentença - até ao fim do artigo. - Vis- . 
conde de C'aethé." 

Foi apoiada. 
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O Su. 1\-f.\RQUF.Z nE C.\R.\\'ELL\s: - Não i 
ha. duvida que se podia prescindir desta de
claração, porque d-evem-se observar as leis, 
uma vez que não estão derogada.s: mas esta 
declaração ê mu~to conveniente, e em outro 
caso jâ se fez ·semelhante, simplesmente para 
clareza. DEnegando-se a revista, e remetten
do-se a sentença para o Juizo que a deu. é 
para se executar; e poderia alguem l'ntrar 
na idêa de que neste mesmo caso de pena 
capital, se devia logo dar â execução; mas 
como ha a outra lei para que primeiramente 
suba ao Poder Moderador, para este perdoar 
ou m~norar a pena, bom é que se faça aqui 
menção della. Isto nada custa, e fica o obje
cto com toda a clareza. 

13" SESSÃO, EM 19 DE MAIO D·E 1828 

Oontinutlr;ão <lct disc-u.ssão do projecto robre 
o Sttprcmo Tri.b1tn.aZ de J1tst-iça 

l'UESTUE:SCl.\ DO SU. :!II.\UQm;z Dt; lSHAllBUPE 

Estando na sala 33 Srs. Senado. 
res, de.::Ia~ou o Sr. Presidente aber
ta a sessão. O Sr. 2" Secretario pro· 
cedeu â leitura da acta da antece
dente, e não havendo quem fizesse 
observações sobt:e ella, julgou-se ap· 
provada. 

O Sn. MAnQuEz DE I:mA)IBUPE: - Estou 
pelas razões que acaba de expender o nobre 
Senador, porém tenho outra duvida, e ê se, 
denegada a Rlevista, · os Autos se devem re-
metter outra vez. no caso de que tratamos, 
ao Juizo de onde vieram. Remettendo-se a 
esse Juizo, tem de voltar outra vez dahi 
para o ·Governo, afim de subirem â presença 
do Poder :Mod·erad:or; o que octasionarâ 
ma:or demora, e prolongará o soffri~ento do 
rêo; portanto acho que devemos considerar 
est3. especie; porém, como já deu a hora, 
deixo de propôr uma Emenda a este respéito, 
o que farei quando <lutra vez se tratar desta 
materia. · 

Em consequencia de ter dado a 
hora. ficou ad.Lada esta materia, e 
o Sr. Presidente designou para a or
dem do dia a continuação da discus
são do projecto adiado: em segundo 
lugar a discussão do projecto sobre 
a liberdade da imprensa. 

Levantou-se a sessão ás duas ho. 
r as da tarde. 

RESOLUÇÕES DO SE~ADO 

Passou-se á ordem do dia, cujo 
.objecto era a continuação do Proje-
cto de Lei sobre a creação do Tribu· 
nal Supremo de Justiça, que na ses. 
~o antecedente ficou adiado no ar· 
tigo 15. ao qual se haviam offere· 
cido duas emendas. 

o S!t. CAJ::SJmiO DE c.uiPOS: - Sr. Pre
sidente. Parece-me, pelo que toca á primeira 
parte deste artigo, que deve ficar ao Juiz 
a autoridade de castigar os maliciosos, não 
só condemnando-os nas custas singelas~ po. 
rém nas duplicadas, ou triplicadas, logo que 
conheça dolo manifesto na interposição des
te recurso, principalmente havendo nós sido 
tão francos~ e talvez demasiado a respeito da 
revista. E' regra geral de direito que. quan. 
do a parte . se porte com dolo, e malicia, te
nha algum castigo, do contrario ficarão as 
propriedades. a honra e a vida do cidadão 
.~m duvida por muito tempo sem legitima 
causa. E' bom que os homens tenham este 
recurso pa1;:a defenderem seu direito, mas 
deve·se prevenir que não abm·em delle, mui. 
to principalmente n·ão se havendo determi· 
nado tempo fixo. · dentro do qual se hajam 
de resolver as revistas, como em outras par. 
tes se pratica. Levado, . pois, por estas con· 
llideraçõPs, passo a offerecer a segui~te 

~·mm e Exm. Sr. - Por ordem do Se-
nado · remPtto a V. Ex. a folha inclusa de 
despezas · feitas na Camara dos ~nadares, 

Importando na quantia de seis contos noventa 
e nove mil e trezentos réis. --.Deus Guarde. 
a V. Ex. - Paço do Senado, em· "t7 de Maio 
de 1828. - Viscon.de de Oaethé. Sr. Miguel
Calmon du P!n e Almeida." 

"Depois da palavra- custas - accres
cente.se - ainda dupl'lcadas ou triplicadas, 
se houver manifesto dolo na Interposição do 
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recurso. - Paço do Senado, 19 
1828. - Carneiro. ae Cam,o•·" 

de Mato de artigo se exprimi. por. uma, quer ae exprtm& 
por outra fórma. Quanto ao n!o poder ter 
condemnada a Parte aem primeiramente 1er 
ouvida, ·não ê razio paTa essa audienoia. 
Ella queixa-se de que lhe faltaTam 4 justlca, 
e com este fundamento tnterpOe a· Revia ta: 
verifica-se falao esse tunda·m~nto, 6 conde
mnada pela mallcia cem que obrou. Se a 
audiencia ê para . saber a P&l'te a causa d& 
sua condemnacilo, sabida estA; porque a cau• 
sa não póde ser outra senão o aeu dolo. 
Creio que a Emenda deve passar. para que 
se não tente este· recul'Bo sem justo . funda
mento, e só para prejudicar com demoras a 
Parte contraria. 

Foi apoiada. 

O sz:. Duque Eatra.da pronunciou 
um discurso que o _ t&chygl'apho não 
pOde ouvir. 

0 SB. MAB.QUEZ DE CABAVELLA.S: - Sr, 
Presidente; Eu sustento que deve passar a 
emenda que offerecl na sessão anterior, bem 
como fazer-se expressa ·mencAo ~este artigo 
da lei . de 11 de Novem·bTo de iS26. Que a 
minha Emenda deve paaaat'. ao menos nesta 
2• discussão, é claro; porque estA decidido 
pela Camara que as Revistas.· não tenham al- O SB. Go:moE: -Eu acho, Sr. Presi

dente, que ê na verdade preciso um corre
ctivo para isto, uma vez que se tiraram as 
alçadas: e não me oppon.ho a. que seja pe
cuniario; porêm no que não convenho ê ·em 
que esse correc.tlvo seja o dobro ou o triplo 
das custas; porque póde acontecer que em 
uma Causa de grande valor sejam as custas 
muito menores do que em outra. de valor 
multo mais pequeno, e ha por consequencls. 
falta de proporção. Eu desejaria que antes 
se estabelecesse uma aanccão .de vinte e qua
tro mil réls, que corresponde ao mesmo qua 
se Pt:atlca em Franca, aendó essa quantia 
appllcada para. as despezu de caminhos. Eu 
mando A Mesa a minha. 

. çada.s; quanto 4 expressa menção da.quella 
Lei, torna.-se ·necessa.ria paz:a evitar duvidas, 

· embora pareça fugitiva. Sobre a Emenda. ago· 
Ta offerecida a respeito das custas, direi que 
a. não acho conveniente. E' preciso limitar 
as despezas, qua.ndo fOr ponivel~ e não se 
deve portanto deixa.r a porta aberta a que 
por qualque~ cousa seja.m condemnadas as 
Partes. 

O Su. JoÃo EvA.~GELISTA: - Não julgo 
neoesaario declarar-se que a parte !Clolosa 
seja condemnada nas custas em dobro, por
que isso é regra geral, e da obriga.ção dos 
Juizes, quando conhecem mallcia. Parece-me, 
pois, ociosa tal decla"t:ação. 

EM:ESDA 
0 SR. VISCONDE DE ALcANTABA: -Acho 

inconstitucionalidade em que se condemne a 
um homem sem elle ser ouvido; multo mab 
no dobro e tredobro das custas. Sem. a clau-. "Salva a redaccAo. - Sanccão . prêvia da 
suJa de ser ouvida a Parte, nio pouo con. . vinte e quatro mil rêls, appllcados a despe
vir na expressão de - condemnar.- Esta zas de caminhos, não obtendo a revista. -

· expr~ssão deve ser au·bstltuida por outra, · Gomide." 
como passo a p~:opOr. Fol apoiada. 

EMENDA 

r"!l. 
. "'Em lugar das palavras - e o recor-

, ' · .. ·rente condemnado nas custas - dizia -e o 
recOlTeL 'lte t)agarê. as cuatas. - V i.9oonde de 

Alca1ltaro. ·" 
!~ol apoladr.. 

o Su. CÃRNEmu .DE CAMPos: ~Dizer 
que pagarA as custu, ou serA condemnado 
nas custas, é slmp\ea .quet~io de nome, por· 

, que o homem se~re ;vem a pagar, quer o 

0 Sa. CARNEIRO DE CAMPOS: - Sr. Presi• 
dente. A Igualdade com que o nobre Sel18-· 
dor argumenta pa,ra.. combate: a minha Emen~ · · 
da, não ê cousa que se possa aqui . fixar, e 
forcoso ê deiXai-a ao bom senso dos 1ulzEIII, 
para graduarem esta condemnacl.o da ma
neira mala conforme A equidade e A. Justiça. 
Se ·acuo o nobre Senador dluesae que • 
parte pagasse certa quota, parte do valôr d& 
causa, trla mala1 ''conforme com 01 aeua mee· 
moa prlnciploa; porêm nlo o fez, e quer ee
tabelecer uma sancção prêvla. de- vinte e qua. 
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tro mil rêts, geral para todoa 01 euoa, tem 
attender ao maior ou menor gráo de d~lo 
que p6de entrar neata materia; o que me 
nilo pa.Tece acerta'Cio, Uma vez que o dolo 
»õde ser maior ou menor, ê necessarlo que 
seia. tambem ma.ls ou m-enoa J)etada a con• 
demnação. Quanto ao ser appUcada para ca
minhos, não concordo, e antes ~ulgo que o 
deve ser para. . a parte contraria, a qual, 

.. ainda que a condemnação seja no tresdo-
. 'tiro, nem . por isso ficará t:esarcida. das des~ 

pezas que fiz-er; porque as custas pagam-se 
pelo contado, entretanto gasta-se muito mais 
do que isso. 

O Sr. Visconde de Alcantara com
bateu a Emenda do Sr. Carneiro de 
Campos, por.ém o tachygrapho colheu 
o seu discurso de uma maneira tão 
imperfeita que se não pôde publicar. 

O Sn. CARNEIRO DE CAMPos: - Sr. Presi
dente. Parece-me que subsiste ainda a mi~ 

nha propos!ção, ~ que o nobre Senador a 
deixou intacta. O exemplo que elle tom-ou, 
não me convenceu. A parte é ouvida no pri
m·eiro Juizo, e no segundo; ella ahi arra
zõa; porém neste Tribunal não tem lugar. 
O que ella ha de dizer na sua petição de 
aggravo, ou de queixa, é, por exemplo. que 
a folhas tantas dos Autos se mostra que pe. 
dio tempo para contrariar, e não se lhe con
cedeu; que pedio uma vistoria (sendo· o 
caso disso) e se lhe · negou. São cousas desta 
natureza as que a Parte queixosa tem que 
allegar; e não é difficultoso decidir se aRe
vista se lhe deve, ou não conceder, e se tem 
lugar por consequencla a condemnação. Guia. 
do o Juiz pela petição da parte, vai aos au
tos, e examina se nos lugares apontados na 
petição se encontram as irregulariQades de-· 
nunciadas na mesma; não as encont'ran·do, 
estA. cla1:o que houv~ manifesto dolo na tn. 
terposição do recurso, e portanto nega aRe· 
vista e condemna a Parte simplesmente nas 
custas, ou no duplo ou no triplo dellas, con· ' 
fo~me esse dolo se manifesta em maior ou 
menor gráo. Sendo isso assim, jA se vê que 
não fica absolutamente ao arblt:r:io do Juiz o 
~ondemnar a parte, como o · illustre Senador 
pr~Jende. Quanto, porém, â',:.graduação da 
pena, forçoso ê que S·e deixe A:. intelligencia 
do . Magistrado, que sendo de tão alta cathe. 

goria, hão de ser igualmente ct·r.cumspectos. 
As cousas humanas não permlttem nestes 
casos uma exactidão mathematiea. Pelo que 
respeita á. appllca.Qão da pena, é insubsisten
te o argumento que o nobre Senador fez. A 
Parte que tem a seu favor a justiça soffre 
um prejuizo; vê a sua fazenda ou .talvez a 
sua honra e vida em incerteza: portanto é 
justo que tenha alguma compensação: seja, 
pois, essa. a das custas pagas pela Parte que 
dolosamente quer ainda espaçar aquella !n~ 

certeza. Os Francezes ainda têm mais, que 
é recahir sobre os Juizes a indemnização 
desses prejuizos, do 'lllesmo inodo que nós 
Unhamos na Relação a faculdade de os con. 
demnar. ·Existindo, pois, exemplos desta na
tureza em uma Nação tãp sábia, e a autori
dad-e dos nossos mai-ores, h'avemos de go. 
vernar-nos sómente pelas nossas idéas? Cer
tamente não. 

0 SR. DUQUE ESTRAOA! - (Depois de 
ter dito algumas cous'ls que o tachygrapho 
não ouvio, continuou assim): Eu só me op. 
puz ·á condemnação em dobro, triplo, etc., 
porque isto era mudar a natureza do Tribu
nal de Revisão, e tornai-o contencioso. Con. 
demnação é pena; e para se poder dar a con
demnação -em dobro, triplo, etc., é necessar\o 
que se declare recurso; e mesmo, vindo o 
condemna-do com embargos, já se torna o 
Tribunal contencioso. Portanto, sustento o. 
artigo, e não admitto a Emenda. 

Julgando-se a materia sufficiente
mente discutida, passou o Sr. Prest-· 
dente a fazer as propostas conve
niimtes; e na votação foi approYad.o 
o artigo com a Emenda offereclda 
pelo Sr. Marquez d-e Caravc!las na 
sessão antecedente: todas ã.s mais 
foram rejeitadas. 

Entrou em discussão o artigo 16. 

cc Arl 16. Concedida a revista serão re. 
mettldos os autos c:x·o!ficiXJ a uma Relação 
que o Tribunal designar, tendo em vista a 
commodldade das Partes, comtanto que não 
seja a mesma, em que se proferlo a sentença; 
e ahi, sem mais serem ouvidas as .partes, se
rão os Autos revistos por tantos Juizes quan .. 
tos foram os da sentença recorrida. 

O SR. Jo.\o EvANGELISTA: - Sr. P:r:esl- . 
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dente. O artigo manda que, concedida a re
vista, ·se remetta os autos .::JJ.ojfimo a uma 
Relação, ·que o Tribunal designar, tendo em 
vista a commodidade das Partes. comtanto 
que não seja a mesma que proferlo a senten
ça. Eu não sei que conveniencla póde haver 
em se mandarem os Autos a. outra Relação 
differente daquella que pr.oferio a sentença. 
Dir-se-ha que os Juizes dessa Relação que 

a. ;.decisão 4a Revista: mas eu não ael como 
com Justiça se possa prescindir desta audien
cia. :Em re~umo, Sr. Presidente, o Artlgo ca· 
rece ·de reforma; e segundo as minhas idéu 
julg~ que se deve refundir da maneira que 
passo. a. propOr, n-a seguinte 

-pro ferio . a sentença hão de querer sustentar "Depois das palavras - ez·of!t.cio -se • 
. o que fizeram; mas isso ~ um engano, nem rão remettidos os .Autos A . mesma Relação. 
·os devemos suppôr tão perversos, que, vendo 

ou ao mesmo Juizo de que se recorre, para 
que a sentença fõra injusta, hajam de a sus- ahi serem revistos por diversos e dupUcadoa 
tentar; al~m de que os Ju!zes que julgarem ·Juizos, sendo os das Instanclas inferiores Oi 
a r~vista hão de ser diversos dos que deram 

dos D!strlctos mais proximos, ouvidas nova· 
a sentença, e qu·em tem pratica das Rela- menttJ as Partes. - Salva a redacção.-Evan
ções, e mais Corpos Colleglaes, perfeitamente gelista., 

;Sabe que nunca todos .,os membros são do 
·mesmo parecer. Estou, pois, em que taes re- Foi apoiada. 

c-eios são sem fundamento; e se devem ser O SR. C.ut~EIBo DE CAMPOS: - Sr. Presl. 
attendldos, então não se mandem tambem as dente. Eu não approvo a Emenda que o No. 
sentenças ás outras Relações, porque ê do bre Senador acaba de propôr. Não duvido 
genlo natural dos homens o emendar o que que nestas Instituições por ora se descubra 
-os outros fazem, e devemos temer que se inconveniente no Brazil, em razão das dia
deixe levar desse impulso contra o que deve tancias em que se acham os Tribunaes. Pó
â justiça. As sent~nças devem ir á revista de ser que para o futuro isto se remedeie: 
ao mesmo Juizo que as proferio. porque des- Assim não acho que, por causa deste mal 
te modo melhor attende á commodidade das temporario, tornem os Autos á Revista aos 
partes. Outra razão tenho (e não foi lem. mesmos Juizes, onde se ·proferiram as Sen. 
·brada por mim) para insist~r nesta opinião, tença.E. A principal cousa que se deve estabe
f:' ê que o Tribunal Supremo tem de julgar lecer, é a esperança que haja de ter a Parte 
o seu Ministro, os das Relações, os empre- de que se lhe repare o prejuizo que porven· 
gados no Corpo Diplomati<:o, e os Presiden- tura p6de ter soffrido; e esta. esperança ·me
tes das Provincia.s. Nestas causas necessaria- lhor se estabelece quando ella vê que o pro. 
·m-ente ha de haver revistas, porque todos · ~sso vai ser revisto por outros Juizes.· Aln
são iguaes ptlrante a lei. e não se póde negar da que não ê contra a -Parte contraria que 
a estes empregados o que se concede a qual- se requer, mas sim contra o Juiz e portanto 
qu-er simples cidadão; quem ê que ha de de· não tem lugar ouvir-se a outra Parte. Quando 
cidir taes revistas? Será. porventura uma Re. filtalmente ao numero de Juizes que hão de 
lação, que êsubalterna? Ha de uma -Relação julgar as Revistas, e que o Nobre Senador 
d-erogar uma sentenca do Supremo Conselho pretende que seja o duplo daquelles que de-

·de Justfca? Não me posso accommodar com ram a Sentença. a nossa Ordenação diz que, 
semelhante i~êa. Diz mais o Artigo: "sem sendo a Sentença dada po~: quatro, sejam 
serem ouvidas as Partes". Eis aqui outra nove ou onze ou mais. os que a revejam; mas 
cousa com que não me conformo. Pois uma era isso porque no antigo systema tudo la 
Parte ha de allega.r que lhe faltaram á. Jus. tl. Casa da Supplicação, onde havia muitos 
tica, que se postergaram estas ou .aquellas Ministros, e atê extravagantes; porém como 
formulas essenclaes do Processo. ha de obter agora ltão de ir As Relações, não ê possiveJ 
a Revista, e prejudicar com isto por. por o que o Nobre Senador propõe. Não ê o gran
seu contrario. e este não ha de ser ouvido? de n11mero de Juizes quem· ha de fazer que 
E' necessarlo que se ouça ambas as Partes. a Justiça seja bem· administrada. Em Ingla
Haverâ quem objecte que Isso vai demora" terra as . maiores Causas decidem-se s~mente 
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.com . quatro Juizes. que tantos têm cada um 
dos tres princtpaes "ribunaes da Nacão. 

O Sr. João Evangelista pronunciou 
um discurso que o tachygrapho não 
ou v lo. 

o Sn. MAnQUEZ 'DE CARAVELLAs: - Sr. 
Presidente. Não entrarei na materia do Ar· 
tlgo, porque já a acho bem ·discutida; Irias 
tratarei s6mente de propôr uma Emenda para 
tira.J.: toda a duvida acerca do que determina 
o Artigo sobre os Juizes que hão de rever 
·as Sentenças. O Artigo estava muito bem 
concebido, e de nenhuma Emenda precisava, 
se acaso não tivessemos supprimido às alça. 
das; mas uma vez que o fizemos, é necessa
rio -.redigil-o novamente de maneira que fique 
em. harmonia com o que se tem vencido. Nós 
dissemos que a causa da Revista. e~a. num .. 
dade manifesta ou injustiça notaria; nas Re-

,.. lacões os Ministros não seguem todos a: mes
ma opinião, é preciso que o Povo se persuada 
disso~ e essa persuasão falta. Outro argumen
to é o absurdo que parece ao Nobre Senador 
resultar de que este Tribunal julgue os seus 

to ouvir-se-ha. aquella. a quem se dene&"OU o 
termo para contrariar, para. apresentar tea
temunhas, ou documentos, com infracçl.o das 
formulas do processo; mas s6 a esta, e nii.o 
a ambas. A razão ê porque o caso de Revista • 
envolve em st uma especia . de queixa, do 
Juiz: que qualquer destas duas especles po
dem occorrer sendo a Sentença dada por um 
Juiz de Ordinario ou por um Juiz da F6ra, 
e que por consequencia em todas as Causas 
devia haver o recurso da Revista. Estabele. 
cido isto, e passando o Artigo como e.atá, B&

gue-se que estas Revistas dadas por um Juiz 
singular, hão de ser julgadas por outro Juiz 
unico; idêa esta com que me não posso ac
commodar. E' necessario ·que neste ultimo 
recurso, a bem do gual nada mais resta 4 
Parte para sustentar o seu direito, se não 
deixe a sua sorte entregue ao arbltrio de um 
só· homem, que, ou por erro, ou por outro 
qualquer motivo, lhe p6de fazer um damno 
irreparavel; portanto eu passo a ·emendar o 
.Artigo desta maneira: 

E::l.!E:\DA 

Ministros, os das Relações, os Empregados "Depois das palavras - commodidade das 
no Corpo Diplomatico, os Presidentes das Partes- substitua-se- e quando a Causa 
Provinc!as, e vão as suas Sentenças á Re· tiver sido julgada em Relação, não será. re
vista ~ . um Tribunal subalterno, o qual por mettida á. mesma que proferia a. Sentença, e 
éonsequencia póde reformai-as. Eu respondo neste caso serão revistos os Autos por tantos 
ao Nobre Senador. Nós ainda não tratamos .Juizes quantos foram os da Sentença recor. 
d.a !6rma de.sses Processos: quando tratar- rida, -v sempre sem audiencia das Partes. -
mos della, p6de ser que se decida que· este Salva a redacção. - Marquez de Oar:aveila!." 
Tribunal é. um Tribunal de excepção, e que "Depois de - Relação - diga-se que es. 
~ não dê Revista das suas Sentenças;. como ta decidirá com o mesmo numero de Juizes 
se praticou a respeito dos Pro-cessos que hão · com que costuma decidir as mais gi-aves. -
de correr neste Senado. Aqui se traJ;ou · da. Salva a redacção. - Marque:e de Oaravel'UU." 

· fórma dos Processos dos Ministros de Esta· 
do e não se deu recurso das Sentenças do 

· ~e~ado, e poz: que? Porque se reputam da
das' pelos· mais respeitaveis .Tuizea da NagAo. 
o: mesmo se p6de dizer a respeito deste. ~ri. 
btinar Supremo, que ê o aplee na ordem da. ~ 
-~glstratura: portanto nlo. exls~e. o suppo1- ' 
·to absurdo. Quanto ao pre~ender o Nobre· Se-· 

= r,.. • · (. ·· .... ~ · . , · · · · · r 

Foi apoiada. 
O Sr. Visconde .de Alcantara. pro

nunciou um ·discurso que o tachygra. 
pho ·não ouvi o, depois do qual man
dou ã Mesa uma. 

EMENDA 

·1ladõr· que as Partes afnda se· h!o de aer ou· 
. tra: vez. regula~mente ouvidas, nlo. tem Iurir· . ~~'O art. 16 deve ser sub&tltuldo no. todo· . 
neii.!i~ni>,EUas jA o for~ .. na primeira. e se •. ·pela maneira seguJnte, salv.a a redaceAo.-

· gnnda In.stan~la, e deve·· forcosamente: pGr-se: · Art; 16. Concedida a Revista, se o. despacho
um· te.rmo. a essa dlscussllo. : Ha outra l'Uilo .. ou Sentença de que . se concede, fôr dtl Jul&. 
t~mbe~ pa~a que. sejam ambas; quando mul· :que. julga srngularmente, serlo remetUdoa os: 

ll 
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Autos a. out1·o igual Ju1~. e o mais perto: e , Sentenças dadas por um Juiz singular aejam 
se fõr de R:elacão, a óutra. Relação tambem / revistas por outro igual Juiz, não obstante 
a mais proxlma; e em um e noutro caso, se- a objecção do Nobre Senador que me prece. 

. rão decididos como se fosse a· primeira vez deu, porgue não podendo deixar de ser mui 
' qu~ sublss:-3m ã sua presença para decidir· a pequena a. alçada desies Juizes, que muito 6 

questão ventilada. - Visconde· de· A.lcantara." que sejam as Sentenças tamb.em revistas por 
Foi apoiada. Juizes sf,ngulares? Não acho nisto inconve. 

o Sa. M.-.nQuEz DE C.\BAVELLAS: - Sr. nlente algum. Com o que me não posso con· 
Pres!dente. Não posso concordar com o que formar é com as ultimas palavras da Emen· 

0 Illustre Senador estabelece na sua Emen· da. O Artigo diz: . (Leu) logo vê.se que se 
<Ia, especialmen~e a respeito da Revista das não póde outra vez dar novas provas; po. 
Revistas das Sentenças dadas por um sõ rêm a Emenda suppõe o contra~io. O que o 

·Juiz. o objecto principal da Revista não ê · Artigo quer é que se julgue pelo estado doa 
tanto o interesse da Par.te, como o sustentar Autos: esta é que é a Revisão propriamente 
a Lei, e· evitar que ella seja ferida: e por dita, §.alvo unicamente o caso de faltar um 
este principio assentâmos ·que. as devia haver documento, ou outra formalidade ao proces· 
sem se considerar o valor das Causas, como so, que injustamente, e com manifesta nul· 
é que se pôde considerar de pequena monta· lidade se tenha preterido; po~que entD.o ha 
este recurso; pois é cousa pouco importante uma clara mutilação no processo, e isto pen. 
sustentar a execução da Lei? Não é !sto um so que ainda mesmo no acto da Revista deve 
objectp d~ interesse geral? Sendo isto pois ser emendado; reduzindo-se o processo á sua 
uma causa importante, que duvida ha em que _integridade, para depois se poder julgar. 
se julgue nas Relações da mesma maneira 
que as outraJS que são reputadas do mesmo 
modo? Supponho que a prat!~~ !las Relações 
a respeito dos negocias mais graves é serem 
decididos por tres . Ministros, os quaes devem 
conformar-se em votos: isto mesmo é o que 

O Sr. Visconde de · Alcantat:a res
pondeu aos lllustres Senadores, mas 
não se entende o que escreveu o ta-
chygrapho. 

se d.zve praticar aqui. Diz o Nobre Senador o SR. OLIVElRA: - Sr. Presidente. Pedi a 
que está prohibida pela Constituição, a qual I palavra para offere.cer a este A~tigo uma 

· não permitte Commlssões especiaes. Mas, Emenda que a torne menos vaga pelo que 
pergunto eu, é isto uma Commlssão especial? toca â expressão - commodldade das Par
As Commissões "especiaes que a Constituição tes - e mais seguro pelo que. respeita á sus
prohibe são aquellas que vão tirar as Causas tentação do direito dos f,nteressados., e . da 
do ·seu Forunt competente; mas não ê isto propria Legislação. Quanto â primeira espe
que proponho. Como é que uma. cousa. tAo ele, diria que, em lugar da expressão ·de que 
importante se ha de empregar nas mãos de o Ar.tlgo se serve, usa·se antes .desta outra, 
um só Juiz? Supponhamos que um Juiz Or- para Relação mais vislnha, o que 6 multo 
dinar: o é que tem dado a Sentença, e que mais positivo. ·e attende .lgualruente Aquella 
nella ha manifesta lnfraccllo da Lel; ha de commodidade. Quanto â segUnda especte, ao
se· ir para outro Juiz Ordlnario a. rever, tan- crescentarla no ·fim do Artigo. - e maui 
to, ou· ainda mais ignorante do que o prl· dous - porque quanto maior fOr o numero 
·mel~o? Isto não tem caminho n1!nhum e dos Ministros que servirem a Sentenca, maior 
portanto, Sr. Presidente, sustento a minha probabllldade ha de ex~~:ct.ldão .do seu resul. 
Emenda. tado; Se sels Ministros se enganarem e de~ 

o Sn. CARNEIRO DE CAMPos: - o Nobre rem uma ·sentenca ·inJusta, outros 1el1 Ml· 
Senador que acabou de fallar, qulz mostrar nlstros se podem enganar tambem na Revli
·que pela sua Emenda nlo se estabelece.Com. ta, e confirmar essa Sen~nca; sendo oito os 
~issão especial: entretanto parece o contra. da_ Revista, ha ~aior probabUldade de que 
rio; porque a sua Emenda faz dis.tlnccAo. isso nlio aconteca. ·nesta ,maneira fica Igual. 
QÜa·nto â Emenda do Sr. VIsconde de Alcan- mente· bem providenciado a respeito du Sen· 
tara, confórmo·me com a especie de que as tencas dadas por Juizes singulares; nAo me 
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podendo de maneira alguma conformar com 1 res, como por um Juiz de Paz, por Juiz de 
a opinião de que taes Sentenças dadas por l~'óra, suppõe.se que dous não bastam, e se 
um só Juiz sejam revistas unicamente por c1uer um maior numero. Quanto ao que disse 
outro. Eu passo a escrever, e a mandar á. outro Illustre Senador, tambem me não pa
Mesa a minha rece conveniente; porque se fOr maior o nu· 

;;Diga-se, em lugar de - commodidade 
das Part-es - pàra a Relação mais visinha -
e no f!m do Artigo as palavras - e mais 
dous. --. Oliveira." 

mero, do que aquelle qu~ se poderâ estabe
:ecer, haverá. então um grande embaraço. Já. 
ze tem poii·derado que a grande difficuldade 
uesta Lei é haver-se principiado o edifício. 

·• I 
por cima, quando se devia princ1piar por bai-
xo. Supponbamos que se julg':l. que as Rela· 
cões não precisam de tantos Juizes como 

Foi apoiada. actualmente têm, e que aco·ntece haverem 
o Sn. CARNEIRo DE CA~Pos: -Todos os votado todos os Dese.mbar~3dores de umaRe

lllustres Senadores têm concordado em bar- 1ação na Sentença que se vai rever: se se 
m()nisar-se este Artigo com o quqeq qestá. exigir que 'na Revista seja maior o numero 

· vencido. Já se decidio que se désse Revista dos JufzP.s do que foi na prfmeil'a Sentencã; 
em todos os casos: necessariamente havemos haverá grandes difffculdades. Quem sabe 
de pôr concordes com esta deliberação o Ar- :1gora se as Relações hão de ser compostas 

~ tigo que discutimos. Ora, não posso subscre· de mais ou de menos .Juizes? Portanto pode
ver a Emenda do Sr. Marquez de Caravellas, :nos fazer uma Lei que seja exequível em 
porque dizendo que todas as Causas fossem todos os seus Artigos. e por isso sustento 
julgadas nas Relações, quanto ao modo dei- "J.Ue a Rev!sta seja julgad3. pelo mesmo nu
xou isso vago, propondo que fosse o que :nero de Juizes qu·~ deram a Sentença; e que 
ahi se sc>gue nos casos mais graves. Isto se- ::endo esta <!ada por um só Juiz, seja a Sen
ria origem de muitas duvidas. Primeiramen- tença tamb:m revish por um outro que fi
te sabemos. que em uma Relação se julgam r:ar mais pro:ximo. Com este arbitrlo creio 
as Causas por differentes numeros de Jul- ~udo bem providenciado, e ha:r:monisad,o o 
zt>s. Se a Causa é Aggravo ordinario, bastam Artigo com o que está vencido. ·· 
dous para confirmar; as Causas crimes, qu~ O Sn. l\IARQUEZ DE CARAVELUS: -Não 
são graves. como nos casos de morte, só se estou pelas reflexões que tem feito o Nobre 
podem julga.r po:r: seus Ju!zes: outras ha que Senador que acabou de falia r. Não acho que 
se julgam por tres. etc.: portanto, dizendo- a minha Emenda deixe as duvidas. que 1:> II
se qu~ se julgasse das Causas vindas de lustre· Senador apontou; porque ninguem ha 
Juizes singulares, segundo o modo ordinarlo rle confundir as Causas civeis com as crimes. 
de julgar as Causas graves nas Relações, vi. ~e o caso fôr civl!, decfdir-se-ha como se cos
nha a haver duvida sobre o numero de .Jui- tumam decidir os casos civeis. mais graves: 
zes com que deviam de decidir-se. Depois se o caso fôr crime. decldir-se-ba como se 
disto seguia-se da Emenda um absurdo, e ê costumam decidir os casos crimes mais gra· 
que os recursos ·de Revista nas Causas de- ves. E' Isto o que a mi:nha Emenda quer dl
cldidas por Juizes singulares, viriam a ser zer, ·e creio que não deixa duvida nenhuma 
mu& vezes decididas pelas Rel~ões com Pelo que respeita á. outra Emenda ultima
maior numero de Juizes, do que as que vies· mente offerecida, tambem não me Jlarecem 
sem, lís vezes, ;te outras Relações, nas quaes, .iustas as suas reflexões, antes pro)endo para 
como já disse, nos casos de um aggravo or- :td·mfttfl.a. E' certo que n6s ainda nlo. sabe
dlna:r:io, bastam dous Juizes '}>ara confirma- ~os de que numero de MaglSJtrados se hll.~ 
rem uma Sentença; e se desta se interpu. ae compOr as Relações; mas seja elle qual 
zesse depois recurl'o de Reyista. e este: .fosse fôr, a Lei suppõe que nem todos hão de jul· 
admittido, veria o Feito a ser revisto, e de· ~ar uma Causa: julga s6 certo numero del
cldido por uma ou,tra Relacão tambem s6 por les; portento esse supposto absurdo, embara· 
dous Juizes, quando aqui p'a'ta reve:r: as Sen· r,o, desapparece. Nenhuma duvida tenho em 
tenças que foram dadas por .Tuizes singula- 1 ::que as Sentenças dadas por sele Juizes sejam 
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revistas por oito~ e . .as que forem .dadaa por 
um sejam .revistas po~: tres, e nunca unlca. 
men-te por <>utro Juiz. Como ~ que se ha de 
confiar ·de um sõ homem um negocio tAo 

· gr.a.ve, como seja decidir sem mm recurso 
da. nullidade notorla ou injustic.a manifesta · 
com que foi processado, e sentenciado um 
negocio, por pequeno que .seja o valor delle? 
Nã.o posso convi~ em semelhante -cousa. Seja 
sempr~ maior <> numero ·dos que llão de rever 
as ~ntenças do que o daquelles que feriram 
a .Lei: e commettida sempre essa Revista .As 
Relacões, cujos Ministros, alêm dos conheci
mentos de Jurisprudencia, têm a pratica do 
FO~o. e estão mais .aptos para julgar do que 
os mesmos Juizes de F6ra, e muito mais Rem 
comparação do .que os Juizes Ordinarlos. Por
truito eu antes prefiro està. Emenda, na ·qual r 
unicamente supprlmlria as palavras- 11ara 
a Relação mais vis.inha - porque deixam em 

. duvida se se deve entender. essa proximida
de da. Relação .relativa ao Tribunal Supremo, 
ou ao domicilio das Partes; parecendo-me a 
este respeito preferivel a expressão do Ar
tigo. 

Fizeram ainda algumas observa
ções mais os Srs. Carneiro de Cam
pos, -e lfarquez de Caravellas, as 
quaes o ta.chygrapho não alcancou. 
com a precisa clareza; e .dando-se 

Levantou-se a Sessão ás duas ho• 
ras e um quarto da tarde. - Mar· 
-quez àe Inh.atnbuptl, Vice-Presldente. 
Visconàe àe OaetM, 1 •. Stlcretarlo.
Lt~iz Joaquim Duque Estrada Furta
elo ele Menàon~a, 2• -Secretario." 

14• SESSÃO, EM 20 DE MA-IO DE 1828 

ExpedienJte. - Oon,tinua~~ da cLiScussão ão 
Projecto de Lei da creação ào Suprem~ 

· Tribuna~ àe Justiça. - Resoluçõea. 

· PftESlDE:SCI.A DO SR. P.J.SPO CAPELÚO ltÓR 

Estando Jlresentes .33 Sra. Senado. 
.res, declarou o Sr. Presidente qui3 
abria a Sessão. O Sr. 2• Secretario . 
leu a A-cta da Antecedente, e foi ap. 
provada. 

O Sr. 1• Secretario communicou 4 
Camara um Officlo do Secretario da. 
Camara dos Srs. Deputados, e com 
elle a seguinte 

.RESOLUÇÃO 

"A Assembléa Geral Legislaltiva do Im· 
per lo Resolve: · · depois a materia }»or discutida, pro-

pôz o Sr. Presidente -se passava o 
.. Art1go; -salvas as Emendas. Pauou. 

;Se pauava a Emenda do Sr. VIs
conde de Alcantara. DecldlMe que 
nlo. 

Se pauava. a Emenda do Ir. J'ollo 
EvangeUsta. Tambem nllo . passou. 

Se pasDva. ·a do Sr. Marquez de 
Cal'ilvellas. Foi ap_proTada. · 

Se adoptava a Camara a pr.lmeJra 
pa.rte da do. Sr. Ollvel~a. Decldto.st' 
que alm. 

Se. adoptava .a .segunda _parte da, 
mesma Emenda. Resolv-eu-se. que não. 

O Sr. Preslde.nte deu para Ordem 
do Dia seguinte: l 0

, .a :conUnuacão 
da d1scussAo do P-rojecto sobre · o 
-Supremo Trl'bunal .de Justiça; .2", 
ProJecto sobre a Liberdade -·de .Jm· 
prensa. 

"Os Alvarás· de dezesete de Junho de mll 
oitocentos e nove, e de dous de Outubro de 
mil oitocentos e onze, que estabelece~am a 
taxa. 1io · Scllo das hel'81D.ças e l~ados, dando 
a f6rma da sua arrecadacã1>, não ·considera
ram o direito do usofructo eomo Legado · dl· 
verso da propriedade, ou cousa deixada, mas 
sim com1> onus impostos á mesma ·cousa. ou 
prop~iedade; -e s6 os herdel.ros, ou legata
rlos destas obrigacões á referida taxa. pelo 
valor, que tiverem ao tempo da. mo~; do 
testador. - Paço da. Camara dos DePtJtados. 
em 19 4e Maio de 1828. - losé da ColttJ 
0(JIM)alJ&o, · ·.Presidente. - José·. Aritonto lfCJ 

SU"TJa .Maia, 1.o Secretario. -Diogo Amomo 
Feijó, :2° Secretario.'! 

Mandou-se imprimir; e como nlo. 
houvesse mais . expediente para se ler 

'· l. 

.nem a.ppuecessem nenhumas propot• 
tas, ·massou.se A Ordem: --do _!)la, cu3a 

: " 
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primeira parte ~ra a. conthtuacão da. 
discussão do Projecto de Lei da crea
gão do Supremo Tribunal de Justi
ça: e lendo o Sr. 2° Seuretario o Ar
tigo 17. 

"Art. 17. ·Proferida a Sentença da Re
vista. se.l"ào ex-ofticio remettidos os Autos 
pelo Pr.esiden.te da Relação em que ella. teve 
lugar ao Presldente de Relação, Junta de 
Justiça ou Tribunal, em que se proferia a 
Sentença recorrida. 

0 SR. 0UVEm.A: - Este .l\l.:tigo .não está 
em harmonia com o que se tem vencido: 
portanto eu passo a offerecer-lhe uma pe-
quena 

El\mNDA 

"Depois da palavra - Presidente - ac
crescente-se - do Tribunal revisor da. Sen· 
tença ao Juizo em que se proferia a Sentença 
z:ecorrlda. - O li v eira." 

Foi. apoiada. 

concedida no Desemb!lrgo do Paco para a 
Relação; porquanto concedida a Revista, pas. 
sava.w. os Autos para a Casa da Suppllcacão, 
e diz a Ordenar;ão que os Des·:!mbargadores 
podiam reperguntar testemunhas, ou mandar 
vir alguns Autos proprlos, que tivessem já 

nelles traslados; mas aqui vejo que não tem 
essa faculdade, nem outra equivalente. Sup
ponhamos que a Parte queixa-se de que lhe 
não deram tempo para que mandasse vir tes
temunhas ou Autos "Origlnaes, porque razão 
o Tribunal, onde se vai rever a Sentença, 
estará com as mãos atadas, e não.. poderá 
mandar fazer estas cou:as que a Lel per
mittia, e foram denegadas? Quando a Parte 
grita que se lhe tolheu· a sua defeza, que se 
om!tt!ram as formulas marcadas na Lef, ain· 
da que se casse a primeira Sentença, e se 
mande rever o F.eito. se a prova se não pu
der. reforcar de .alguma sorte, e atarmos as 
mãos ao Tribunal que vai rever a Sentença, 
para que nada possa fazer, não acho que 
possa seguir-se bom resultado. Já disse que 
no antigo systema tinham os Ministros ao 
menos autorida.de para fazerem repergu.ntar 

O Sn. CARNEmo DE CA:\n>os: - Sr. Pre- testemunhas,· ainda mesmo para man~arem 

sident~. Eu apoio a Emenda, porque s6 desta 't'ir papeis originaes, e se cotejarem com os 
maneira ficará o Artigo em harmonia com tra:1ados: agora nem isto, nem outra cons:t 
o que se acha vencido; mas creio que ainda se faculta. Que hão de fazer os .Juizes que 
não é bàstante, e será preciso accrescentar devem dar a nova Sentença, se lhes faltar 
se que o Tribunal Supremo fique obrigado a essg, prova e ess~s originaes. sobre que po
faz~r cada anuo a proposição ao Governo deriam basear-se? Deixar tudo no .mesmo -es
dos defeitos, lacunas, obscuridades e inco- tado, e confirmar a Sentenca .qual ella se 
herencia das Leis que pela experiencla. tiver achar. Portanto eu julgo necessaTla alguma 
descoberto, afim de que o mesmo Governo, providencia. Quizera tambem que, quando o 
pela iniciativa que lhe compete, procure ha- mesmo Tribunal· de Justiça interpuzesse o 
ver as interpretações e. reformas, que julgar seu juizo, e que dissesse que Unha havido 
conve·nientes para a sua execução. Sem ·esta ferida na Lei expressa, ou nulli<lade, elle 
instituição creio que a presente Lei 11ca ma.ii. soubesse como a Causa. ha.vfa sido depois 
ca: e até assento que, no caso da. Sentença julgada pelos novos Juf.zes, a quem se com. 
da Relação, que vai rever o Feito, por man- metter.a a Revista, e que esse entra Trlbu
dad·o do Tribunal Supremo de Justiça, lnsls- nal e3J-fJI/ici{) lhe désse parte da N!llolnclo, 
tlr em ferir a Lel, devia a. Pa~te ainda. ter ou .nova Sentença. Por -este modo, aluda que 
o0utro recurso ,para este Supremo Tr!buna.l o .riosso Supremo Tribunal não sentencefe, e 
de Just!~a. Lembra-me que nos outros Pai- corrija o tun~o das demandas, flcar4 habfli· 
zes ·quando a Lei contfnlla a ser .ferida. nos tado· ao menos para propôr as duvidas e ob. 
Trlbunaes revisores, a.lnda se dão outras pro· I scuridadP.s que tenham occor.r!do nas Le.fs, á 
vldenctas, · como no Tribunal de Cassacllo, em 1 vista da diversidade dos julgamentos que a 
Franca, e n6s aqui não vemos nada disto. j elle vAo ter, como centro commum, e deU
Eu observo no sy.stema desta· Lel, ainda ine. ,. gencfar fllterpretacõea que obstem no :futuro 
nos provlde.nclado este' .objecto, do que em o , a .semelhante dlscrepancJa. Se decfdlndo-se 
nosso systema antigo, quando era a Revista nos Trlbunaes revltores o eontra.rfo do que 
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tiver suppoato o Tribunal Superior., aquelles 
se n!o commun!carem com este, nllo produ· 
zlrâ isto algum bom resultado: portanto ac. 
crescentare1 á. Emenda do Sr. Oliveira Q que 
passo a. pr.op~r. 

EMENDA 

tentação "ê desnecessarla, â vista das claras 
e ponderosas razões que o lllustre Senador 
primeiramente emlttlo, -como base fundamen· 
t.al da sua materla· Só se póde entrar em 
duvida sobre o lugar em que ficar melhor 
collocada a Emenda, se neste Artigo que es. 
tamos ·discutlJl!dO, se ·no antecedente, como 
isto porêm seja objecto de mera redacção, 

"Accrescente-se depois da Emenda do Sr. approve-se a sua ma teria para entrar onde 
Oliveira - e parttcip-~-ee a Sentença offtcial· se achar mais conveniente. O motl'V1Q, Sr. 
mente ao Supremo Tribunal de .Tustlga. - Presidente, que me obrigou a pedir a pala· 
Paço do Senado, 20 de Maio de 1828. - Oar. · vra foi offerecer á. consideração desta Ca· 
rieiro d.e Oam.>'Jio•·" :nara uma ·especte, que ainda não tem lem. 

Foi apoiada. 

O Sa. PBEsmENTE: -·Será 1bom que o ,No. 
bre Senador reduza a um. Ar.Ugo Addltlvo a 
outra idéa, que · ta.mbem lembrcu, de propOr 
o Tribunal Supremo ao Governo as .Jacunu, 
obscuridades e incoherenchs que a pratica 
tiver mostrado .existirem nas Leis, "'pa;a, se 
providenciar,. t 

o· SR. CABNEmo DE CAMPos: -Tinha 
tenção, e P:I.Sso a· fazer o que V. Ex. diz, p:>r
que, ficando a Lel como está, ê menos pre
vidente do que o que já Unhamos (lom a 
Casa da Supplicação. Esta. podia lnterpr.etar 
os casos duvidosos pelos seus Assentos, agora. 
já o não p6de fazer, e o remedia consistirá. 
em que o Governo, como tem a lnlciatlva, 
mande propOr á.s Cam.aras pelo Ministro da 
J'ustlca estes pontos, ou lugares duvidosos 
das Leis, para serem authentlca.mente lnter. 
pretados. 

AHTIGO ADDITn•O 

"O Tribunal Supremo de Justiça enviará. 
todos os annos uma Deputação ao Governo, 
ind,ica.ndo · os pontos . sobre que a experiencla 
tiver mostrado os viclos, oti insufflclencla 
da ~gi~laçlio, as suas lacunas e incoheren
cias. - Salva a redacção. - Paço · do Sena· 
do, 20 de Maio de 1828. - Carneiro de Oam. 
poa." 

Foi apoiado. 

O Su. MARQUEZ DE SANTo Al\URo: - Sr. 
Presidente. Não me levanto para sustentar a 
Emenda; e Artigo addlth·o, que o Nobre Pre
opfnante acaba. de propOr porque essa sus· 

'Jrado na presente discussão. Como este Td
!:mnal tem em vista a uniformiJade da Ju· 
risprudencia, p6de acontecer que haja um 
julgamento mal dado, e que a Parte ou por 
falta de meios, ou por qualquer outro mo· 
tivo, não tente o recurso da. Revista, e passe 
ésse julgamento. Nesse caso assento que o 
Procurador da Corôa deve interpõr o recurso 
tJx-officio, como se faz em França, onde elle 
:em correspondencia com todas aE .Prov!n
:!ias. sabe as Sentenças que se dão daquelle 
modo. e ·Propõe o r<>cnrso. não a beneficio 
ias Partes, porque uma vez que não inten· 
taram o recurso, querem dizer que annuiram 
i Sent!lnça; · mas a beneficio da Legislação. 
Nesta Lei não apparece esta especte, e penso 
que se deve imitar, por se~ tirada. de uma 
;\fação. tão illustrada. Peço licença para of· 
~erecer sobre este objecto dons Artigos ad •. 
ditivos, que são os seguint~: 

ARTIGOS ADDITIVOS 

"O Procurador da Corõa. e Soberania. 
Nacional J)6de intentar Revista das Senten
çás ·proferidas entre Partes, tendo passadG 
'l pra.Zo concedido ás Partes interessadas 
9ara usarem deste recurso." 

"As Sentenças das. Revistas proferidas a 
requerimento do Procurador ·da. CorOa.,· não 
:.t.proveitam á.s Partes, que annulram A ~n
tenca. anterior â Revista. - Salva a reda· 
~ção. - Marquez de Santo A.ma.ro." 

Foram apoiados. 

0 .SR. MARQUEZ DE INnAliDUPE: - Sr. 
Presidente. O que o Nobre Senador propõe ê 
uma. dessas bellas tbeorlas que nem sempre 



Sessão de 20 .de Maio su 
se podeu1 pü1· em pratica. Se vamos· com a 1 para isto devemos s"'guil· o syslen1a de F1·au
idêa. do Nobre Senador, e de espera1: que 1 ça; Nação esta. que E~ acha muito mais 
hajam m!Jharl·3 de Revistas, e nem os Mem. adiantada em Jurisprudencia, ~ onde exist~ 
bros do Tribunal poderão dar vasão ao tra- um Tribunal semelhante. Por que razão, po!s, 
balho, nem 1nu!tos Procuradores da Corôa, se se ha de dizer que então melhor ê logo que 
os houvesse, quanto mais um só! Embora se adopte todo o Codigo Francez? Os Nobres 
isto se pratique na França. As nossas cir· Senadores que têm ap1·esentado Emendas não 
cumstancias por emquanto não são as mes- o fizeram sem prim;eiramente mostrarem os 
mas, e nem tudo que lá se pratica se pôde inconvenientes da Lei no estado em que se 
applicar para o Brazil; mas se acaso assim acha; não ha portanto motivo para. se cen· 
o julgam, não estejamos a gastar tempo con1 sura~: que desejamos aproveitar o que ha d~ 
Legislação; peguemos nos seus Codigos, pe. bom nas outras Nações. Xôs não queremos 
guemos nas suas Leis, e digamos que se ob- ser imitadores servis: queremos o que é es
servem. Estou, Sr. Presidente, em que esta tranho só quando é fundado em boas razões, 
idéa, por muito bella que seja, por ora não e confirmado pela experiencia; e não sim
pôde ter lugar. plesmente porque é estrangeiro. O Tribunal 

O Sn. CARXEIRO DE C.-\llJ.>OS: - Sr. Pre· de Cassação tem merecido elogios de todos 
sidente. Eu sustento os meus principios enun- os Publicistas de grande nota: as suas Ses· 
ciados desde o começo desta discussão sobre sões são publicas: elle imprime as suas Seu
este 'rribunal, e vem a ser que elle por esta tenças, e nella dá o motivo das suas decisões, 
Lei não pôde preencher os fins de que dese- pede interpretação das Leis, e assim f!xa a 
jamos. Até agora a Lei ordenava que o Des. Jurisprudencia. Ora, se elle consegue este 
embargo do Paço dêsse a Revista para o da fim, imitemol-o, ainda que não seja em tudo 
Casa da Suppl!cação, permittia-se repergun- ao menos naquella parte que fôr praticavel. 
tar testemunh:1s, ajuntar documentos origi. Para que se ha de guardar tudo para o Co
naes ao;; Autos, e fazei: outras diligencias a digo? (l) Crie-se o Tribunal sobre as suas 
bem da averiguação da verdade; nesta Lei verdadeiras bases. e depois esta mesma Lei 
diz-se que, concedida a Revista, depois que que aliás é ordenada pela Constituição, po~ 
passarem os Autos para o outro Tribunal derá passar a fazer parte deste Codigo. Eu 
que va! rever. não pôde este mandar ouvir creio além disso que é muito facil que um 
as Partes, nem procurar por alguma ulterior Official Publico, como o Procu:z:ador da Co
dÍllgencia m~ios de esclal'<'cimento para se rôa, ainda que as Partes se accommodem 
pôr em evidencia e regularidade o Processo. com Sentenças injustas e escandalosas, pos
em que se fez a injustiça: portanto, eu as- sam advert:r 0 Tribunal, com quem se deve 
sentei desde o principio que, para se fazer communicar. não para fazer direito áquellas 
effectivo o direito das Partes, que é um dos Part:s que acquiesceram ao julgado, mas para 
fins desta instituição, a Lei era mais impre- f~Inunar com a sua censura o mesmo julgado 
vidente do que a que tlnhamos. O Tribunal so no. interesse da Lei; e correndo impressa 
além disto deve ter por fim o regular e fl- a Sçntença do 'l'ribunal com os seus funcla· 
xar de alguma sorte a Juri~prudenc!a geral mentos, cohibirá de alguma sorte no futuro 
do Imperio, vigiando de um modo efr.lcaz os Juizes para evitarem outro semelhante; 
sobre as violações da Lei. A Casa da ·Suppli- mas fazer isto sem se darem motivos, sem 
cação · para este fim tinha direito dft f3.Z('r se publicar pela imprensa, e a portas fecha· 
Assentos de interpretacões, quando havia das, ficarão essas Sentenças perdidas, sem 
questões, que tinham sido decididas jâ desta, produzirem os grandes effeitos que sabemos 
jd. daquella maneira, e fixava assim a geral que têm produzido na França o Tribunal de 

Jurisprudencía; no systema desta Lei ao Tri-
bunal Supremo de Justiça não se dd. meio (1) Parece que 0 Nobre Orado:' an1,de 
nenhum para se fixar a. Jurlsprudencfa do a~~~ a uma parte do discurso do Sr Jnham
Imperio: por consequencla a Lei é · ilefeltuo- bupe, que o tachygrapho não colheu com cla
slsslma, e torna-se necessarlo emendai-a, e reza. 
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Cassar;ão; serão condemnadas ao· esquec1men- mentar, ·gue ê o tmmedill!to commentarlo del· 
to, ~il::lll <Iellas se saber mais do que das que !a? Vamos que as Naçõas que nos precede· 
ha n<~s nossos Cartorlos. Isto não p6de ser, ram fizeram Leis sobre d!fferentes objectos. 
Sr. Presidente; por consequencia estou per- 3 depois estas passara-m a formar um Codigo;. 
suadido de que ~ preciso ndmittir tudo, isto ·~ ordinariamente os Ccxligos são compilações 
ê, que o Senado · approve estas Emendas; por- de Legislações· .já f.eitas; por ~onsequencla 
que ·o mais é de redacção, e a Lei ha de ir ainda que esta não fosse, como ê, uma Lei 
â Commissão para se collocarem nos lugar·:.-s regulawentar, não 'era isso uma ~bjecção para 
competentes. A Inglaterra mesma, tão afer- deixarmos de fazer o que melhor entendes
rada aos seus antigos usos e costumes, pro· Jemos, e o argumento do Nobre Senador esta. 
põe-se já a reconstruir o seu systema de lestruido. Diz mais o Nobre Senador que 
administração de Justiça, e está. tratando de n6s não temos este Tribunal, como ha na 
reformar muitas das suas Leis, principal-. b.,rança; e que· o de lá é muito distincto. 
mente criminaes, como se· vê das recentes ~ão concordo. Qual ê o fim a que se propõe 
discussões do Parlamento, onde tem havido· 'esse Tribunal de Cassação? Leiam-se os Es
Membros que têm gastado muito tempo a ~riptores daquella Nação; e que d!zem ellesf 
demonstrar os abusos da organisação dos Que o fim principal daquclle Tribunal 6 fl· 
Juizos, e até um levou mais de sei~ horas. xa.r a Jurlsprudencia da Nacii.o, censurando 
à fallar sobre isto. Portanto, n6s· que prin- . as nullidades as lnfracgõea das Leis SXJfele 
ciplamos agora de novo o nosso edificio, é ;as, e depois enviar os Processos para serem 
justo que o façamos per~eito; e conhecendo revistos: por outros Tribunaes; e quando es
que estamos com este, ou outros defeitos; tes insistem nas Sentenças já declaradas ln
havemos ·porventura· de os deixar passar? .iustas, pedir interpreta~ões authenticas para 
Por· certo que não. Diz o Nobre Senador que Jrevenir no futuro novas ir1:egularidades e 
o Procurador da Corõa não tem tempo para :njustiças. Que outra cousa queremos n6s, se
isto. Responda que veja aquellas Causas que . n.ão fazermos um Tribunal Supremo, e dar
forem mais necessarias, e não deixe passar ; !he as attribuições competentes para poder 
Sentenças escandalosa-s com infracção . das · tambem censurar as . nullidades e lnjusttca.s 
Leis, sem as denunciar ao Tribunal, pois para • notorias, mandai-as reparar por outros Ju1-
isso gosa de consideração, de honras,. vence · zes. e ·pedir J)or via do Gover.no interpreta
ordenados da Nação. Com estas .Emendas evi- · ~ões ás Camaras? Diz o Nobre Senador que 
tar-se-hão os princlpaes defeitos, e conse- J.ão se consegue es.ta. fixação da Jurlspru
guirá que a Lei não saia ao menos tão im- :Iencla porque Isto não p6de ser; mas creio .. 
perfeita, como veio da .outra Camara. que com este systema se poderão conseguir 

· esses fins, ao menos app:r:o.xtmadamente •. Dll 
O tachygrapho não· ouvio o que que não se p6de fixar a Jurlsprudencla, por-·· 

disse o Sr; Marquez de Inhambupe. que este; Tribunal não julga. Elle ê ·Tribunal 

0 Sa. CARNEIBO DE C.L"\IPOS.; - Sr. Pre-
. _sidente. A . primeira vez que o -Nobre Senador 

faltou, disse que tudo Jsto que se Iembran 
·para emendar a Lei era objecto <lo novo Co
digo: eu .assento que esta Lei é que ha de 
determinar estas. bases; porque é uma Lei re
gulamentu, uma Lei que . ha de regular ~ 
C.odigps,.. -e não· fica~ dependente · delles; Que 
motivo, 'ou razão p6dc tolher-nos a liberda
de de ,dar .a este. Tribunal todas as attrlbul
çõl'S convenientes · parn conseguir os seus 
grandes fins? Em que outro lugar devemos 
fazer· isto melhor do que na expansão da 
mesma ConsUtufção ou em uma Lei rt?gula· 

judiclario;-· sobre ó fundo da questlo 6: QU8 
não .. julga, -mas . julga ·sobre o ·intereaae 4& 
Le4 se se f-ez alguma ferida nella. ou· 1e fof 
omlttlda alguma· formula eaaenclal do. Pro. 
cesso, e isto mesmo ~ o que ras o Supremo 
Tribunal em Franca. .o qual tambem: nlo · jal• 
ga ·.de meritil, como . dizem 01 Deaembarpclo .. 
reà. ou: ·.sobre ·o objecto principal,. mu 16 ao
bre. as. üa.fracçõea. :. da . Lei; ali .nuUidadeJ; ·e 
estes. aeus julgamentos Jlo· cltad01r com paa.. 
de respeito, pelos .J:urllconsultos; -e1 correm 
impressos como interpretação doutriDUa :·ao~ 
bre as: questões mala interessantes 4 · -NaoAo. 
Ao ~enos quud~ os Jul1ea . lançarem Sea .. 
tencas injustas, ou atropelarem as Mrmas · 

;. 
' ' 
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dos Juizes, ,ha de llles tremer -a mão, lem· · 
br.ando.se de que as suas Sentencas irão 
águelle Tribunal; logo de alguma maneira, 
ainda -QUe não seja compulsoria a Sentença, 
deve ter uma grande e benefica influencia. 
Nós faztlmos aqu1Ilo que é possivel, e ~onse
-guiremos, senão todo o bem que desejamos, 
ao menos uma parte· -daquelle que os Escri
ptores ·affirmam haver-se conseguido na 
França com esta sábia instituição, que mui
to tem servido para conter os abusos e dim!
'nuir as demandas. 

Presidente a. propõr se passava.,o Ar. 
Ugo, salvas as Emendas. Passou. 

Se passava a ·Emenda do Sr. Oli
veira. Decidia-se que slm. 

Se a Camara spprovava a addlçll.o 
do Sr. Carneiro de Campos á Emen
da do Sr. Oliveira. Resolveu-se tam
bem que sim. 

Propôz tambem se passava a outra 
Emenda. do Sr. Carneiro de Campos, 

Passou, salva .a redacção. 
Se a materia desta Emenda deve

ria formar um Artigo additivo. As
sim se decidia. O .sr. Marquez de Inhambupe pro

nunciou um discurso que o tachygra
pho não ouvia. 

.. Q SR. CARNEIRO DE Cam>os: -.Eu pedi 
a palavra para destruir o equivoco em que 

·o Nobre Senador tem estado. O que eu disse 
,foi -que -o Tribunal da Supplicação, pelo nosso 
&ntigo sY.stem.a, está mais habH!tado para 
:fazer justiça ás Partes, do que o Tribunal 
Sm>remo---que se vai crear; porque na Casa 
da Supplicação, segundo .a Ordenação {lo 
Llv. a• Tit. !15, quando os Autos vão á Re
vista, .admittem-se novas allegações, p6de-se 
-mandar reperguntar testemunhas; e chamar 
os. {!oéumentos ordinaxios para se confronta
.,rem com as cópias e vet:-se se estas estão 
exactas ou . .alteradas; e nesta Lei diz-se, pelo 
oontrario, que se .não adml_ttam allegações 
das ·Partes, que nada mais se faça. Portanto, 
parece-me que no antigo systema está me
ni.or .providenciado nesta parte. Quanto ao 
que o Nobre Senador .disse em opposição ao 
que emitti sobre os Codigos, o Nobre -8ena

,1lor não me entendeu .bem. Eu disse que os 
..(}odigos -ordlnariamen~e eram . compilações. o 
.,gue vem a ser o Codigo dos Romanos, do 
.:tem,p<> dos Imperadores? As Constituições 
deste -.e daquelle ~mperador? O que, é Codigo 
Napoleão? A .reunião de todas as Leis: logo 
não se ·p6de negar o que -eu disse. Ainda que 
esta Lei fosse uma Lei ordina~ia, e não re
gulamentar, podia reunir todas as idéas ca-

.. pazes :l)ar.a ae iD.Btitulr ·bem um Tribunal, e 
.. depois, ·rse fosse .necessarlo, })assar a formar 
;parte do novo Codigo, quando elle se cn:ga· 
Aizar. 

· !Não ·ha.-~ndo mais quem fallasse, e 
Julgando a ..Camara sufflci~ntemente · 
discuUda ;a materia, passou··· o Sr. 

Propôz depois o prlmeiro Artigo 
additivo da Emenda do Sr. Marquez 
de Santo Amaro. Foi approvado do 
mesmo modo o segundo. 

Se a materis. desta Emenda deve
ria formar Artigos separados, ou se 
dcveri.a ficar ao arbítrio da Com. 
missão de Legislação a sua colloca
ção. Resolveu que ficasse reservada. 
para na redacção se fazer o que a 
Commissão melhÓr julgasse. 

O Sn. MAuQuEz DE SAxTo A:;o..uRO: - Pa
recia-me conveniente, para esta Lei ter mais 
prompto andamento, que se remettesse já a, 
Commissão de Legislação os Artigos até aqui 
discutidos, com as Emendas que se tem 
vencido, para ena. as redigir antes .de se 
mandarem imprimir. Queira V. Ec. propOr 
este expediente, para ver se .a Camar.a o ap .. 
prova. · 

O Sn.: M.o\RQUEZ DE b':a:AMBUPE: - Pare
ce-me que o R.eglmento manda que se não 
faça na 2• discussão a redacção das Emen
das, ·porém sim depois da 3•. A principio fa. 
.ziã...:se o que o Nobre Senador diz, no fim da. 
2• discussão; porém assentou-se depol.s que 
era melhor que existisse o te~to, .e a .Par 
delle .as Emendas, até finalmente se .delibe ... 
rar na 3• discussão, para então ~e redigirem. 
Vista esta dciJberaçito do •Senado, a .Com
missão não p6de tocar nas Emendas, ,Por 
consequencia não sei o que isto :vai .lã fa
zer. 

0 Sn. M.!n.QUEZ DE .SANTO ÃllABO: - 0 
Nobre .Senador dlz .muito bem, mas não .me 
entendeu. Eu não quero cousa contrarla . ao 
Regimento. Como multas dessas Emendas te-

l!Z 
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rão .tefeitos, ê preciso que a Commissão as 
reveja, e reduza. a maneira tal que fique 
como ellas sa d"lverlam apresentar na ca. 
mara para esta poder ·resoli·er. Para isto se 

·razer com maior brev!dade, é que offerecl o 
meu 'requerimento, pois emquanto se discute 
a Lei, aprompta.se aquelle trabalho. Parece· 
me que por este modo se ganha tempo: a 
Camara porém resolverá como entender me· 
lhor. 

O Su. CAl~X.Inuo DE CA:\IPOS: - Eu penso 
que as Emendas são impressas para entrarem 
·com a Lei na 3a discussão. Ora, não me pa. 
rece conveniente que ellas · se mandem ·im~ 
primir quaes se acham, porqutl foram feitas 
aqui arrebatadamente. e devem ter defeitos; 
por consequencia este trabalho da Commis
são é necessario. Quando as Emendas appa· 
recerem impressas, de,,e ·ser naquelle estado: 
em que o Senado as deve approvar, e não de 
uma maneira defeituosa~ 

O Sr.. MARQUEZ DE IxHAMBUPE: - Fui 
Membro da Commissão de Legislação, e sei 
muito· bem qual tem sido a pratica dos seus 
trabalhos. Sempre vi que as Emendas vinham 
com o texto, sem serem redigidas pela Com-

. missão; ao menos até agora assim se tem 
feito. Aqui tivemos uma Lei muito grande, 
e muito complicada, que foi a da Responsa
bilidade dos Ministros, e Conselheiros de Es
tado, e nem por isso as Emendas foram 
emendadas · pela Commissão_: Depois do Pro
jecto passar em 3• discussão, é que é o gran
de trabalho da Commissão; antes disso não 
tem 'flUe fazer sobre elle. Fui Membro da As-

. sembléa Constituinte, tenho a· honra de o ser 
deste Senado, e nunca vi praticar-se o que· 
agora se propõe 

0 .S~ MARQUEZ DE CARAVELL.\S: - Qu.al é 
a pz:oposição que se fez? Que estas 'Emendas, 

possam ser approvadas. A Cama.ra mui vio 
que algumas daa Emendas que hontem se 
fizeram, estavam obscuras, sendo uma del· 
Ias .que eu mesmo offE'reci: tanto assim qut~ 
depois ihe fiz uma declaração. Não é . bom 
que isto assim appareça em publico, nem 
mesmo convém para a discussão: portanto 
deve-se adoptar o expediente que o Nobr.e 
Senador propõe. 

Ninguem mais pei.lio a palavra; e 
dando-se por discutida, propõz o Sr 
Presidente á votação o requerimento 
do Sr. M:arquez de Santo Amar.o, e 
foi approvado. 

Entrou em discussão o Artigo 18. 

"Art. 18. Quando o Tribunal conhecer 
dos delictos e erros de Officios, cujo conheci
mento lhe confere a Commissão, o Ministro 
a quem tocar .por distribuição, ordenará o · 
processo, fazendo autoar pelo Secretario as 
peças instructivas, e procedendo ás diligen· 
cias n~ressarias; e pronunciará o indiciado, 
procedendo audiencia deste por escripto." 

O Sn. RoDRIGUES DE CARVALHo: -Como 
vejo que ninguem se levanta par.a fallar so
bre este Artigo, direi o que me occorre, para 
que não passe como se acha. Este Artigo· está 
concebido segundo as idéas de outro tempo, 
em que um só Juiz pronunciava, mas isto 
não é conforme com o systema da presente 
Lei, e assento que a pronuncia deve ser feita. 
por tres Juizes. Eu offereço para isto uma 

El\IENDA 

"Depois das ·t>alavras - e procedendo ae 
diligencias necessarias - accrescente·se-de
pois do que apresentará o processo na Mesa, 
onde pot: sorte se escolherão tres Ministros, 
para que, depois de· ouvido o indiciado por 
escripto, procedam á pronuncia. -:- Salva a 
redacção. - Carvalho." 

Foi apoiada. 

'· ·antes de serem impressas, vão á Commissão 
para as redigir, visto que a Camara não ap· 
provou senão a sua materia; considerando-se 
que ellas são feitas multas vezes de fmpro· 
viso, e obScuras, e não convém que appareçam 
em publico deste modo. Contz:a isto não ha o SR. OLTYEIKA: - Parece:.me~ Sr. Pre
lel alguma; porque quando o Regimento fal- si dente, ser impraticavel o que se propõe na 
la na redacção das Emendas, é quando se vai. Emenda. O Tribunal ê ~mposto de treze 
redigir toda Lei, mas n6s não tratamos ago· Juizes, porém um deste's ha de ser o Preai
ra disso: procu.ramos que quando as Emen- dente, e por consequen'Cia não julga: assim 
~ai forem apresentadas a es~a Camara na a• ficam doze. Ora, a Lei determinou que os 
discussão, appareçam de uma manei~a que Juizes da pronuncila não o podem ser da Sen· 

/ 



Sessão de ~o de Maio G3 

tt>nca: Na pronuncia temos quatro; as Par
tes podem recusar tres, e por consequencla 
ficam sete excluídos de poderem entrar na 
Sentenca; e vem a restar ·cinco: a Sentença 
ha de ser dada por seis: logo, St'gue·se ab
surdo adoptando-se a Emenda, e ainda aqui 
não entra o desconto dos que podem . estar 
doent-es, como muitas vezes ha de acontecer. 
por ser este um Tribunal coll"~posto de ho
mens velhos. ~lêm disso nas relações sempre 

. é um só Juiz quem pronuncia. Quanto â Par
te aggrava <la. pronuncia, então é que () caso 
vai â Relação para ser julgado. P~nso, pois. 
que o Artigo pôde assim passar: do contra
rio segue-se absurdo. 

O Su. VrscoxnE DE AT.CA:'\'l'ARA: - Sr. 
Presidente. A Emenda que o Nobre Senador 

· Sr. Carvalho propôz é muito justa, deve.se 
adoptar. porque nisto consiste a base, e a 
garantia principal dos povos. Não é admis
sivel que um l!omem seja pronunciado por 
um só J;liz. A duvida que se apresenta fun· 
da-se em que no Tribunal não ha numero 
sufficiente de l'vllnistros para isto se fazer: 
n-este caso não sejam só treze; criem-se quin
ze ou deZt•seis. Isto é o que eu entendo. 

~ão havendo mais quem fallasse, 
deu-se por discutida a mater!a, e ap
provou-se o Artigo . com o addita
mento proposto na Emenda. 

Seguio-se o Artigo 19. 

qual mandará. proceder no territorio ás in· 
formacões, testemunhas e documentos que 
plrecercm necessarios, prec:\!dendo audiencia 
dos accusados, e dando o :1ndamento necessa· 
r!o a este nt>goe:io, na conformidade da Con
:;tituição. - Salva a redaeção. - .J!arq·u.:z de 
Santo ~tmaro. •· 

Foi apoiada. 

O Sn. SoLEDADE: - ~ão posso concordar 
com a Em~nda que o Nobre Senador acaba 
de offerecer. Vejo que a Constituição não dá 
alçada nenhuma ao ·Governo para conhecer 
dos Presidentes de Província e Desembarga
dor-es: dá-a ao Supremo Conselho de Justiça: 
portanto o Governo não pôde mandar proce· 
der ·contra. elles, não os póde suEpender. como 
::;e diz (1): a quem elle póde suspender uni
ramente é aos Juizes de Direito. Esta Emen
d:t affrc!lta ao Poder Judiciaria. 

O Su. CARXEIRo nE CA~rros: - Os Des· 
embarg::!dores tambem são Juizes de Direito, 
e não vejo que a Constituição diga em parte 
alguma que o GoYerno os não poderá sus
pt'ndsr. uma ''CZ que esteja em pronuncia. A 
Constituição não particularisou; fali ou em 
geral :los Juizes de •Direito. por consequen. 
cia estes não podem ser exceptuados. 

O Sn. SotEDADE: - Diz o Nobre Sena
dor que a Constituição faiiou em geral: eu 
digo que nílo. eis aqui o Artigo. (Leu). Lo
go a Constituição não dá ao -Governo o di
reito de suspender os Desembargadores. mas 
só aquelies Ju:zes. 

"Art. 19. Podem porém as proprías Par
tes offendidas· apresentar as suas queixas 
contra os Presidentes das Provincias e :\U
nistros das Relações aos Ju:zes Territoriaes. 
os quaes competirá s6mente neste caso veri
ficar o facto, que faz o objecto da queixa, in
quirir sobre elle as testemunhas, que lhes 
forem apresentadas, e facilitar ás mesmas 
Partes todos os meios que ellas exigirem 
para bP.m a instruirem." 

O Sr. Marquez de Santo Amaro. 
depois de um discurso que o tachy
grapho não percebeu, offereceu a se. 
guinte 

EJ\tE:í'DA 

O Sn. :1\fAnQuEz DE CARA\'ELT..As: - Toda 
n duvida que se tem posto á Emenda con
siste em que o Governo só põde suspender 
os Juizes de Direito, e não os Desembarga. 
doreS'. Estou em que o Illustre Senador não 
reparou no Artigo essencial da Constituição, 
que é o Artigo 101. paragrapho 7•. (Leu). O 
Desembargador é ou não Magistrado? Se é 
Magistrado segu.~·sc que põde ser suspenso. 
A Constituição dá ao Poder Moderador uma 
v~gi!ancia suprema sobre todos os Poderes: 
a respeito do Legislativo tem a liberdade de 
negar a Sancção aos seus actos. e de dlssol· 

"Em lugar do Art. 19, o segui}l:'te: Po. (1) Refere-se talvez ao discurso do Sr. 
dem, porém. as proprias Partes offendidas :1\b.rquez de Santo Amaro, que o tachygrapho 
apresentar as suas qu~i:xas ao Governo, o nRo nlcam;on. 

..... 
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j ver a c·amara d'os DeputadOS': a. respeito do 
)!rX'ccuUvo põde · demiWr ·os seus M1nlstros: 
não ha de poder, pois, exe~cer essa vigilan
cia a .respeito do Judlciarlo? Estabelecer o 
Yod'~r Judiciaria nessa absoluta independen
cl'a era ir contra o systema da Constltulclo, 
e reduzir o Governo a simples accuaador pe
rante este Tribunal. Apoio, portanto, a 
Emenda. 

O tachygrapho não ouvio o que 
disse o Sr. Soledade. 

stiiuiçã-o, e que po'l'tanto o Artigo deve ser 
supprl·mido. 

EMENJ>.~ 

"·Proponho a suppressão do , .<trtigo 20. -
Oliveira;" 

Foi apoiada, ma:s em razão de dar 
a hora, ficou a materia adiada. 

o. Sr. 1 • Secretario leu o seguinte 

O !fi cio 

O Sn. DuQUE EsTRADA: - A Emenda não "Illm. e Exm. Sr. - Por ordem de· Sua 
diz que se procederá. na fórma do Art. 1S4, Maj-estade o Imperador remetto a V. Ex., para 
mas na. fórma da Constitui~ão. A Constitui- ser presente no Senado, o Officio do Preal· 
cão além desse Artigo, tem outro, que é o · dente da Parahyba, de 2 de Abril deste anno, 
seguinte.: (Leu). Neste é que a Emenda. se com a Estatistica da dita. Provincla, orga. 
funda. · nizada, segundo o Elenco enviado pelo · mes-

I 
Não havend·o quem J)retendesse a . mo Senado, por Francisco Luiz Nogueira de 

palavra. e julgando-se sufficiente- Moraes, em cumprimento das O·~dens que fo. 
ment~ discutida a materia, fez o Sr. ram expedidas por esta. Secretaria. de ·Esta• 
Presidente as propostas convenien· : do, em- 6 de Agosto de 1826. - De.us Guarde 
tes, e foi rejeitado o Artigo do Pro- · a V. Ex. - Pll~O, em 19 de Maio de 1828'. -
jecto e. approvada a Emenda. · Peõ:ro de Araujo Lima. - Sr. Visconde de 

Entrou ·em discussão o Artigo 20. · Caethê." 

"Art. 20. Os ditos Juizes enviarão .as r~

feriãas queixas aos querel_lados, que a ellas 
r~sponderão dentro do .termo de 15 dias, e 
dirigirão as suas respostas, ou aos mesmos 
JUizes ou directamente ao Tribunal pelo pri
meiro Correio. 

0 SR. CARNEmo DE CAMPOS: - Acho que 
e~te· ArU.go deve ser supprlmido, ou substi
tuldD por esta Emenda; o que deixo a. con· 
slderaciio da. Camara.. 

EMENDA. 

"Os Juizes Territoriaes, a quem o Qo. 

verno · encarregar as informações, lnqulrlcã.o 
de ·testemunhas,. ·excepção dos documentos, 
envl"arão os. Prooessos âs Partes de que a 
·queixa, -para darem suas respostas, queren· 
·dó, • e: envJal-as. directamente ao Governo. -
Paco do Senado, 20 de Ma.lo de 1828. - Oar· 
ta.eiro dd Campos." 

o Sr. Pr·esident~ det"J.:mlnou para 
Ordem do Dia, em prln.eiro lugla:r, • 
continuação da dlscusslo do Projecto 
adiado; em segundo, a discusslo do 
Projecto sobre a. Liberdade d-a Im
prensa. 

Levantou-se a Sesaão ás du;as ho· 
ras da tarde. 

15• S~SSÃO, EM 21 DE MAIO 

Oo1ttinuação- d<L segunda discussão cr.o Proje· 
cto sobre a creação do Suprimo Tribu· 
naz de· Justiça;. 

PRESJDENCTA DO SR. ntSPO C.APELLÃO liÓR 

Acbrilndo·se reunfdos 34: Srs. Se. 
nadorrs,, abrl~>-~!e a ·Sesslio, e Ilda â. 
Acta da anterior, foi approvada. 

Foi apoiada.. O SR. CARNEIRo DE CAMPos: - Sr. Pre-
sidente. Sou informado d.e que em algumas 

o Sn. Or.twmA: - Parece-me que tudo Provlncfas, e por expertenéla sei que me~mG 
tudo isto está na. primeira Emenda, e na. Con· na COrte, se. julgam ainda . subslsten~s niur. 
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tas ú-is que fora.m revogadas p·ela Consti~ · out.ra. L,:•glslação cm contrario. - Paço da 
tuiçào, e po-r eUas se determinam os Pleitos Camara do Senado, 2.1 de Maio de 1828. -

I 
nos: Tribunaes de Justiça. A esta classe per~ Uarndro de Campos." 
tencem as Leis que concEderam prlvlleglos 
aos M1ne'ros, aos ~enhores de Engenho de 
assucar e lavradores de cann.a. Estas Leis 
foram extorquid&; da. boa. fê dos Legislado
res. por suggestão de pessoas oneradas, e 
por pequenos fabricantes, para adquirirem 
emprestlmos, e não serem executados; porém 
os proprietarios acreditados, os Senhores de 
Engenho ·bem estabelecidos foram os primei. 
ros que se indignaram contra essas Leis. Na. 
minha Provincia obsErvei que atê fizeram r.e· 
qu:erimentos, e nós abaixo assignados contra 
elles, e mesmo no tempo do Sr. D. João VI, 
mostrando que eram. antes nocivas, do que 
profícuas â agricultura. Em outros tempos 
muitos homens, que andavam embt:ulhados 
em capotes, adquiriram grandes cabedaes, 
comprando engenhos fiados; e achando .sup
primentos por via de emprestimcs, 11e fizeram 
abastados e poderosos por bens da fortuna:. 
depois destas Leis não. aconteceu assim; to
dos desconfiaram de tratar com homens que 
não podem ser compellidos a pagar o que 
dev:em; portanto eu me resolvi a propôr esta 
Lei, que julgo necessaria para fixar a Juris
prudencia, e mesmo promover o interesse ge· 
ral do Imperio. restituindo ~sta ô'$sse de 
agricultores ao seu antigo credito. 

PROJECTO DE LEI 

"A Assembléa Geral Legislativa decreta: 
"Art. t.o Os privil~gios concedidos âs Fa · 

zendas de Mineração, aos Engenhos de as
suca~: e Fazendas. de cannas. devem-s~ julgar 
comprehendidos na abolição geral, conteúda 
no Artlgo 179. paragrapho 16 da Constitui· 
çã:o do I~perlo. 

· "Art. 2.0 As sobreditas propriedades se 
considerarão como quaesque~: outros predios 
rusticos; e as execuçõ~s que sobre elles hou
Terem, se regulal'ão pel.as Ordenações, e 
Carta de Lei de 20 de Junho de 1874. 

"Art. 3.° Ficam revogados o Alvará de 
S de· Agosto dP. 1618~ paragrapho 13, Decreto 
de 19 de Fev-ereiro de 1725; Resolução de 22 
de Junho de 1758, Alvará de 8 de· J:ulho de 
1819; e bem assim os Alvarás de. 6 de Julho 
de 1807, e 21 de Janeiro de 1809, e qualquer 

o Sr. 2° Secretario repetia a lei· 
tura. deste Projecto, o qual fui apoi~:.

do e mandou-se imprimir. 
Não houve quem fizesse mais pro

postas, c entrou-se por consequencla 
na Ordem do Dia. cuja primeira par
te era a continuação da discussão do 
Projecto de Lei sobre a crl•ação do 
Supremo Tribunal d<~ Justiça, adiado 
na Sessão antecedente no Artigo 20. 
com duis Emendas. 

Fallou o Sr. DuqÜ:~ Estrada. mas 
não se entendeu o que o tar.bygrapho 
escreveu. 

o su. MAnQm:z DE CAruxELLAS: - Sr. 
Presidente. A questão que o Nobre Senador 
acaba de suscitar é alheia destt! lugar, pois 
agora não se trata de quando o Imperp.nte, 
em consequenci.a de ter em si o Poder Mo-
derador. haja de suspenàt'r o Magistrado, 
mas como o Nobre Senador tocou neste pon-
to. direi sempre alguma cousa. Porque o Go

verno suspende o Magistrado, não se pód.e 
entender que este esteja já pronunciado. Sem
pre que ha pronuncia ha suspensão; mas nem 
sempre que ha suspensão ha pronuncia. Para 
haver pronuncia é necessario julgar o facto. 
e ver se o Magistrado estâ no easo de se di
zer que elle é réo, e isto não é .o que pratica 
o Governo. O ·Governo r·ecebe as queixas que 
as Partes lhe dit:igem, manda proceder âs 
diligencias convenientes. depois convoca o 
Conselho de Estado para. examinar tucfo, e 
se este vê que as queixas são bem fundadas, 
e que o accusado se não defende, nem mostra 
a sua innocencia, marida-se suspender o Ma
gistrado, e remette.se tudo á. Authoridade 
competente para proceder na fórma da Lei. 
E' então que o Magistrado vai entrar em 
processo; mas. só pela suspensão não se julga 
pronunciado. 

O Sr. _Carneiro de Campos, depois 
de um discurso que o tacbygrapho 
não alcançou, mandou á Mesa uma 
Emenda, em additamento á que tinha 
offerecido na Sessão de hontern. 
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EMENDA 

;; Nos cas·os de dt:licto, sen1 s·er em razão 
do· Officio, os mesmos Juizes, de•pois da pro
nuncia, remetterão o Processo ao Tribunal de 
Justiça. - Paço do ISenad·o, 21 de Maio de 
1·828. - Carnf:i(l'o de Campos." 

Foi apoiada . 

O SR. OLIVEIRA: - Eu vou contra a Emen
da. No Artigo Gonstitucional não se trata ·se
não dos delict()s e erros do Off~clo. Por delictos 
aqui· neste caso entendo eu a concessão, a. pei
ta, o suborno, etc.; por erros de Officio o não 
guardar as formulas da Lei; ;portanto Iião se 
põdé fazer extensivo a 'todos ·os crimes, que 
comm~ttGr·~m estes homens, o privilegio de se
rem julgados pelo Supremo Tribunal de Jus
tiça; é sómente relativo áquelles que pratica
rem em razões de seu Officio; tanto assim que 
a. CQnstituição estabeleceu ,que não haverá F'o
ro privilegiado, portanto opponho-me á Emen-
da. · 

- bem se vê que a Constitui!)ão o designa 
como privllegiado; porém se é unicamente pa •. 
ra os casos de administração, para os casos 
em· que ha. erro de Offic:io, e abuso deli e, ou se 
acàso é para todos os delictos que· commette. 
rAm ainda fõra do Officio, aqui é oue t~stâ a 
duvida. Pelo que respeita aos dellctos parti
culares ou que estes Empregados fizeram como 
homens, põde-se .dizer que atê agora,. quando 
aR Leis passadas rUziam que eram privilegia
dos estes ou aquelles, ·exceptuavam os delicto-S 
partieulares, e por estes os M•inistros, e outros 
Empregados, podiam ser citados e processados,· 
estando sujeitos · ao Juizo. geral. ·Por via. 
de regra estas pessoas nunca. se exe
cutaram, porque tambem quasi nunca commet
tiam delictos; mas não se via em a nossa Le. 
gislação prohibição .de que se pudessem pro
nunciar ou prender ~ a experioencia não mos
trou que, por isso houvessem inconveniente. 
Eu offereci a :rninlia ~menda, e a Camara to
:rnará a. decisão, que lhe parecer justa. Tomará 
talvez a bas<' que este Foro compete tanto em 
um caso como no outro; mas eu julgo que a 
in~ellig.;ncia mais provavel é que nos casos de 
delictos particulares deve ·ser o Juiz territo
rial, m.a:s não ·só principie o Processo, mas pro
nuncie <>S réos; e nos casos de erro de Officio 
então tomará as infor:rna~ões o Juiz territorial, 
mas não pronunciará. Elle remetterâ ns papeis 
ao Governo e o Imperador, suspenderá o Minis
tro, se lhe parecer e mandará ao Tribunal que 
o julga. Não tc:rnos outra marcha mais obvia a 
seguir. Esta é a minha opinião. 

J.<"!zeram ainda algumas observaçõeõ 
os .Srs. 011\•eira e Marquez de Cara
vellas as quaes não se podem entender 
pelo que o Tachygrapho r.screveo. 

O SR. :\1:,\ItQu""EZ nE CAitAVELT .. As: - Sr. Pre
sidente. Não me posso conformar com a opi
nião do Illustre Senad-or; que acaba de im
pugnar a Emenda. "E' necessario que o Nobre 
Sena·dor advirta que a Constituição tem aboli
do os privilegias pessoaes e não aquelles que 
se acham e.ssencial, e inteiramente aos Car
gos; e quando no paragrapho 2° do Art. 164 
trata das attribui!:ões n'este 1Supremo Tribu
nal, diz que lhe compete conhecer dos delictos 
e err·c·s de Officios que· commetterem os seus 
Membros, os da ·R~lações, etc.; usa da palavra 
delictos em geral, não lhe faz restTicção ne
nhuma, e portanto nõs não a devemos restrin
gir. O Tribunal •Supremo julga de todos os 
d~lictos destes Empregados, quer sejam com
mettidos em razão d~ seu Offlclo, quer sejam 
comme:ttidos como simples particulares. Esta 
ê IJ. obvia inteUigencla das palavras da Constl
tttiçãÔ, e portanto não me parecem bem feitas, 
as reflexões do 'Nobre .Senador. 

0 .SR. CARXETRO DE CAMPOS: - Sr. Presiden
te. Eu não julgo que a Constituição se entenda 
pelo modo que o Nobre ,senador, o Sr. Ollvelr:t 
pretende; entretanto não d~ixo de conhecer 
que n'este ponto é confusa e duvidosa. Se a 
proposição for, é ou não privilegiado este Foro? 

O Sn. BoRGEs:.:.... Eu sustento o privilegio 
de se·rem julgados estes Empregados em Foro 
particular n 'aquelles crimes,. que ccimmetterem 
no exerciclo dos seus Offlcios. A Constituição 
conserva os privilegies inherentes aos Cargos; 
e qual é esse privilegio? O de serem julgados 
estes Empregados em Foro particltlar n'aquel
les crimes que commettem no exercicio de seus 
empregos: logo esse privilegio não p6de com. 
prehender os crimes indivlduaes. Se o privll&
glo ê só aqulllo que ê inherente ao Cargo; co
mo é que no9 delictos indivldun~s se pretenrle 
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que sejam julgados no mesmo Juizo privilegia. 
do? .Semelhante opinião, Sr. Pr~sidente, vai dB 
encontro com o que esta Camara jâ reconh~:. 
ceo e 'praticou, quando se trntou da Lei' da 
Responsabilidade dos l\:Iinlstros e Conselhel
roll d'Estado. Nós não comprehendemos n'essa 
Lei senão os crimes Ministcriaes; nunca se 
t:a.llou n'ella n·os crime·s individuaes. Tudo 
quanto os Ministros e os Conselheiros de Esta. 
do commetterem como homens. ha de ser jul-

durante a Legislatura en1 qu~ servem: esses 
priv1!eg1os são inherentt-s ao Cargo, e não 
privilegios pe.esoaes; porqut>, acabadas as 
suas func!;Ões, cessam esses privilegies. Eis 
aqui o que silo privilegies pessoaes e privi
legies ligados ao Cargo, e como se deve en
tender a Constituição. Diz o Jllustre Sena· 
doz: que os Ministros e Conselheiros de Esta- . 
do nã.o têm privilegio de Fõro nos delictos 
que commetterem como particulares;· que só 
o têm nos que fize'rem em razão de seu Ofti
cio. Eis aqui o que a Constituição diz no ar
tigo 47: "E' da attribuição exclusiva do Se
nado conhecer dos delictos individuaes com. 
mettidos pelos Membros da Familia Impe
rial, .Ministros de Estado, Con-selheiros de 
Estado, etc." -Logo, emquanto o Ministro 
de Estado fôr .1\,I!nistro, tem Fõro privilegia
do para todos os dellctos que commetter, tan
to naquella qualidade de Ministro como de 
homem particular; c nem por isso é privi. 
legiado para todos os delictos que commet
ter, tanto naquella qualidade de Ministro 
como de homem particular; e nem por !sso 

gudo nas Justicas ordinarius e nã·o n ·~sta Ca
mara. Isto mesmo, Sr. Presidente, é o que se 
pratica em todos Governos :Representativos. Se 

0 Ministro ou Conselheiro d'Esta:do cahir des
graçadamente no crime de violar a casa do Ci
dadão, de o assassinar ou de commetter ou
tro qualquer delicto como homem, ha de ser 
preso e processado da mesma maneira do que 
outro qualquer homem. Aqui ~::stamos no mes
mo ~caso. Não ha privilegio individual; logo 
quando um Presidente de Província, um Di
plomata, ou um Magistrado, commetter um 
crime d'aquelle não póde gozar de privilegio, 
ne ser julgado por esta Lei. O privilegio de se
rem julgados todos os casos em Juizo especial, 
só a Constituição o concedeo aos Senadores, e 
aos Deputados·, durante a sua Commissão. 
Parece-me que ouvi dizer que o Corpo Legis
lativo põde conceder igualmente privilegias a 
outros quaesquer. Sou opposto a tal opinião. 
Os pr1vile~os lqu-e a Const~tuiçã'O <Jutorgou a 
uns 0 Corpo Legislativo não os pode outorgar 
a ~ais ninguem. Porque razão não condescen. 
demos nós com a. Camara dos Deputados, quan
do quiz dar aos ·cavalheiros Provinciaes invio. 
libilidade por suas opiniões? Pela manifes~a 
anomalia, que se con;tmettia contra a. Constl
tuição; por consequencia não deixare! jamais 

passar tal principio. 
0 .Sn. MARQUEZ DE CARAVELLAS: - Sr. 

pr.esidente. O Illustre Senador confundia pri
vUe.,.io pessoal oom o prlvllegiro que está 
un~;o ao Cargo. Privilegio pessoal entende
se aquelle que qualquer pessoa gosa sem oc
cupar Cargo ; ou que a pessoa que occupa 
Cargo, ainda conserva. depois de ter sahido 

d 
cargo· privilegio inherente ao Cargo 

esse ' . , deixa 
é aquelle que cessa, logo que a; ,pessoa s: 
de exercer esse cargo. Os agric~.Itores, ~ 
negociantes. tinham certos privileglOB, e nao 
occu·pavam cargo; estes privUeglos são pes-

n... Deputados têm certos privlleglos 
soaes. Vl:J 

o privilegio G pessoal, porque deixando de 
ser Ministro de Estado cessa o privilegio, e 
passa a ser julgado, pelos crimes que com. 
metter fóra do Lugar. como outro qualquer 
Cidadão. Semelhantemente o Juiz de Fóra 
tem tambem o seu Fõro privilegiado, que é 
a Relação dos Districtos. e não p6de ser jul· 
gado pelo Juiz. Ordinario, qualquer que seja 
o seu delicto; mas se deixou de ser Ministro 
Já não gosa desse ·privilegio. Isto é que ~ 
Constitu!ção quer, e determina, e que sup. 
ponho ter sobejamente demonstrado, deven
d·o observa~: ainda que a nossa Const.itufção 

·foi nisto mais restricta do que os Francezes 
na sua Assembléa Constituinte, pois que a 
nossa Constituição liga os privilegias aos 
Cargos, e elles estabeleceram para base unica 
dos privilegias o bem da Nação, de maneira 
que a qualquer particular: se podiam dar. o 
e~emplo, que o Nobr!'l Senador trouxe, de 
nao havermos condesc-endido com a Camara 
dos Deputados a respeito da JnviolabUldade 
que pretendia . dar aos Membros dos Conse
lhos Provinciaes, é muito mal appllcado, 
Porque no caso de que tratamos quer-se o 
qu~ está na Constituição; e nesse outro <:aso 
Pretendia-se uma cousa que nelJa não existe, 
nezn !1. p6de conceder. A fnvfolabllidade ê a 
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prerogativa· maior que ha, ·e que a Consti· tem intactos os argumentos com .que a tenho 
tuicão s6 eoncede ao :Imperante e aos ltepre- sustentado: fallarei . sOmente sobre . a ultima 
sentantes da Nacão, pelo que toca ás -saas espeele, em que .tocou o Nobre Senador. De 
_opiniões emittidas nas Camaras. Em que se certo que· o .Corpo Legislativo não ha .de con
funda esta -inviolabilidade? Funda-se em .que ceder um privilegio para os .Presidentes -de 
~ · outra man~ira ia-~e 'tocar na lrepresenta· I Provincia, os Desembargadores, ou quaesquer 
cao ·e Soberania Nac1onal, a' (}.Jial é por sua I outros nto -possam ser demandados por divt
natut;eza. -superior a tudo e independ-ente. o~ das, porque -então la contra a Constituicão, 
Conselhos Provinciaes não se -acham na mes- I a qual garante como cousa. sagrada o direito 
ma razão, e portanto não lhes põde -s_er ap-~ d~ propriedade; mas .esto.u con-vencido de que 
plica!la -aquella prerogativa. · · · '[)6de coneeder aquelles que não for-em oppos· 

{) Sn. BoRGES: - .() que {) Nobre Senador tos a ella. Não fallo mais nesta materia por. 
acaba de -a-presentar no f!eu dieeurso;: inais I que. até me parece desviada da ordem·.. . 
m~ confirma.• na. minha 'opinião. A' v1sta. do I O· SR. SoLEDADE: - -Sr. Presidente. Eu 
Artigo 47 -da Constituição estou em que os inclino-me para a intellig.encia quP o Sr. 
Minis_t~os e ·Conselheiros de Estado, _-os s~ ., MarquP.z de· Caravellas tem dado ao Artigo 
nadores -e Deputados· têm -Fõro privilegiado,· da Constitui~o. O Artigo diz: ''delictos e 
tanto para o julgamento dos delictos que I erros de Officio". Para não suwormos um 
eommetterem em <ra.2ão dos seus Lugares, -p1eonasmo, devemos entender Q.ue delictos 
-como na qualidade· de particulares; posto são os que estes Empregados ·eommeÜex;em 
que differente foi a {)piniãa da Camara, quan- como ·homens particulares, e erros de · Offi-:-' 
do -se tratou da Lei -da Responsabilidade des-. cio o -que eUes fizerem em contravencão da 
ses 'Ministros e ~conselheiros; mas para qu~ Lei, e a'buso do poder legal. A exJ)Ucação 
o mesmo ~e poS:Sà -entend-er a respeito dos ·:rue o mesmo lllustre Senador fez do que -é 
Presidentes -das Provinclas, dos D~plomatas privilegio pessoal e :privilegio inhet:ente ao 
e dos :Magistrados, é necessario qu~ se m~ · Cargo, mostra não haver nis~o ... obstaculo; 
-apresente na .COnstituição . uma disposição tão portanto conf<lrmo-me .com a su~ o;pinião. 
expr-essa a respeito -destes Empregados, como Para os. Nobres Senadores que contrariam & 

aquella; Tal disposição de -certo se me não Emenda, me fazer-em· mudar de opinião; -era 
mostra. AMm disto, flxándo a Constituição necessario que me explicassem -a distinccã~ 
i regra dos que gosam de tal privilegio ·nos . que ha -entre delictos . de Officio e erros· de ' 
-crimes indivlduaes, tem· firmado a excepção ·officio, po~que a des~gna.rem ambas as · Pa,. 
-em -contraJ:lo. .Quaes são os qu-e pela Ccinsti~ lavras a mesma cousa,· h.a !Pleonasmo;· e não 
tulção gosam desse privilegio? Os· 1\lembros o devemos s_uppôr na C<lnstltui.cão; mas essa 

, -4.& Familla Imperial;· Ós M1nistrils de .Esta· explicação é .que até .agora aillda nenhum 
·do; .os Conselheiros de· Estado, tis Senadores delles apresentou. ·Desejarei ser instruido a 
,e· ·os 'Deputados. A ninguem mais ella con- este :respeito. . -'-
cede tal prerogatlva: por con~equencia a 0 Sn. BORGES - Não poderef dar uma 
·ninguem mais compete·. Mas· o Corpo Legls- definição Juridica de que são. dellctos de 
·mtivo póde conceder privilegiaS. Nego tal Offlclo ·e -erros de Officio; · entretanto . farei 
ptoposição. Se o Corpo Legislativo póde con- por me expllcax.: com a possivel clareza so
ceder privileglo~1 tam.bem pôde ampliar os bre a distlncção que 'faço entre uns e outros. 
jâ concedidos, mas se· elle o fizer, não exor· Por delictos de Officlo . entendo eu o abuso 

, bita ·evidentemente das suas attribuições? do poder legal, eomo quando um Desembar
PMe :o Corpo Legislativo, por exemplo, esta~ gador ou um Presidente de Provincfa ma.D.da 
belecer qtie os Presidentes de Provfncia, os prender despoticamente um homem, mandar 
Delembargadores, etc., não sejam demanda- vi~ lar a casa do Clda.dAQ, etc.: por -erros de 
dos por dlvlda'l Fôra uni absui-do dos maio· Oft1efo entendo, -por· exemplo, a fa.J.ta de ob· 
.res: portanto ins1sto na minha opinUlo·. ~ervancfa dai . formulas em um tproceBSo. Os 

O Sa. lt.ABQuxz ·DE ·CABAVELLA~: -sr. delictos -env-olvem .maior gravidade 'de culpa, 
PMid·ente .. ~ão me levanto pat:a tallar ao· I os :~~J'()B en. volvem uma gravidade menor. ·Isto-
br.e a mlb!ria principal :Porque por ora eubsfs. ê -o .que eu penso. . ~- ~ 

~~ 
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o Sn. SoU:DADE: - O Nobre Senhdor deu .. quando elle maliciosamente vai contra aLei, 
muito boa intelligencia a essas palavras. po-~ quando abusa do seu poder, quando falta ao 
~:êm não me posso conformar eom ella. Em s~u dever. Ha es.ta distinccão entre delictos 
primeiro lugar a Constituição distinguia os de Officios e erros de Off.iclos. A questão, 
deHctos indivlduaes dos Ministros de Estado Sr. Presidente, é outra. e limita-se a saber 
dos delictos da sua Responsabilidade l\!inls· 
teria.l, e quiz que tanto uns como outros fos· 
sem julgados neste Senado: assento que o 
mesmo se deve entendeT quando e1la aqui 
falla em d~lictos, e erros de Officio. Em se
gundo lugar todo o erro de Officio é deH· 
cto, mais ou .menos grave; portanto, é ne· 
cessario que a palavra delicto tenha outra 
referencia, ·e assento que essa não póde ser 
senão ás acções individuaes do Emprego. 

. O Su. CARNEmo DE CAMPOS: - Sr. Pre
sidente. Peco licença para ret1rar a minha 
Emenda. 

O Sn. PRESIDEXTE: -O Nobre Senador 
já- a não pôde retirar sem o Senado deci· 
dir. 

O Sn.. JoÃo EvA~GELIST.A: - Sr. Presi· 
dente. Todas as vezes que de uma idéa, da. 
qual se não tem noção exacta, resulta a:bsur
do, dev-e-se r~corrcr áquella intelligencia que 
o salva, e mais se conforma com a utilidade 
publica. Será de utilidade publica que estes 
Empregados estejam a coberto de maliciosas 
intrigas, que os possam remover e dar occa
sião a que se perturbe a ordem social~ Nin
. guem o negará. e para isto se conseguir, as
sento que é necessario · que seja,m· julgados em 
um Fõro privilegiado. Quanto ao absm.:do, 
elle é manifesto, uma vez que por delictos 
se não entendam os individuaes. como pre
tende o Sr. Marquez de Caravell.a.s; porque. 
todo o erro de Officio é delicto, mas nem to.
do o deloicto é erro de Officio; portanto, quan
do o Artigo diz delictos e erros de Officio, 
dev~·se entender por aquelles os que estes 
Empregados praticarem como homens parti
culares. Estou em que esta é a genuina in
telligencia das palavras da Constituição, e 
a mais conforme com a utilidade publica. 

0 Sn. M.ABQUEZ DE CABAVELLAs: -Não 
esto·u pela opinião do Illustre Senador. Nem. 
todos os erros de Offlcio são delictos. O Pre· 
eidente de uma Prov.incia,: . u Diplomata, . o 
Magistrado p6de er.rar sem· dolo. nem ·ma
licia, antes cuidando talvez que faz bem, e 
neste caso nAo ba del•lcto: portanto nem to· 
do o erro de Offlclo é dellcto. Existe dellcto 

se acaso debaixo da palavra delictos se de
vem tamlx:m comprehendet: os individuaes, 
para serem julgados neste Fõro privilegiado. 
Eu sustento a affírmativa, tanto pelo que a 
Consti~uição dispõz a respeito dos Ministros 
e Conselh,·iros de Estado (o que nos serve 
para. intelligencia deste lugar), como porque 
no Artigo que trata destes Empregados não 
fez restricção n;:nhuma. Ella diz deJ.ictos em 
geral, por consequencia . devem-se entender 
os de Officio e os ·de não de Officio. Contra 
isto tem-se argum~ntado com a abolição dos 
privilegias pessoaes; mas eu já mostrei que 
não havia a contradicção que se presume, e 
l!XPliquei o que era privilegio pessoal. e o 
que era privilegio essencialmente ligado ao 
Cargo. Escuso de gastar tempo e de cançar 
a attenção da Camara c~m a repetição do 
que já disse: portanto, limita-m~ s6mente a 
isto, por: me parecer o necessario. · 

Julgando-se a .materia sufficiente· 
mente discutida, propôz o Sr. Presi
dente a suppressão do Artigo, em 
consequencia da Emenda do Sr. Oli· 
veira, offer.ecida na Sessão .passada. 
~ão foi approvada. 

Propôz depois se passava o Artigo, 
salvas as Emendais. -Decl·dio-,s.e que 
sim. 

Se a Carnara approvava a Emenda 
do Sr. Carn;eiro de Campos, apresen
•tada 1na ultim'a. sessão. Fól appro· 
vada, salva a redacção. 

Se approvava tambem a outra 
Emenda do mesmo Senhor, a.pre~n
tada na ·Presente Sessão. Venceu-se 
pela affirmatlva. 

Entrou em discussão o Artigo 21. 

"Art. 21. Findo o termo, os Juizes, pelo 
1 o Correl.o, remetterão o !l)rocesso lnforma
torio que houverem organisado, na f6rma. 
do Art. 19. com a resposta dos querellados, 
ou sem ;ellas, ao Tlllbunal, que prodedenl. 
sem mais audlencla dos querellados na fór• 
ma do Art. 18, e nos mais termos prescrlptos 
por esta Lei." 

11 
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iOO Sessão de 21 de Maio 

0 Sn. CAB!I"EEBB DE CAKPOS: - Tendo a 
Câmara adoptado a. minha Emenda ao Ar· 

. tigo antecedente, este uio p6de' passar, e 
portanto peço a suppresslo delle. 

EMENDA 

· "·Requeiro a suppressã.o do 'Art. 21. -
Paço do Senado, 21 de M&~io de 1828. - CfW
neiro de C'ampO·S·" 

Foi apoiada. 

0 Sn. MARQUEZ DE CARAVELLAS: -Pare· 
ce-me que não deve ser supprlmido o Artigo 
todo. No Artigo antecedente não se estabe· 
leceu prazo para a remessa do Processo. por· 
tanto deve subsistir esta parte do presente 
Artigo que se ·não acha em contradicção com 
o que se venceu naquelle. 

O SR. CARl>i·EIBo DE C.üi:Pos: - Levanto
me un~enté ·para dizer que me conformo 
com a opinião do .Nobre Senador. 

O Sr. Visconde de Caethê offere· 
ceu esta 

"Art. 22. São effeltos da pronuncia.: 
"1·0 Sujeicão á accusação criminal . 
"2. o Suspenaio do exercicio de tod'II.B as 

tu~eções publicas, e :1nhab1Udade para 'OU· 

tro Empl'lego, até a final Sentenca, quando a 
accusação fOr ode Crime. em que uão tem 
lugar a fiança." 

O tachygrapho não apanhou o que 
·disse o Sr. Duque Estrada, que ao 
terminar mandou â Mesa a seguinte 
Emenda additlva ao paragrapho. · 

E:W::SDA 

"E suspender-se-lhe metade do ordenado 
que tiver. - Salva a redacção. - Duque. 
Estrocla. 

Foi apoiada. 

O SR. VIsCoNDE DE Â.LCANTA.RA: - Pare· 
ce-me que este 2° paragrapho não póde pas. 
sar assim. (Leu). Como ê que· um Juiz pro
nunciado, ainda que seja por crime em que 
tenha lugar a fiauça, ha de continuar a ser 
Juiz, se a sua reputação está. maculada? Não 
ptSde ser de maneira nenhuma.. Creio que. 
falta aqui alguma cousa; portanto passo a 
supprir essa falta em uma ·Emenda, a qual 
espero que .a Ca.mara approve; ou do ·eontra
rio sutJprima.se o Artigo, porque então fica 
Isto na regra geral. 

EMENDA 

"No termo de quinze d·ias os Juizes pelo 
primeiro Correio remetterão o processo ln
formatorio que houverem assignado, com res· 
posta dos querellados, ou sem ella, ao Go
verno, ou ao Supremo Tribunal, que 'Proce
derá. na. f6rma do Art. 18 e nos mais ter
mos prescrlptos. por 'esta Lei. - Salva a re· 
dacção. - Visconde ãe Oaethé." 

"·Proponho que entre as palavras - Sen
tenças - e - quando - accrescente·se - e 
prisão. - Visconde de .A.Zcantara." · 

Foi apoiada. 

Não havendo mais quem faliasse 
sobre este objecto, e julgando-se de· 
:batida a. matel'la. propOz o Sr. Pre· 
sidente a suppressão do Artigo. Nlio 
passou. 

PropOz em segundo lugar se pas· 
sava o Artigo, salva a Emenda.. De· 
cldlo·se que slm. 

.PropOz por ulU.mo a Emenda. do 
Sr. Visonde de Caethê, e foi appro. 
vada, salva a erduçllo. 

Segulo'1!e o Artigo 22. 

Foi apoiada. 

D.ando·se por· discutida a materla 
foi posto a votos o Artigo, e appro. 
vado eom as duas Emendas additl
vas. 

Entrou em discussão o Artigo 23. 

"Art. 23. Depois da pronuncia, dar-se·ha 
vista do. processo ao Promotor da Juatlc,a, 
que ser! o mesmo da Relação da COrte, para 
este formar o Libello, derivado das provas 
autoa.da~. O Rêo !BêM ~ogo notUJcp.do poli' 

{ 
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Ordem do Presidente do Tribunal para com. 
parecer nelle, por si ou seu Procurador, no 
caso do N. 2• do Art. 22. e produzir a.hi a 
sua. defesa dentro do prazo que lhe será 
marc.ado com a.ttenção âs circumstancia.s que 
occorrerem." 

0 Sn. CAllNEIBO DE CAMPOS: - Parece-me 
que devemos emendar este Artigo para o 
pôrm·os em harmonia eom <JS outros. Nós 
temos duas ihypotheses: primeira, que nos 
erros de Officios o Tribunal Supremo de 
Justiça ê quem faz ·a pronuncia; segundo, 
qu·e nos casos de crimes ordin.arios o Juiz 
Ten:itorial ê quem· pronuncia, e rem-ette o 
Processo para o Tribunal; portanto para. 
.abranger estas duas hypotheses, eu diria des· 
ta m.aneira: 

EMENDA 

"Depois da ·palavra -·pronuncia- ac
crt!scente-se - feita pelo Supremo Tribunal 
de Justiça, ou .por elle sustentada. - Paco 
do Senado, 21 de Maio de 1828. - Oarneiro 

de Campos." 
Foi apoiada. 
O Sr. Visconde de Caethê pronun

ciou um discurso que o tachygrapho 
não apanhou. 

o SR. CARNEIRO DE CAln>os: - Que pas
sou o que o Nobre Senador diz ê verdade; 
mas tambem passou que o Ju·iz Territorial 
nos c.asos ordinarios pronunciasse: por con
sequ~ncia. temos as ·duas hypotheses que 
apontei. O Supremo Tribunal d~ Justiça pro. 
nuncia só nos erimes connexos com Of~iclo, 

·e nesses o Juiz Territorial limita-se à pro· 
ceder ás diligencias ordenadas pelo Governo; 

._porém nos outros crimes o Juiz Territorial. 
faz ,a . pronuncia, e remet~e ao Tribunal Su· 
_premo. Se este vê que a deve sustentar, pro. 
. segue-se; senão, rejeita-se. 

Julgando-se discutida a ma.teri-a, 
foi posto a. votos o Artigo a.pprova
do com o a.ccrescentam~nto proposto' 
pelo Sr. Carnel~o· de C,ampos. . 

gnado, e offerecido pelo Promotor o Libello 
a.ccusatorio, se lhe dará. vista para. deduzir 
a sua defesa no termo de 8 dias, que serti. 
proroga.vel ao prudente arbitrio do Juiz do 
feito." 

0 SB. OLIVEIRA: - Sr. Presidente. Le· 
vanto·me para fallar contra o Artigo. Nlo 
posso approvar o prazo de oito dias para o 
rêo reduzir a sua defesa, proroga.vel a arbi
trlo do Juiz. do Feito: desejo · antes que se 
estabeleça um prazo razoavel, como o de 
trinta dias, e que se não possa. prorogar 
mais. salvo no c.aso de molestia. Parece-me 
que desta maneira fica melhot: o Artigo, e 
por isso offereco uma 

"Requeiro que o prazo concedido a.o rêo 
para sua defesa seja de trinta dl,a.s, lmpro
rogaveis. - O'iveira." 

Não foi apoiada, e ~rocedendiO-se 

á votação do At:tigo, approvou.se 
como estava. 

Entrou em discussão o Artigo 25. 

"Art. 25. Findo este termo n,a 1• Con
fer-encia do Tribunal, presentes o Promotor, a 
parte accusadora. o Réo ou seus Procurado· 
res, o mesmo Juiz do Feito, fazendo ler pelo 
Secretario o Ubello, a contrariedade, e to· 
das as m,ais pecas do processo, procederá á. 
inquirição de tes~emunhas, que se houver de 
produzir. âs quaes ·poderão tambem o· Promo. 
tor e as Partes fazer as perguntas que lhes 
parecer." 

0 SR. CARNEmo DE CAMPOS: - Este Ar
tigo carece de alguns addltamentos. Em p~;l· 

meiro lugar parece-me que este acto deve 
ser a portas abertas; em segundo lugar, pa. 
rece-me que se· deve permittir ao rêo ter 
advogados, e defensores. Eu :mando á. Mesa. 
uma. Emenda. sobre estes objectos. 

ElllENDA 

" Depois da palav-ra. - Tribunal ac· 
Entrou em discussão o Artigo 24. crescente-se- a portas abertas -e depois 

da. ·Palavr,a. - Procuradores - Advogados & 

"Art. 24. Comparecendo o Rêo por si, ou Defensores. - Paço do ·Senado, 21 de Mato 
Sl'tt Procurador n.o termo. que lhe fOr as& I-: · de 1828. - Carneiro de Oampos." 
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Foi apoiada, mas não progredio a 
discussão, por -ter dado a hora,. 

Sa.ncção. O que tenho a honra de participar 
a V. Ex.. para que seja presente na Camara. 
dos Srs. Sen.adores. - Deus Guarde a V. Ex. 
- Paço da Camara dos Deputados, em 21 de 
Maio de 1828. - José Antonio àa Silva Maia, 
Sr. Visconde de Caethê." 

O Sr. Presidente designou para 
Ordem do Dia, em pri·meiro lugar. 
a discussão do Parecer da Commis. 
são da Redacção do Dlario, sobre os 
trabalhos . dos cinco tachyg~aphos as
pirantes ; ~m . segundo, a discussão do 
Parecer da Mesa sobr.e o requerimen· 
to de J{)sé Bernardino Ribeiro Diniz; 
em ~er.ceiro, a continuação da dis· 
cussão do Projecto ,adiado; em ulti
mo lugar, a discussão do Projecto 
sobre a Liberdade da Imprensa. 

. Ficou a Camara, inteirada. 
Entrou-se na ·Primeira parte da Or

dem do Dia, que era a discussão do 
Parecer da Commissão do Dial'iO so
bre os trabalhos dos cinco t.achygra. 
phos aspirantes. 

Levantou-se a Sessão ãs duas ho
ras da tarde. -Bispo CapeZZão-Mór, 
Presidente. - Visconde d.e Cadthé, 1° 
.secretar.io. - Luiz Joaquim Duque 
Estrada Furtado àe Mendonça, 2° Se-

PARECER 

"A Com missão de Redacção do Diario 
apresenta ao Senado a escripta de cinco ta
cbygrapbos aspir.antes, e inte"pondo o seu 
parecer, diz que todos elles distam muito da 
perfe.ição, e que precisam ainda estudo. e 
exercício; graduando, porém, o incremento 
comparativo, declara primeiro José Theoto
miro dos Santos; segundo, Severi.ano Dias;· 
teJ.:ceiro, João Ferreira Lousada. e os outros 
dous, Antonio José da Costa Amorim Frei
tas e João Manoel Pio, são iguaes. Outrosim 
é de parecer, que todos os cinco venham es
cr-ever no Senado, distribuindo o tempo en
tre si, e que vença o primeiro tres patac,as, 
o 2° e ao duas patacas, e os dous ultimas 
pataca e meia por dia, e á vista da sua .ap
plfcação e desempenho ·no fim do mez de 
Agosto deste anno se escolherão os que de
vem ser tomados por ta.chygraphos effectivos. 
- Paço do Senado, 5 de Julho de 1827. ~Jose 
Tei~ra da Matta Bacellar.-- Antto1iio GOn
çal1JCB Gomide. " 

cretario. 
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E:x:pccliente. - Pr~mcira d'iscussão àe u.m 
Parecer da Oommissão ào Diario sobre 
o trabalho àos cinco tachygrophos a8Pi· 
rantes. - Primeira àisCUBsão ae um Pa· 
recer da Commissão rla Mesa, sobre o 
requerimenlto ãe JOSé Bernardino .Rib~iro 
Diníiz.~on~nupção oo segunda cUscW
são dAJ Pr'O~eoto tolwe o Supremo Tni· 
bunaz àe Justiça. 

PBESIDENCIA DO SR. DISPO CAPELLÃO .MÓR 

Havendo na Sala 33 Sra. Senado· 
res, abrio o Sr.. Presidente a. Sessão. 
e procedendo~se ,. ~eitura da· Acta 
da antecedente, foi approvada.. 

O Sr. 1° Secretario passou a ler 
este 

O flicto 
"mm. e Exm. Sr. - Tendo .a, Camara 

doa Deputados adoptado inteiramente as 
Emendas feitas na Camara dos Srs. Senado· 
J'lel ao Prdjecto de Lei que extingue o exclu. 
alvo da navegacAo entre a Villa de Santos 
e 01 portos· f.nterlores da. Provincl,a de Silo 
Paulo, resolveu, guardada.s as fo~Dialldades 
marcadas na· Conetttulcfüo, di;rirn-o á. Sua 
ltl~estade .. o Imper,ador, pedi.ndo-lhe a sua. 

O SR. GoltrDE: - Sr. Presidente. Esses. 
tachYgraphos passaram por um exame que 
lhes fez a Commissão foram classificados.· 
segundo o .seu merecimento, e as8entou-se 
que na mesma razão vencessem as quantlu 
ahi declaradas, rios dias em que viessem tra
balhar, afim de que tivessem um estimulo 
que os obrigass~ a aperfeicoarem-se: porém 
o caso tem mudado de figura, porque 0 pri
meiro deBBes tacbygraphc:is já foi tomado para 
a Camara dos Deput.ados, e nio sei se existe 
ainda a mesma 11ecessidli.de delles, que havia · 
quando se deu esse Parecer o a.nno pass.ado •. 

0 SR, BORGES: - Ouço dizer que este 
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p;;;r ê da commissão do· anno passa-do. I O Sn~ PRESIDENTE: An:es de continuar 
E' preciso um . Parecer da Commissão deste a discussao, proponho se os :senhores apoi.am 
anno; e estarmos a discutir este, ê perder- o requerimento do Nobre Senador o Sr. Bar

Foi apoiado. 
mos tempo com uma cousa que nada nos ges. 
orienta. Requeiro· que esse Parecer vá á Com
missão existente, para ella dar a sua ·opinião 
sobre esta materia. O Sn. BonoEs: - •Em abono do requeri

mento que· fiz. e em abono do que acaba de 
expender o N'obre Senador, cumpre-me in
formar a este Senado do que se pratic.a na 
Camara dos Deputados. A Camara dos Depu
tados não despedia todos os tachygraphos: 
recorreu a um meio que me p,arece m_uito 
acertado, e foi ajustar-se com dous delles, 
e dizer-lhes que -elles haviam de responder 
pelo trabalho de toda a Sessão POJ: certa 
quantia, e cham.assem a quem quizessem para 
os ajudar: que deviam dar prompto no dia 
seguinte o trabalho do dia antece-dente, e 
não o fazendo perdiam dous dias; e que per
di.am oito dias por cada Sessão, a que fal
tassem. Ajustou tambem com o Redactor 

o Sn. MARQUEZ DE C.\R.\VELLAS: -Eu 
sigo a opinião do lllustre Senador. Não nos 
pôde servir de materi.a para votarmos um 
Parecer já feito na' Sessão passada. sendo 
de presumir que os tachygraphos de que 
nelle se trata, se tenham appl-lcado no inter· 
vallo da Sessão, e esteJam mui-to mais adian
tados; assim, voto para que se reforme este 
Parecer, e se promova termos tachygraphos. 
Eu sempre fui, -e sou de opinião de que te
nhamos tachygraphos, porque devemos ter 
Diarios pela necessid.ade que ha de que con
ste ao publico a maneira por que defende
mos os direitos dos nossos constituin·tes. 
maiormente quando vemos que se trata d<:> 
denegrir o Sena-do. Se emudecemos ãs saty. 
ras que---se nos fazem com o perverso intuito 
de nos desacreditar, e não apparecer-em as 
nossas discussões taes quaes p6de ser, para 
que por ellas se veja que nós não merece
mos semelhantes satyras, perderemos toda a. 
opinião de que gozamos; mas se por isso 
devemos ter tachygraphos, devemos tambem 
procurar que sejam os melhores, porque fa
zerem-se discursos, pegarem os seus autores 
no que os tachygraphos escr-everam. e não os 
&ntenderem, de nada serve semelhante tra
balho. Para conseguirmos ess'e fim é necess.a
rio conservarmos os que temos, procurar me
lhorai-os, e habilitar outros que os suppram. 
e mesmo que os ajudem; porque creio que 
são poucos os que temos. Consta-me que da 
Camara dos Deputados foram -despedidos al
guns. ou elles mesmos se .. despediram, não 
porque fossem máos. porém porque pediam 
exorbitancias. Seria bo~ que a Commlssão 
se informasl!e disto, e visse se algum desses 
era capaz de ser admittldo p-.ra esta Ca
mara. Se a Camara dos Deputados p6de es
cusar os tachygraphos, nós nlo podemos. 
Muitos dos Deputados tazem os seus dlscur. 
sos e os remettem para as gazetas:· outros 
têm perlodlcos seus affel~:oados, e nós não 
temos, -nem fazemos nada disso, e portanto 
mão podemos presci-ndir delles. ·,. 

apresentar as Sessci!s em tres dias na Im
prens.a; fazendo-o assim, tem certa quantia; 
não o fazendo, perde o Redactor outra quan
tia. Com este est-imulo tem adquirido aquel
lc trabalho muito ·bom andamento; assim 
proponho que o mesmo se pratique nesta Ca
m.ara, pois estou convencido de que não ha 
de faltar quem acceite a empreitada. 

O Sn. OLn"EmA: -Não me opponho ao 
que diz o Nobre Senador, porém observo que 
atê aqui a Commissão tem estado ligada por 
uma Lei: o que o Nobre Sen.ador propõe é 
diverso do que essa Lei lhe prescreve; por
tanto torna-se indispensavel que elle reduza 
a sua proposta. a escripto, para que. sendo 
approvada pel.a Camara, a Commissão possa 
reger-se por ella. 

0 SR. BORGES: - A Commissão atê a~o. 
ra não teve Lei para regular-se. O Projecto 
que para Isso aqui appareceu, não p,assou. 
Eu nlo fiz mais 'do que lembrar o que se 
pratica na Camara dos Deputados, e propOr 
que o mesmo se pra·Uc,asse aqui. Isto não é 
objecto de Lei. 

O SR. OLIVEIRA: -A· Commlsaão tem·se 
regul4do pela mesma maneira po~: que se tem 
regulado esta. Camara. Podemos tambem ··di~
zer que não 'temos Regimento, e estamos tra
balb.andé>: com a Conimlssão .á'Coritooe o mes-
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mo: segue-se aquHlo que bterlnamente se vez que o Senado teve a bondade de admlttir 
admittlo. o seu requerimento. parece que tem direita 

O Sn. BonGE: -Ha muita disparidade en
tre uma e outra cousa. O Regimento é uma 
Lei; a Constituição manda que o h,a.ja, e 
admittlo-se o que temos por uma Resolueão 
de consentimento tacito da Camara. A res
peito dos tachygraphos não é assim: a Ca.
m,ara deixou á Commissão a liberdade de 

a ser tambem agora attendido, visto tra.tar-sa 
de igual preteneão. 

0 SK. VISCONDE DE CONGONHAS: - Não 
ha duvida que apresentei nesta Camara o 
requerimento de Estan!slAo de Souza Caldas, 
que pretendia ser ,a.dmlttldo a trabalhar na 
Secreta~ia sem vencer cousa alguma; e de
cidindo-se que se guardasse o requerimento, 
e pudesse ser chamado quando fosse neces
sario, elle se prestou para adiantar o tra
balho das Actas, que estava muito atrazado1 

e mos-trou .bastante desemb~ç.o e intelli
gencia. O seu requerimento deve existir na 
Secretaria. e parece-me que deve igualmen
te ser contemplado nesta occa&lio. 

obrar como julgasse conveniente. 
0 SR. CAJU'i''Emo DE CA.lQ>os: - 0 Nobre 

Senador Sr. Borges não fez mais do que in
formar á Commissão do que se praticava. na 
Camara dos Deputados. e a Comm·i&são não 
tem mais do que fazer os exàmes conven!en. 
tes, e á vista. delles, e daquella. informaçâCI, 
dar o seu parecer para a Camara decidlr. 
Penso que isto é cousa muito si-mples, e que 
sa não deve :tomar em objecto . de di.sput.a. 

0 SR. RODRIGUES DE CARVALHO! - Re
peito muito os Illustres Membros de que se 
compõe a :Mesa, mas não me posso confo~ 

Não havendo mais quem fallasse, com o seu Parecer. Se no Parecer se diz que 
PJ.:Opôz o Sr. Presidente se a Cama- está preenchido o numero dos Offlciaes, que 
Ya approvava que o Parecer voltasse 
á Commissão de Redacção p.ara dat: 
outro novo. Decid.to-se que sim. 

•Entrou-se na segunda parte da 
Ordem do Dia, e abrlo-se a primeira 
discussão do Parecer da 1\Iesa. sobre 
o ·requerimento de José Berna.rdino 
.Dfniz. que pretende ser admittido a. 
servir n.a Secretaria de.ste Senado 
como Of~icial della, com o mesmo 
ordenado de cento e chicoenta m!l 
~is, que percebe como Offleial da 
'Secretaria da Mesa do D~em'!largo 
do Paeo, ou mesmo· sem elle. 

0 SR. VISCONDE DE CAYBtT! -Julgo que 
entrando este Parecer em discussão, é diO 
meu dever lembrar ,ao Senado um requeri
mento, que o anno passado aqui se apresen
tou, de um -certo Estanfslá.o de •Souza Cal
das. que ·pretendia ser admittldo na Secre
taria ·desta Camara, o qual se mandou guar
dar. Estarulslá.o tem .mülta CBIPH.Ctdade, · ex
cellent-; lettra, e grande expediente;· e at6, 
haven'Clo 'affluencia de tra:bãlho na;quelle 
tempo, . foi · .a.dmlttldo a .ajuda.r; porêm os 
Officlaes da Secretaria acharam. ·isso mão, e 
compromet.ter,am-se a fazei-o todo. o Sr. 1° 
Secretario. que entft.o servia p6de informar 
â Ca.mara a. respeito desse homem; e uma 

não é necessario, como se quer depois no 
mesmo Parecer adm.fttir este homem? O Pa
recer destroe-se a si mesmo. Demais esse 
Official está no Desembargo do Paço, não 
será elle lá preciso? Diz-se que isto não 
prejudic,a á Fazenda Pub.Ji:ca, · porque vem 
com o m~smo ordenado, ou ainda sem elle. 
Nunca serei de tal voto. nem semelhante 
cousa tem cabimento. Isso é uma rêde, que 
o pretendente arma, para daqui a tres ou 
qu;atr.o mezes pedir dinhelx:o; porque con
tractos de ·tal natureza não· se podem fazer •. 
Este homem não tem outra cousa de que 
viva, e portanto, trabalhando, ha de se lhe 
pagar. Por ultimo, Sr. Prc8ldente. nós não 
podemos fazer o . que não nos compete. Quan
do aqui se tratou dos Offlciaes desta Cama· 
ra, disse-se que o seu provimento pertencia 
ao Imperador; e havendo depois necessida
de ~e dons continuas, o Senado propôz, e 
Sua Mai~stade não os approvou, e nomeon 
outros. Isto poderia passar· como uma in
formação, poz:ém ·o ·Senado não informa: 
como ·Proposta. nunca.· O -melhor ê dizer-se 
que não tem lugar, porque pelo mesmo Pa
recer -com effeito se vê que o não tem, e as
sim filca tudo decidido. 

0 Sa. VISCONDE DE CAETid: - er. Pre
Bldente, Não .h,a contradlctão nenhuma nC) 
Parecer, porque quando ·diz que o numer~ 
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dos O!ticlaes da Secretaria está preenchido, 
diz que todavia se persuade que o suppli
cante se faz digno da consideração de Sua 
Majestade, por convir a;proveltar um Of~l

cial de merecimento. Não vejo aqui eontra
dicção; Quanto â falta que p6de fazet: na Se· 
cretarla do Desembargo do Paço, esse Trl· 
bunal está par.a se extinguir; portanto essa 
razão não tem força. Pelo que respeita a 
ser do Imperador o provimento dos Officiaes 
desta Casa. bem como o de todos os em
pregados publlcos, n-inguem o duvida, tanto 
assi·m ·que este P.arecer não ê mais do que 

mar medidas quanto a empr~gados desta 
Casa; parece-me. pois, que não é improprio 
informal-o sobre o seu estado; porque põde 
mandar tres, quatro ou cinco p.ara · aqui, e 
dizer que não sabia quantos eram precisos. 
Para se evitar este inconveniente, penso que 
ê acertado ·dar sempre ao Governo algum,a 
ill ust~:ação. 

Fallou o Sr. Oliveira, mas o ta
chYgrapho não alcançou o discurso 
de maneira intelligivel. 

uma especie de informação, porque Sua Ma- O Sn. C.-\RNEIRO DE C.rnPos: - Qu.anto 
jestade deve ser informado do estado da Se· ao modo de proceder, concordarei com o 
cretaria; e nelle nada se diz, por onde o Se- mais regular. O que digo ê que não convêm 
nado arrogue ,a si essa attribuição. Em sum- que o Senado remetta silenciosamente este 
ma, o Parecer estâ muito bem eoncebido, e requerimento ao Governo. Sej~ enviado pelo 
o julgo nos termos de passar. intermedio do Sr. Secretario, seja como quer 

o Sn. RoDRIGUES DE CARVALHo: - O Se- que fôr. não se deve mandar sem illustração. 
nado não ê Tribunal de ·informação: O Se· 0 Sn. VISCONDE DE A.LCANT.AIU: - Este 
nado decide e não informa. Para isto se fa· officio ê do Ministro do Imperio ,ao Sr. Se
zer por uma Propost,a. tam·bem não tem lu- cretario, por consequencia o Senado nada 
gar, porque já Sua Majestade Imperial dis. tem com isto: o Sr. Secretario darâ a rea
se, e com razão, que nos não compete. Dis· posta que quizer. Se o Ministro do Imperio 
correndo agora sobre o Parecer insisto em deseja algumas informações, o ·Sr. Secretario 
que .é contradictorio, porque diz que se não que lh'as dê, porque o Sen,ado não ê Trib~
carece deste Official, e · depois diz que pó- nal de informe. Isto ê o que entendo, não 
de ser admittldo. Se este homem não é pre- obstante estas ultimas palavras do Officio: 
ciso, o que vem elle cá fazer? E' muito h,a· o que zevará ao conhecimento do Senado. 
bil? Concedo que seja. pois não o conheço; Estas palavras não querem dizer que o Se. 
mas na Repartição em que serve por isso n,ado decida o seu objecto: são unicamente 
mesmo precisam delle. Vem servir de gra- para ficat: . instruido o Senado de que o Ml
~a? ·Não admitto: ê contra a natureza das nistro pediQ informações ao Secretario desta 
cousas: é p,ara daqui a tres ou quatro me- I Cainara. 
zes reclamar ordenado. Este homem não tem o SR. MABQUEZ DE PABANAGUÁ.: -Ainda 
de que viver, e por isso se sujeita a ser que no officio . não viessem essas palavr,as, 
amari.uense de um Tribunal, como ê que ha o Sr. Secretario não podia deixar de o apre· 
de p,assar sem ordenado? Porventura esse senta~, nem lhe podia responder sem receber 
homem não precisa de comer, de beber, e o c~nsentlmento desta Camara para isso. 
4e tudo o .mais que é necessario ã vida? Se porque elle lhe ê respons,avel. O que eU· as
que~: ser Official da Secretaria desta Cama- sento ê que se responda ao Ministro que o 
ra. requeira ao Governo. Este ê o ·despacho Senado em tempo oppor.tuno . tomará este 
que se deve d.ar ao requerimento, porque ·n6s negocio na. conslderaçio que ihe merecer. 
não o podemos propOr. 

0 SR. CARNEmo DE CAMPOS: -Concordo 
em geral em que o Senado não é Repartição 
de informar; mas naqulllo que fOr privativo 
da Casa, parece-me que em nada deroga a 
·dignid.ade da Camara subministrar esclare
cimentos ao Governo. O Governo -tem. de to· 

Posto a votos o Parece~, por se 
julgar sufficlentemente debatido, foi 
approvado para pas~ar á ultJ.ma dJs

. cuaslo. 
1Entrou-ee. na tercefJ:& parte da 

Ordem do Dia, e <:ontinuou a dls. 
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cussão do Art. 25 do Projecto de 
Lei da creagão do Supremo Tribu
nal de Justiça, com u~ Emenda. 
offereclda. na Sessão antecedente. 

relator-lo circumstanc~.<.do de todo o proces· 
so ; e procedendo-se a.o sorteio de seus Jui
zes, excluindo sempre ,deste numero aquelle 
que ror·mou · o processo, será lido perante es· 
tes o dito Relatorio, o qual poderá ser con. 
test,ado pelo P1·omotor. e pelas Partes, ou 
8\!US procuradores, quando fõr inexacto, ou 
não tiver a precisa clareza." 

0 Sa. VISCONDE DE CAETs::l!:: -A Emen· 
da offerecida ~ este Artigo contém duas 
partes: na primeira propõe-se que a confe. 
f.'encia do Trlbuna.l seja a portas abertas; 
na segunda, que possam estar p~:esentes nãr 
só os procuradores do réo, mas . tambem seus 
advogados e defensores. Quanto â primeira 
parte. assentia que é desnecess.a~ia, _porque 
no Art. 30 se determina isto mesmo; quanto 
á segunda, reputo-a ·muUo justa, e confor
mo-me com ella. 

0 Sn. CABNEmo DE CAliPOS: - Não me 
opponho a que se prescinda da primeira par
te da Emenda; a segunda, porém, me parece 
necessarla, ·e que se deve admittli. 

o .Sa. SoLEDADE: - Tambem me parece 
escusada ~sa segunda parte da Emenda, 
porque a Lei diz os procuradores ào réo; 
portanto. podem ser dous, tres, ou .quatro, e 
nelles inclulrem"t!e adY.ogados, defensores, 
etc. 

0 Sa. M.'-RQUEZ DE CABAVELLAS: -Não 
me parece escusada a Emenda.; ainda que o 
a:oo tenha vinte procuradores. O procurador 
é- ,aquelle que tem u-m mandado, uma pro. 
curação de seu constitu-inte: o defensor não 
tem nada disso; é um homem, que por ami
zade, ou por amor da justiça. vai defender o 
r-êo. A Emenda, portanto, é boa, e não .se 
p6de escusar. 

Nio havendo ·mais quem f,allasse, 
:propôz o Sr. Presidente se a Cama· 
ra julgava a materia sufficientemen. 
te discutida. Decidio-se que sim. 

Se . approvava o Artigo, sJJ.lvas as 
Emendas. Foi approvado. 

Se actoptava a primeira parte da 
Emenda. Vence~-se pela negativa. 

Se approvava a segunda parte da 
• Emenda. Decidlo-se pela afflrmativa. 

Entrou em discussão o Arttgo 26. 

"Art. 26. Finda ,a ~nqulrfcl.o. e pergun. 

0 SR. VISCOXDE DE ALCANTABA: - ·Sou 
de voto de que .a decisão não seja dada por 
seis Ministros sómente, porém por todo o 
Tri'buual. .Muito embora se exclua o Relator, 
porém os outros devem votar todos, e no 
caeo de empate decidir o Presidente. 

EMEXDA 

"Proponho que. -conservada a materia do 
Art. 26, se ordene, porém, que a decisão seja. 
dada por todos os .Ministros do Tribunal, que 
se acharem presentes, não estando menos de 
seis; e no c.aso d·:! empate, vote o Presidente. 
te. e a. parte, a que se encostar, prevale~eri. 
- Visco-nde de A.lcantara." 

Foi apoiada. 

0 SR. CARNEmo DE CAMPos: -Eu apoio 
a Emenda do Illustre Senador. Estas foram 
as minh.as idéas, ainda mesmo a respei-to 
das revistas. Nestas eu tinha proposto que 
todo o Tribunal votasse, menos aquelles 
Membros que se achassem impedldos, por
que me pare~u que os outros não deviam 
estar feitos mudos espectadores, e multo 
mais qu.ando se trata da decisão final da 
sorte de um réo. O que quer dizer estat:em 
uns a fallar e outros silenciosos? Este costu. 
me é tirado da Rela~ão. Se elle fosse bom, 
muito embora se adoptass·a; mas a experien. 
cia tem mostrado que é mâo. Approvo, por· 
tanto a Emenda. 

Fallou o Sr. João Evangelista. mas 
o tachygrapho não ouvJo. 

Usou depois da palavra o Sr. So. 
ledade, porém não foi tambem ou. 
vJd.a pelo tachygrapho a parte prin· 
clpal do seu discurso. 

tas, o mesmo .Juiz, na conferencia seguinte O Sn. CAR.'NEmo nE CAMPos: - N6s nllo 
do Tdbuna.t, apresentarA por escrlpto um tratamos aqui da questão_· se ha de haver ou 
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não Revista. destas Sentenças. Depois de tra.
ta;rmos do Processo, podemos decidir isso; 
entretanto direi que a necessidade que o No
bre Sen.ador achou, de haver essa. Revista., 
apontando em seu abono a Constituição, não 
é bem fundada, ao menos no meu modo de 
pensar assim o .creio; porque a Revista é 
regra geral. mas isso não tira, nem obst.a 
que haja excepção. Temos o Senado julgan· 
do os . Ministros e Conselheiros de Estado, .. e 
não se dá recurso do seu julgamento; pôde 
tambem ser que se não dê do julgamento 
deste Tribunal. As cousas humanas em al
guma parte hão de parar par.a terem o seu 
fim, e estes dous Tribunaes são aquelles, em. 
que a Nação deve ter maior confiança, e 
portanto não se p6de passar além do que el
les decidirem. Poder·se-hia dizer que estes 
réos, que ·vêm para aqui, fossem primeira
mente julgados em uma primeir.a instancia; 
porém a Constituição confiou mais na sa
bedoria deste Tribunal do que na dos ou
tros J·uizes. Quanto ao numero dos que hão 
de v~tar. não ha regra geral que não tenb,a. 
excepção, da qual não se póde deduzir. ar
gumento que destrua as razões que se têm 
dado para ·que não fiquem alguns ociosos. 
Apezar de não ter muito tempo de Rei.a.ção 
já vi. em certa · occasião serem ~o dos obr.iga
dos a votar, porque discordavamos, menos 
eu, que, não sei por que fortuna, não fui 
chamado; e se acaso a questão se não deci
disse. haviam mesmo de ir busear Juizes fõ
ra, porque a Ordenação a.Ssim o manda. P6de 

· ser que os quatro não concordem, será pre
ciso recorrer ás rondas, ou ir buscar l\finis
tros f6ra: para evitar isto, acho m..ais con
veniente que toda a Corporação julgue. 

julgamento das causas da re511onsabllida.de 
destes en1pregados, que ê um objecto de ta.n
ta monta: por consequencia. estou em que 
rodo o Tribunal deve: julgar, e nãó admitt1, 
nem admitto. que sejam. excluidos nem OB 

mesmos que pronunciarem. Em nenhum doa 
nossos Trlbunaes ê excluido o que propõe o 
Processo, emquanto se não mostra incompa.. 
tibilidade para julgar, e muito menos o deve 
ser aqui, hayendo tão pequeno numero de 
Juizes. Isso d.aria motivo a que o Tribunal 
se visse muitas yezes embaraçado, porque, 
excluindo-se os tres da pronuncia, o Presi
d·~nte que não vota. dous que o réo p6de 
clar de suspeitos, e 'um o autor, ficam seis: 
ora, havendo algum doente, como é natural 
que aconteça frequentes vezes em um Tribu
nal composto de Ministros de idade já avan
çada, ficará o negocio par,alysado: portanto 
estou em que todos devem votar, entrando 
os mesmos da pronuncia. Temos tambem ou
tra difficuldade. que ainda aqui não ouvi' 
ponder,ar. Supponhamos que não ha empate, 
porém que os Juizes não concordam em opi
niões, que divergem, e se não consegue a 
maioria absoluta de votos; eomo se ha de 
desembaraçar isto? E' necessario tomar algum 
&.rbitrio, e nest.a Lei nenhum apparece. As 
nossas Leis providenciam neste caso, c ha. 
sobre .isto dous assentos d:ignos de serem 
observados. Na Relação ha o recurso de se 
irem buscar Juizes ao Conselho da Fazenwi., 
ou ao Desembargo do Paço; pox:ém Juizes que 
.iá tenham servido nella: aqui donde ·é que 
se hão de tirar os Juizes? Na Lei da Res
ponsabilidade dos Ministros e Conselheiros 
de Estado estabeleceram-se tres gráos de pe
nas. maximo, médio e minimo; de maneira. 
que, julgando-se criminoso o Ministro, se os 
Juizes não concordam no grão maximo, nem 

O Sr. João Evangelista fez um no .médio, forçosamente hão de concordar no 
longo discurs•) de que o tachygrapho m.inimo ; porém aqui não se adoptou 0 ines
apenas alcançou a.s primelr~J.S pala- mo. sYstema, e não vejo ·outro :remedia senão 
vra.s. seguir o que está .prescripto naquelles assen-
. . · tos, que é uma. especie de reducção de vot01. 

O Sn. :M..ulQUEZ DE INIIAMDUPE: -Eu acho ' Eu passo, pois, a propôr nesta conformidade
peso em algumas razões que emittio o No- a seguinte 
bre Senador sobre o modo pratico de julgar, 
todavi,a. vou em sentido contrario, e seria. 
contradlctorlo commigo mesmo, se acaso, ten
do posto uma Emenda. para que todo o Tri
bunal tomasse i)arte nas Revistas, dissesse 
agor,a que s(i uma par~e delle entrasse no 

EMENDA 

"Proponho que, havendo diversidade de 
pareceres na imposição ·das penas, de maneira. 
q~e não haja empate para ser decidido pelo 

1• 
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voto do Presidente, se observem os assentos J r~t~.:;~~um~n~:~!:~~u~elto a sustentar o que 
de .reduccão de 29 de Abril de 1659 e de 1691. u~a: vez se·.;~.~erio. E' por esta ~zão que ·· 
- Salva a· redacção. - Marque: de Inham. vemos 110s j~rados que não decide o que pro-
Jiupe. ·• nunc:iia: quem decide ê o Grande Jury. As~ 

Foi apoiada. sento que, sendo estas ldêas hoje correntes, 

·Seguio-s-e .a fallar o Sr. Soledade, 
de cujo discurso apenas se póde per
ceber, pelo que escreveu o tach~gra
pho, que ·OS Juizes foss-em seis. como 
s·e acha no Artigo. 

não ha razão para que as desprezemos. São 
estas as minh,as · op'iniões. e insisto em que 
se fixe o nume1·o de Membros preciso para 
haver Tribunal. 

O Sn. PREsmENTE: - .4. ·Emenda do Sr. 
Visconde de Alcantara propõe que sejam seis. 

O Sn. CAnNEIRO DE CAllPOS: - Não sei se 
O Sn. C.\R:.>EIIIO DE CAMPos: - Eu sus. acaso esse numero convêm. Rejeitados os tres 

tento a Emenda do Sr. Visconde de Alcan- da pronuncia, dados outros tres de suspeitos 
tara, tanto pela an.alogia ·que. tem com o que pelas partes, e havendo algum doente, fica o 

-;· ~J·~ 

se resolveu que S·~ pr~ticasse neste Senado Tribunal reduzido · a nada. Fique .isso reser-
quando se converter em Tribunal de Justiça, vado para~·[quando na terceir.a discussão se 
como para não haver differenç.a de garantias tratar do:.i~·mero;.. dos Membros de que deve 

·quando se trata. do ·processo de empregados. ser.: comp.à~.to·;. o ~T~.ibunal. 
Se, quando este Senado se converter em 'Tri- .. o·· Sn.<.M.AnQ~.Z DE lNH.\llBUPE: - Sinto 
bunal de Justiça votam todos, o mesmo se muito ... qite:.>O :N:obr.e Senador, sendo dotado 
deve praticar no outro Tribunal. Quanto aos de· tantcis;'~.talentos:-= e de tanta erudição, não 
ass-entos que um dos Nobres Senadores citou, tenh,a,.po4ido comprehendei: os assentos. cuja 
e propôz se observassem no caso. de dlver- observancf.~;propuz no caso de qivergencia tal 
gencia de opiniões. não duvido de que . sejam ~e opini!l.ê-ª; que não se decidisse a mater!a, 
feitos com muita sabedoria: mas foi-me pre- nem se ~~ppatasse: porém jâmais concorda
ciso muita constancia para os ler todos, e Tei em- q_ue esses assentos não estejam ·feitos 
parece-me que não pude bem entendei-os em (!Om mui ,judlcios.a . .'circumspecção. A expe.rten
alguns lugares, e sei que o mesmo acon.teceu .ela· foi q~em o~A~tou: os· embaraços em que 
a muitos Magistrados provectos com quem se viram as RelaÇões, foi quem deu lugat: a 
fallei a este respeito. Deus nos livre de que elles, e. tudo aur está ordenado de maneira 
seja preciso no Tribunal recorrer-se ás ron- que as suas disposições nunc.a podem verter 
das. Isto ha de trazer m,ais embaraços· do e~ prejuizo do· rêo, antes em seu favor: por: 
que facilidade para se julgar. Se nós jâ te- que,. se. acaso são tres Juizes. e um vota em 
mos boa analogia, para que procur.ar outra? tres' an~.õ~·de prisão, outro em dez, outro em' 

,. "· ·:. . . ~ , ;r.,-... . . • . . • ~ . . . . 
A Constituição jã tem consagrado o · systema s_~ls, . va~~se .. buscar·~ um ·· termo médio, e por 
de decidir-se pela maioria D:bs.oluta em os: e~~~) 'se~$~l:ªe~~.:~~~~~;e~anto, Sr. Presidente. não 
negoclos m.ais graves da Naçao, que mais· ~' susten~~f~f:: qH-elt%~~~pte este expediente. 
necessario? Quanto aos argumentos sobre a, Mostre-se~e. outro ··mais tlcll, e capaz de 
sufficiencia ou não sufficiencia do numero: removei.~ ~.'embi\:ac~ que ponderei, que de 
dos Membros, de que se ha de compôr. o .. Tri~ boa voft~· l. ailnuirel a elle; mas emquanto 
bun~l, isso já .passou. e só na terceira dia:·· ·se me ·~~,_ :.i mo.~trar -permanecerei firme na 

· cussao se póde remediar, se a C.amara o jul. minha ,o osição. 
. • •. , :''ã/ .•. 

ga.r necessarlo: o que p6de. agora ter lugar· ;.~.f.·f· __ , .. 
é marcar-se o numero_ preciso de Membros .<:J:.)~ão ~avendo mais quem .Preten-
para fazerem o Tribunal. Pelo que respeitll. . ·.·:~esse .. a• })B:lavra, propôz o Sr. Presl. 
IJ. nãp deverem ser excluidos da sentença os .. :Jente se.: a Camara . dava a materia 
Juizes da pronuncia, ê verdade que atê ago- . · :·;por discutida. Decidto-se que sim. 
ra assim se tem praticado; porém o.s melho-· .-~/i>Prop~~ ·depois se approvava o Ar-
res Jurisconsultos têm:. a~cado esta pratlc.a.; .. .. :~ [~igo, sa:lv.as as Emendas. Foi appro-
porque o .TuJz que pronuncia já tem exprJ. , .. :··-}:·\'ada •. ' 
mldo a sua opinião, e quR:BI, sempre o espf. . ,~.:;g; Se· approvava a Emenda do Sr. 

~~··~ .. 
~· ... 

.. ~;·r . ., 
'i .. ··.· 

'.; ( 
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Viscond~ de .·\.lcantara. Venceu-se 
pPla affirmativ.a. 

me não lembrasse de que no Art. 30 se pro
põe que todos os actos devem ser publicas, e 

Se approvava. a do Sr. Marquez 
Inbambupe. Decidio-se qu«.> não. 

de de que isto mf'smo é tambem da Constituição. 

Entrou ·em debate o Art!go 27. 

.. Art. 27. Em seguimento do mesmo acto 
retirar-se-hão para outr.a sala os seis Juizes, 
onde sós julgarão a causa. podendo convocar 
o Juiz Relator todas as vezes que lhes forem 
necessarias explicações; e .ahi mesmo profe. 
rirão sua sentença, que terá. pelo menos qua
tro votos conformes. e s«.>rá logo depois pu
blicada no mesmo ·Tribunal pelo primeiro dos 
ditos Ju!zes sorteados. Esta sentença poderá 
uma só vez ser embargada." 

O Sa. MARQUEZ DE IXHA~lBUPE: - A ma. 
teria d~stt> Artigo já está ·comprehendida nos 
Artigos antecedentes, e por esta razão me 
parece que devia ser supprimido, ã excepção 
da ultima pa.rte. que trata do embargo. Eu 
passo a mandar á Mesa uma 

EltEND4 

. "Proponho a suppressão do Artigo. á ex
cepção do seu ultimo ~rtodo. em que se con
cede o recurso de embar:gos.· - Marqucz de 
Inha.mbupe." 

Foi apoiada. 

O Sn. MARQUEZ DE SAXTO A:~ouno: - Eu 
opponho-.me á suppressão dest.a parte do Ar
tigo a r·~speito da conferencia que deve ha
ver entre os Ministros. O que ~e parece é 
que essa parte se deve su.bstituir. e emendar. 
dizendo-s~ que a conferen,ç~a será publica, e 
que depois a votação será..-~~creta: . · 

Demais na Lei da Responsabilidade dos Mi
nistros estabeleceu-se, se bem me lembro, que 
a discussão fosse secret,a., e a votação em 
publico: logo, como queremos agora inver. 
ter esta ordem? Quanto ao rêo. estou em ·que 
se deve retirar, e esta é a pratica: quanto 
ao mais não, porque .a Constituição tem de
terminado que todos os actos sejam publi
cos, e deve-se observar, por cujo motivo in. 
sisto pela suppressão. 

O Sn. MARQUEZ DE S.\:\"TO A)rAno: - Pen
so que o :'\obre Senador está equivocado. e 
qu~ na Lei da -Responsabilidade dos Minis
tros se venceu o mesmo gue eu aqui propo. 
nho; porém. seJa o que fôr. o QtJe desejo é 
que· esta parte do Artigo se não supprima, 
porque me parece necessaria, embora ella se 
emend-e de uma maneira ou de outra. 

O SR. CAn:-;Emo DE CA)fPos: - Sr. Pre
sidente. Eu sou de opinião de que devemos 
~bservar a Cpnstituição; mas não vejo aqui 
cousa alguma que lhe s·~ja. contraria, antes 
:ne parece mui conveni.ente que o réo se re
tire. e que fique o Tribunal conferindo en
tre si. 

O Sn. MARQUEZ DE I:\"HA?.rBUPE: - Ora.. ·eu 
não entendo a Emenda. ou os Illustres Se. 
nadares não me entendem a mim. Eu não 
fallo no réo. Quanto a esse convenho em ·que 
se retire: no que. porém. não concordo é em 
que se fechem as portas, porque a Constitui
ção manda., que .todos os actos depois da pro- · 
nuncia s'ejam publicos. Esta é que é a ml
ih.a questão. 

'' 
Mandou â Mesa . ~-·seguinte 

O SR. MARQUE7. DE SA;\'TO AMAno: -Aqui 
. ~stá a Lei da Responsabilidade dos Mln.Is. 

EltENDA 

"4,o Artigo 27 substitua-se 

:";.,·. 

:::;. 
~· . 
em 

· _tros, e parece-me que o que então ·fizemos 
devemos tambem fazer agora. Peço que me 
seja permittldo . r~tfrar a minha ·Emenda 

segui- para redfgfl-a de novo. 
mento - a Sessão se tornará secreta e si! 

discutirá. a matcria, -e d~cidindo-se que esti 
discutida. e os Ministros em estado de votar; 
a Sessão se tornará publica. e se procederá â 
votação. não estando presentes o accusador. o 
réo. nem seus advogados defensores .. - Salva 
a redacção. - .. lffwqucz de Santo Amaro." 

0 SR. MARQTJEZ DE IXHA~fntll'E:- Eu iria 
de conformidade com esta .Emenda.. se acaso. 

Foi permittido ao :Nobre Senador 
retirar a sua. Emenda. o ·qual tornou 
a mandar á Mesa, assim concebida.: 

. 
EllrENbA 

"Substitua~se: - Em seguimento li Ses
são se torna.rá secreta. e se discutirá. a mate
l'ia; e· decidindo-se que está discutida, e os 
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Ministros em estado de votar, a. Seasão se 
t-ornad. publica, e -se procederá á vota.gão 
não estando presentes o accusador, o rêo, 
nem seus advogados e defensores. - Salva. a 
r~ão. - Marquez àe Santo Amaro." 

Foi apoiada. 
Fallou o Sr. Marquez de Inb,am

bupe, mas o tacbygrapho não ouvio. 
0 SR • .MARQUEZ DE SANTO Â:li.IARO: .:_ Este 

Tr.ibunal é de excepção; . assim como o Sena
do quando se eonverte em Tribunal de Jus
tiça; portanto. não milita par~ aqui a regra 
geral em que o Nobre Senador ·se funda; e 
por este modo vamos melhor do que pel?. 
methodo que propõe, pois pela conferencia 
póde trazer-se a verdade a tod.a a sua luz, e 
habilitarem-se os Juizes para votarem sem 

Emendas, uma do S·r. Marq'uez de 
Inhambupe, e outra do Sr. M.arquez 
de San.to .Amaro. 

o SR. DuQUE ESTllAD.A.; - SI:. Presidente •. 
Eu assento que este Artigo ·se deve conservar 
com a unica. suppressão da palavra. - seis
que ê indispensavel par.a ficar em harmonia. 
com o que está vencido. Passo a ottereceT' 
uma Emenda para essa. suppressão. 

._-_--: ... J .. ,- .'I ~ . 

;'Supprimam-se as palavras -.seis sor
te.ados. - Duque Estra4a." 

Thi apoiada. 

. offensa. aa justiça. 
o SR. MARQUEZ DE CARAVELLA.s: - Sr • 

Presidente. Diz o Illustre Senador que a. 
unica Emenda que ·deve soffrer este Artigo 
é a suppressão da palavra - seis - e não
reflectia em outra cousa que ê contraria á 
Constituição, e vem a ser que .a sentença se 
proferirá a portas fechadas. A sentença, Sr. 
Presidente. ê um acto do Processo, e a Con. 
stituição expressamente manda que todos -os 
actos, depois da pronuncia, seJam pubUcos; 
por consequencia os Juizes devem sentenciar 
em publico. O que pôde ser em segredo · ê a. 

Tendo dado a. hor.a, ficou a materla 
adiada. 
O Sr. Presidente deu para Ordem 

do Dia, em primeiro lugar, a eonti
nuação da discussão do Projecto 
adiado; em segundo, o Projecto so
bre .a Liberdade da. Imprensa. 

Levantou-se a sessão ás duas ho
ras da. tarde. 

17' SF..SSÃO. EM 23 DE MAIO 

conferencia entre os Juiz.es -antes -da senten
ça, estabelecida com muito bom fundamento, 
posto que talvez nem sej,a efficaz, para se 
evitar a divergencia de opiniões; porque est~ 
acto não é d.o Processo, tauto assim que niG 

O.on.tint&aDIID da cliscuss!lo da Lei da cre~~ se lavra Termo do que nella se passa: porém 

'. 

do Supremo Tribunal -de Justiça a votação deve ser publlc.a. A Emenda do Sr. 

PRESIDENCIA DO SR; BISPO <:APELLÃO liÓR 

Marquez de Santo Amaro tem ·não ;~6 supprl
mido .a. palavra. - seis - e ha~monlsado 
nesta parte o presente Artigo -com o que se 

Estando presentes trln~a e quatro venceu no outro. mas tambem providenciado 
Srs. ·Seuadores, abrio o Sr. Presiden- sobre o mais que aubo de expôr; portanto 
te a Sessão. O Sr. 2° Secretario leu penso que se deve adoptar. 
a. -Acta da. antecedente, e foi appro
vada. 

Por não haver expediente par~ se 
,ler, nem Ind.lcacões, Pareceres de 
· Comm.issões, ou Projectos, passou-se 
á primeira parte da Ordem do Dia. 
que e::.-a a contlnuacão da discussão 
da Lei d,a creacão do Supremo Tri
bunal de Justica, adiada na Sessão 
autccedente no Art. 27, com duas 

Fallou o Sr. Duque .Estrada, mas 
o taehygrapho não ouvlo. 

0 SR. M,\.RQUEZ DE CARAVET.LAS: -·Que & 

sentenca não seja acto do .Processo, para mim 
é cousa nova. .Sendo a sentença uma pa.rte 
tão ~ssencial do Processo, não é um act9 
deli-e? .Nunca o df'rel. Se não é acto do Pro
cesso, vote-se em .segredo; mas supponho que 
ninguem assim o entenderá. 



Sessão de 23 de Maio iii 

o Sn. DuQuE Esrr:ADA: - O que a· Con
etltul~ão mand:a que seja publico, é a forma
~ã.o do proeesso, e o seu andament<l para as 
partes terem o necessario conhecimento delle; 
por~m o ma!·s não. Quanto ao que o Nobre 
Senador disse. quando affirmo que .a senten
ça não ê acto do Processo, não ·quero dizer 
que lhe seja unia cousa estranha: quero di
zer CJ.Ue ê a deeisão, e não uma parte delle; 
e esta decisao .a ~nstituição não manda que 
Beja l'Ublica. 

Não havendo mais quem faUasse, 
fez o Sr. Presidente as propostas con
V€nientes, nas quaes foi approvado o 
Artigo com a Emen~ do Sr. :Mar
qu-ez de Santo Amaro, offerecida na 
Sessão üe hontem. A do Sr. Marquez 
·de Inhambupe, offerecida nessa mes
ma Sessão. foi rejeitada; e a do Sr. 
Duque Estrad.a, apresentada hoje, jul
gou-se prejudicada. 

Seguia-se o Artigo 28. 

dl:lue. Isto carece de alguma declaração, p~in
eipalme-nte a respeito dos casos de morte 
natural, <lU civil. Se !l. propr!a confissão do 
r~o não basta para o condemnar, quando nãll 
G confirmada pela prova das testemunha.a. 
como ê que se ha de condemnar um homem á 
re'mlia naquelles .casos, sem ser ouvido, e 
sem se defender; e dar a autoridade a qual
quer do povo para o matar, como diz a Or
denação do Li'\•. 5•? Isto é barbara: portant<>, 
se, quando se fall.a em direito. se tem em 
vista o que se ha de fazer. passe; se •. porém, 
se tem em vista o ·que está estabelecido, cp
ponho-me a semelhante cousa. 

O SR. CARXErno DE CA:!IrPos: - O Codigo 
Criminal já está ~m discussão em uma Com
missão Mixta de Membros. des~a Camara e 
da Camara dos Deputados, e temos boas es
peranças de que se discuta nessa Sessão. 
Aqui o que se diz é que se proceda na fórma 
de direito, que oé ~azer a citação por editaes, 
etc., etc.; porém a sentença regular-se-ha 
pela pratica. Já cabia em desuso essa antiga 
severidade; já não se declara ess.a circums

.. ATt. 28. Nos casos de estar o accusado tancia de que possa qualquer do povo matar 
aussnte, -de se esconder, on de não compare- o banido; portanto, não assento que o risco 
cer, ;p:roceder-se-ha nos termns de direito." seja tão grande como se imagina. E' neces-

'0 S~t. CABNEIRo DE CAlrPl"'S: - Como me sario. Sr. Presiüente, dar alguma pena áquel
parece que, enunciado o Artig•"l pela maMi~a le que tem feito damno á sociedade, e que 
por ·que aqui está. dará occasião a duvidar-se não se quer defender: portanto, supposto o 
se -se -deve nomear um ad.vogad~ a.o réo que Codigo seja excessivo em penas. temos a pra
.Je ach,ar nestas circumstanclas, seria conve- tic.a, e o Decreto de 1800 e tantos, que pr~ 
niente accrescentar-se o que passo a propôr hibc a pena de morte, salvo em casos atro-
n-esta 

El\!ENDA 

"Depois da. palavra. - cZireito - accres. 
C1!nt~-'Se - .,omeando o Tribunal u.m aãvo
f}tl4o para tt defesa fto réo. - Salva a reda
cção. - Paço do Senado, 23 de Maio de 1828. · 
- Oarneir<J de Campos." 

. Foi apoiada. 

zes. 

O SR. MARQUEZ DE bHA:!ImUPE: - Direi 
mui poucas cousas sobre esta materia. em 
sustentação do Artigo com a Emenda que a. 
elle offereceu o Nobre Sen.ador que acaba de 
fa:llaT. Estou em que, conforme as r,egraª 
do direito natural, ninguem deve ser con
demnado sem ser primeiramente ouvido; mas 
o roo não se quer defender, desapparece, por 
consequencia está. supprlaa essa ~altá, e não 
se faz oífensa á sua justiça. A Legislação diz 

O SK. VrsooNDE DE CAETHÉ: - Sr. Pre. -que, logo que o rêo se ausente. está provadQ 
.si<lente. Não posso conformar-me com est"' o seu crime; mas Isto não se acha e::n uso, 
Artigo, A vista do rigor da nossa Legislação porque não é posslvel condemnar-se um .ho
antiga, se ·é que, quando aqui ~alla em di- m~m 16 pel,a. fuga, e por 1sso vem o advoga.
relto, ae refe~ a essa Legislação; se. porlim, d-o ·pllt'a o defender. ·Se este não puder mos. 
se refere .t que Be ha de fa~r, então nada · trar a 'lnnocencia do r~o, nada temos com 
-direi, porque estou certo de que nesta. se ha 'leso .. Quanto a. ser barbara. a Ordenação que 
de consultar m.als aos prlnciplos de huma.nl- ,autorlsa qualquer do povo a matar o bani· 
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do. de nada vale semelhante disposição, por
que a mesma Ordenação exceptua de o fa
zer aquelle que fõr inimigo do réo. Ora. se 
o inimigo do téo o não póde matar, porque 
a Lei lh'o prohibe, o que não fô~ inimig~ 
delle tambem o não faz de certo, porque nin. 
~em vai ser algoz a sangue frio, e pôr-se na 
necessidade de provar depois que com effeito 
não era .inimigo daquelle homem. Em con· 
sequencia estou persuadido de que o Al'tigo 
pód-e passar com a Emenda. 

O Sn. MAnQuEZ DE CAJt.\VELLAS: - Sr. 
Presidente. Este Artigo é de summa ponde-

O Sr. Presidente propôz o reque
rinlento do Nobre Senador para ser 
adiado o Artigo, e foi apoiado. 

o Sn. CAn~"EEBo DE CAmos: - Acho, Sr. 
Presidente, que não é necessado o adiamen· 
to. Esta m.aterfa já fol tratada no outro Prq
cesso dos Ministros e Conselheiros de Es. 
tado: assim parece inconseguencia. fazer nes· 
te uma Legislação toda distincta. Quanto ao 
per.igo ·que se receia, desse rigo:~: da Legisla· 
ção antiga, já ponderei ·que se está tratando 
do Codigo. que e!i'sas penas crueis cahiram 
em ·desuso, e mesmo não ·~em lugar á face da 
Constituição. Se -essa Legislação se não tem 
seguido a. respeito de outros réos, como se 
ha de suppOr agora que se execute a. respeito. 
destes. que são dos primeiros empregados da 
Nação? Devemos ter maior contemplaçã~ com 
o réo que se apresenta do que com o que. 
foge. Não ha duvid.a em que elle não ha de 
ser julgado s6 porque foge; mas a Ordena· 
ção entende-se a respeito do -que está preso, 
e foge, pois esse dá grande indicio de ser 
criminoso; mas quando o réo é simplesmen
te revel, não é tanto assim; e se neste mes
mo caso ha algum incommodo. impute-·o a 
si. E' preciso que não vamos ·tanto avante 
.com a philantropia, ·que d·eix·emos po~rigar 

a segurança publi~.a. 

0 SB. DUQUE ESTRADA: - Sr. Presidente. 

racão, e assento que não póde passar como 
está. principalmente nestas ultimas palavras 
- nos termos de direito. - Diz-se já hoje. 
que se não executa o que o direito prescreve 
a e2te respêito, porque pda pratica se tem 
suav.isado esse rigor da Ordenaçfio; ma.s isto 
não t>Stã a'(}ui na Lei. O que a Lei diz é qu~ 

se siga o que é de direito, e póde haver um 
Juiz .austero que o· siga á. r.isca, e entenden
do que a fuga do réo dá uma prova legal, 
o coudemne por essa prova, e exponha, no 
caso d·:" pena capital. a perder a vid.a. Que 
a fuga não dá semelhante prova não ha du
vida nenhuma. Lembro-me que li ha muitos 
~nnos, e m~ ficou impresso na memoria, não 
poderei agora affirmar, se foi em Brisot, n!J. 
sua Dissertação do sangue .fnnocente vinga. 
do, ou em outro bom criminalista; dizia 
elle: Se me accusarem dP. que rou.bei ,as Tor
res de S. Paulo de Londres, hei de fugir; por 
cons~quenc:a não póde a fuga dar indiciõ. 
presumpção, e muito menos prova para que 
eu seja condemnado. ·E' verdade que aqui se 
est.abelece qu·~ se nomeie um advogado para· 
defender o rêo; mas isso não ·basta: porqu~ 

nada poderá fazer o advogado sem Informa.:. 
ções do réo. E' necessario que o proprio réo 
dê essa defesa., porque p6de haver ch~cums
tanci.as que o advogado ignore. -e sejam taes · 
que, apresentadas em Juizo. mostrem a. lnno. · 

Eu tambem julgo que ê desnecessario o adia. 
mento; e não supponho a Legislação antiga 
tão barbara nestes c,asos, como aqui se tem 
inculcado. Não estou bem certo do que se 
costuma praticar nos casos ordinarios: penso 
que nestes, não apparecendo o réo, é julgado 
:í revelia; porém, não acontece o mesmo nos 
c.asos graves. Em -taes ca.sos, depo.Js dos Edi· 
tos. se o réo não se apresenta, nomea-se e:c
?!ficio um advogado para o defender; e pos. 
~o que a Lei determina. que qualquer do povo 
!)ossa matar, sendo condemnado á pen.a ca
')ital. comt.udo exclue os seus inimigos. de o 
t~oderem fazer. Esta é já _uma segurança nã.o 
?equena pa~:a. a \•ld.a do criminoso; e se acaso. 
~ne se quer recolher á cadeia e defender-se. 
torna-se de novo a conhecer do dellcto. Por. 
tanto, assento que o Artigo p6de ·passar com 

· cencia do supposto criminoso. Quem lê en-
. contra nesta materla casos mui celebres, e· 
,que até parecia .que não poder.lam ter lugar. 
Quantas vezes se não tem visto mostrar-se 
innocente um homem que todas as apparen.: 
elas denunciavam haver commettJdo um deu.: 

:t ·Emenda do Sr. CarMiro d~ cà.mpos, pel~ 
1Ual até nos casos ordlnarios, que se julga
í'am á revella. se estabelece .. a nomeação de 

·cto! Acho. pois, que este Artigo não p6de. 
'p,assar, e que se deve adiar para. com maior 
madur~za meditarmos sobre elle. 
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um dt>i'ensor, pois me parece que desta m.a
ndra se tem satisfeito ao direito natural. 

o Su. VIR<:oxnt: DE CAE'tut: - Sr. Pre. 
sidente. Julgo de tanta consideração esta ma
teria, que o adiamento, me parece inteira
men-t:: necessarjo, Bem vejo -que o rêo não 
ha de ser julgado sómente pela presumpção 
que dá a fuga~ mas pela prova. dos Autos: 
entretanto, em taes julgamentos sempre se 
.att<'ndt> muito a esses indicias. Depois disto 
a propr!a. d~:fesa é de Direito Natural. Os 
Romanos não consentiam que ninguem fosse 
julgado em pena grave sem estar presente. 
Ha muitas circumstauc1.as, que o defensor pó
de ignorar, e sejam capazes de salvar o sup. 
posto réo. como de se achar em certo lugar 
na occ:~s!ão de se perpetr.ar o crime de que 
é accusado, e mostrar-se por isso impossível 
ser elle quem o commettesse. Convenho em 
l}ue é necessario não arriscar a mnocencia. 
Em summa, tenho grande escrupulo nesta 
mater1a, e penso que deve ser adiada para se 
poder medHar maduramente sobre elle, e 
então decidir-se. 

O Sn. M,\nQUEZ DE CAUA\'ELLAs: - Sr. 
Presidente. Que esta materia é digna de to
da a consider.ação, manifesta-se não sómente 
pelo que o Illustre Senador tem ponderado. 
mas tambem pelo que têm escripto todos os 
que della têm tratado. ~ão vamos pela regra 
desses tempos, em que se assentava que a1:1 
cousas deviam ser levadas pelo terror. Isto 
não é proprio para os nossos tempos, não é 
conforme com as luzes do nosso seculo, não 
quadra finalmente com os sentimentos de 
humanidade, com .as garantias da seguranca 
individual. c com os justos principias do Dt
reito Natural. Para admittir semelhante cou
sa era. necessario que me mostrassem que ê 

ponsatiliuade dos Ministros e Conselhelros 
de Estado. E' vc::rdade; mas por não haver-se 
então reflectido neste erro havemos de 1n
sistir nelle, e não ver a differenca que ha. 
entre .as duas Leis? -Nessa Lei da Respon
sabllidade dos Ministros e Conselheiros de 
Estado estabeleceu-se isto depois de se te
rem fixado as penas; porém aqui estamos 
formalisando o Processo para as pen.as que 
existem, penas barbaras, e que não develll 
permanecer; e se é para as que ainda se hão 
de estabelecer, quem sabe se o Projecto do 
Codigo Criminal .se discutirá este · anno. e 
haverá entretanto algum réo, que deva ser 
processado? Ponderou o mesmo Illustre Se
n.ador que não ba perigo, porque a Consti
tuição abolia as penas crueis. O que a Con
stituição abolia, foi a pt!na de marca, a tor
tura, etc.; mas não abollo o banimento, t.anto 
assim que ella fa.lla em banidos. E quaes 
são as consequencias do banimento. segundo 
o Direito estabelecido, de que se ~az cargo 
esta Lei? Pôr o homem em perigo. E' por
tanto muito melhor ficar esta materia adia
da para reflectirmos com madureza sobre ena 
do que decidimol-a de repente. Eu confesso 
que não me acho em estado de votar sobre 
e!Ia, e quando haja de se votar, s.ah.irei para 
fóra, porque a minha consciencia repugna a 
semelhante precipitação em materi.a de tanto 
melindre. . 

O Sn. VzscoxuE DE CAETHf:: - ·Pouco te
nho que dizer, porque o Nobt:c Senador pre
veuio.me em grande parte. Perguntarei, póde 
ser castigado o réo sem apparecer? Não. Pois 
estejam os Ministros com vigilancia; e qu,an
do o réo apparecer. prendam-n'o, ouçam-n'o, 
sentencelem-n'o como fôr justo. Para a sen
~en~"d. ê necessario que a prova seJ.a tão clara 
como a luz do dia; e uma prova tal -não se o mesmo defender-se o proprio rêo, ou Sl:!r 

defendido por outra pesso.a. Se com effeito 
me mostrarem Isso. callar-me-hei; porêm 
emqua.nto o .não fizerem, hei de permanecm 
na mtnha opinião. Alêm de que nem ness~: 

direito, a que esta ~~ se remette, ha entra
da par.a ·Procurador, nem mesmo para de
fensor; apenas se admitte um escusador, c 
este é sómente adstrlcto .a defender a. con
tumacia, ou não apparecimento. e nad.a pôde 
dizer acerca do delicto, de gue ê o rêo ac. 
cusado. Diss<e um Illustre Sei:J.~or que Jd. 
t!nhamos praticado o mesmo na Lei d.a R~-

"pôde obter, emquanto o réo não tiver produ
zido a sua defesa. 

O Sn. CAnxErno DE CA::ItPos: - A sen~ 
tença h.a de ser regulada pelas provas, e nt:~ 
nhum Juiz ha de condemnar sem a convicção 
da crfminalfdade do rêo. Se acaso se deixasse 
de proceder contra o réo, então todos se et· 
conderlam até pass.ar o tempo da prescr.ipção, 
e se- enfraqueceria a Lei. Se na prova faltar 
algum.a cousa, . a culpa é do mesmo réo. Dfz 
o lllustre Senador que a Constituição s6 
abolia a marca de ferro quente~ a tortura, 
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ete. Penso que está. enganado. Ella abolio :não 
só essas, m.as todas as penas crueis. Antiga
mente se dizia que qualquer .do· povo podia 
matar o banido; mas depois da Constltul(lão 
não eonsta se t-enha dado sentenca dessa fór
m.a: e sendo isto certo, não sei para que 
se ha de adiar a materla. virá 

Dando a Camara 110r discutida a 
materia. :propôz o Sr. Presidente a 
votos o Artigo, e foi app~:ovado com 
o addlcionamento dA Emenda. 

O Sr. 2° Secretar.io leu o Artigo 29· 
"Art .. 2'9. O Promotor da Justiça intet• 

sempre na accusação de todos os crJ
alnda havendo pax:te accusador.a." · O Sn. MARQUl!."Z DE CARAVELLAS: - Sr. mes. 

Presidente. Eu quero viver seguro ua Lei, e 
não na esperança· de que o Juiz ha de pro
ceder desta. ou daquella. fórm,a. Não é tam
bem .por isto que se ha de enfraquecer a Lei.. 
Enfra.quec:er-se-ha se acaso a não -executarem. 
se, apparecendo o rêo, ,apresentando a sua 
defesa, e não o salvando esta. da impu~acão 
do crime. não lhe. impuzerem a ·pena m'ereci
da; mas não se ha de enfraquecer por nao 
ser sentenci,ado um homem que se esconde, 
·e que por se esconder não pód.e ter crime ne
nhum, nem o de des.obediencla: porque quem 
se esconde não desobedece~ segue o impulso 
da natureza, evita ~m }lerigo bem fundado1 

Fo! approvado sem haver qu-em o 
contrariasse, e do mesmo modo ao 
Artigo 30. 

"Art. 30. O interrogatorio das testemu
nb,as, e todos os actos do Processo, depois d& 
I>ronuncla serão publicas.'· 

Passou-se ao Attigo 31. 

"Art. 31. As pessoas que forem }lrocessa
das neste Tribunal poderão recusar dous Jui
zes, sem dependencia de prova alguma: () ae
cusador poderá recusar um." 

ê conduzido por um receio que lhe aconse
lha. a. prudencia por um susto que na Plu:ase 
de· Direito recahe sobre o constante vamo; 
porque ninguoem, por mais innocente, póde 
ter a certeza do bom exito do Processo; mas 
seja o ·que fôr. o que digo ê que o Ax:tigo é 
de summa ponderação, e que nenhum incon
veniente vejo em que se adie. Se elle esti
vesse ligado com outros, e pelo adiamnto 
fizesse par,ar a discussão dos mais, talvez 
que eu .cedesse; mas sendo, como é, um Ar
tigo destaeado, não . vejo razão nenhuma. para 
Q;Ue se impugne tal adiamento. 

' 
Não havendo mais quem fallasse 

sobre a materia do . adiamento. fol 
posto a votos, e rejeitado; continuan
do por consequencla. ·a diB'CUSsão so-

. ·bre a m,ateria do Artigo e da Emenda.. 
o Sr. Marquez de Santo Amaro 

fez . uma. pequena observação que o 
tachygrapho não alcan~:ou; e pedindo 
depois a pal.avr,a, -disse~ 

, O Sa. CAR~mo DE CAlriPos: - Sr. Pre
sidente. Eu creio que n6s não devemos de. 
. morar mais com este. Artigo~ a.inda temoa 
uma terceil'a discussão,. na. qu~ 01. Noln'ea 
Senadores que são de opinião contraria., po· 

clem exp6r as suas razões. 

o Sn. .ToÃo EvA.."iGELISTA: - .St:. Presi· 
dente. Não posso de maneira nenhuma convir 
em que fique privado o rêo do fa.vor que lhe 
])6de resultar do modo de pensar de um Julz 
como com effeito fica, concedendo-se ao ac
cusador a faculdt:tde de o recusar. Na Lcl da 
Responsabilidade dos ·Ministros decld1o-se 
que o accusadOJ:: não pudesse recusar nenhum 
Juiz; porque entre a defesa e aecusa~:ão ha 
muita dWerenc.a. Na accusacão o accusad·or 
vai livre- de perigo procurar a vindicta.; . na 
defesa. o rêo vai sustentar a sua honra, ou 
a .sua vid.a. Os fins de um e outro são &blo
lutamente di!ferentes. devem pol'tanto ser 
tambem differentes os direitos. No meu modo 
de pensar -esta. disposicão do Artigo atê. m~~t. 
parece de algum modo opposto aoS". prlnelplot 
da religião: portanto passo a reque~:er .a sup
pressão das palavr~ fl.naes do Artigo. 

EMENDA 

"Sup)lrimam-se as palavras - o accwra
dor poderá. recusar um. - E'1XZfttTeli.sta." 

Fol apoiada. 

0 SR. MABQUEZ DE INBAJOJtml: - lt . 
Presld~nte. Eu estou em que se deve faler 
todo o favor ao rêo, mas ê necetta.rlo que 
combinemos as cousas de maneira que de-
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pois não haja embaraco. ·Este Tribunal é com
PC)Sto de mui poucoa Membros, e cumpre por
ta.nto restringir as rejeic;ões, para que u!u 
succeda não haver depois o numero necea
aa.rlo de J·uizes para. senten'Ciarem; assim 
passo a propOr que neste numero de recusa· 
dos entrem aquelles "Que por causa legal poa
aam aer averbados de suspeic;!o vrovadA. 

PABECEBES 

"A Commissão de Saude Publica, vendo 
o requerimento que de nove fazem os neKo
clantes e vendedores de molhados desta. Côr· 
te, pedindo a decisão sob~e a sua questão com 
o Physico-M6r do Imperio, lembra a decisão 
tomada por esta Ca.mara na Sessão de 20 de 
Setembro do anno passado. "que se esperasse 
pela providencia Legislativa". E .visto que 
esta provldenci.a se acha no Projecto de Lei, 
remettldo da Camara dos Srs. Deputadoe em 
19 de Setembro do- anno passdo, sobre o qua.l 
tê~ de dar o seu parecer as duas Commissõea 
unidas de Legislação e Saude Publica: - E' 
de parecer que se espere pela referida pr.o-: 
vldencia Legislativa. - Paço do Senado, 23 
de llalo de 1828. - Conde de VaJença.-José 
J.oaqu.im de CarV'fl:Z~o. - A.n~ Gon~Z.Vf!s 
Gom.ide.'' 

EMEXDA 

"Proponho que se accreacente - entrau
do nesse numero de Juizes recusados &'QUel
les q.ue por causa legal possam ser averba· 
dos de suspeiÇão prov.ada. - Salva a reél&· 
cção. - Marquez àe Inhambupe." 

Foi apoiaaa. 

O SR. CARNEmo DE CAlltPos: - sr. Pre
sidente. Creio que o Artigo p6de passar como 
se ..-acha, e que estâ multo bem determinado 
concedendo-se aue o accusa.dor possa recusar , -
um só Juiz, e o rêo dou~;. 

Como ninguem mais pretendesse a 
palavra, e se désse por sufficiente .. 
mente discutida a materia. propOz " 
Sr. Pr:esfdente a votos o Artigo, 41 

foi · approvado. · 
PropOz depois as Emendas e foram 

ambas rejeitadas. 
Entrou em discussão o Artigo 32. 

"Art. 32. Quando forem dous 1>S réos, ca
da um recusara. seu Juiz, e sendo mais de 
dous, concordarão entre si nos dous que hão 
de exercer este direito; e não concordando, 
a. sorte decldirâ. O mesmo se observarA quan
do: houver mais de um accusador, com a dlf. 
ferença de que em lugar de dous. serâ no
meado . um · para exercer a recusacão." 

. .-.· 

. Fol approvado sem haver quem o 
cDntrarlasse.· 

"A Commlssão de Saude Publica exami
nou o requerimento do Promotor do Juizo da 
P.hyslcatura ... M6r do 1Im·perlo, no qual pede 
que esta Camara declare, se .as attribuic;ões 
daquelle Juizo, declaradas por Lei. e Avisos 
Régios, ficam suspensas até que seja Sanc
cion.ado o. Projecto de Lei de 19 de Setem
bro do anno passado, que veio remetttdo da 
Camsra dos Deputados, e que nesta foi adia
do em 2 de Outubro, do mesmo anno1 no qual. 
fica abolido o lugar de Provedor-ll6r da 
Saude. A Commissão é de parecer que, não 
podendo nenhuma Lei deixar de· produzir o 
seu effelto sem que haja outra que a des
trua expressamente. é ociosa a declaraçAo, 
que o recorrente pede. - Paco do Senado, 23 
de Maio de 1828. - Conde de ValenQa..-José 
J'ooquim de Carvalho. ---' .A.~ Goncazves 
Gomide." 

'Ficaram sobre a Mesa. 
Voltando ao Projecto da creacão do 

Supremo Tribunal de Justiça, entrou 
em discussão o Artigo 33 . 

O Sr. Conde de Valença pedlo a 
palavra. e aendo·lhe concedida, disse 
que Unha dous pa~eceres de CommlA· 
aAo para apresentar. O Sr. Preslden. 
te s'-spendeu a dlscussAo' .. emqua.ntn 
o; dito Senhor leu os pareceres, aue 
do os se1ulntes: 

:- "Art. 33. ·No easo de contllcto de Juris
diccão, QU qu~tão de competeu.cla, os Presi
c:lentes das Relações competidoras darão im· 
mediatamente .ao Tribunal uma parte por e•· 

' crlpto acompanhada do.s neceasarlos do-
cumentos.'' .... 

O Sa. VrscoNDE DE. AtcA.NT.ARA.: - Sr. Pre-

15 
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s!dente. Não posso convir neste Artigo. Pa· 
rece-me que este Artigo julga contllcto de 
JurisdicQão, e com])etencia das Relacões .aer 
uma e a mesma cousa; porque, em l~gar da 
deajunct1va e, a conjunccão ou; e alêm 
4isso vejo que estabelece o mesmó. processo 
para âmbos os casos. Eu não sou deste pa.: 
recer. e assento que estas duas éousas são 
dliversas, tanto porque na Constltuicão en· 
contro a desjun·ctlva c entre confilctos de 
jurisdiccão, e competencia das Relacões, como 
porque é essa à opinião dos Jurisconsulto& 
modernos. Quando uma Autoridade J·udiclal 
questiona com outra Autoridade tambem J'u. 
dic,i.a.l, a questão é de competencia: quando, 
porém, um~ Autoridade Judicial questiona 
com uma Autoridade Administrativa. a ques. 
tão ê de confiicto de JuriscHccão. E' · deste 
modo que os Jurisconsulto& 'distinguem eate11 ' 

jurisdiccão ê a mesma cousa que competeJl· 
c!a de jurlsdlcção. Eu assento que noo, A 
vista. da lettra do Artigo Consti-tucional; 
mas . a. mi-nha opinião não b.asta: ê ·necessa· 
rio que a Camara declare o que entende, 
para então se poder votar sobre o Artigo. 
Eu faço a proposta. 

I!I:DICAÇÃO 

"Proponho que o Senado tome em con. 
sider.acão, e decida, se conflictos de jur1s. 
d.fcclo e competencla de jurisdiccão é uma 
e a mesma cousa; e isto antes de se entrar 
na materia do Art. 53, gue está em discus
são. - Marquez ele Santo Amaro." 

Foi apoiada. 

dous casos, e que me parece dev~r entender- O SR. C.\R:>EiijO DE CAMPos: - Eu aa-
Be a Constituicã,o. Estabelecido que confiicto sento que, supposto aqui se poss,am fazer dia
de jurisdiccão ·é cousa divers,a de competen- tincções. não se póde comtudo duvidar de 
ela das Relacões, a decisão de uma e outra que tam·bem ha grande connexão entre uma , 
cousa não p6de ser pelo mesmo mOdo. Eu· e outra ma teria. Quando se discutir na Ca
figuz:o um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro mara. o Artigo. enunciarei o meu voto, se 
o Inspector da Marinha tem autoridade por est;as cousas são ambas uma só, e a mesma, 
Lei para dividir, dar e ilispOr, como bem lhe ou como se d!stinguem; mas · para que se ha 
pal'ecer, dos terrenos que ha nas Praias da de fazer agora essa distinccão? Estabelecer
Gambõa, Sacco do Alferes. etc. Supponhamos &e·ha. ·isso quando se tratar d·o Artigo. 
o.ue elle dava a um homem uma pnr!;ão de ·O Sa. 1\I.ABQUEZ DE SANTO ÂJURO: - O 
terreno em qualquer dessas praias, e que Artigo s.uppõe que o conflicto e a competen
outro homem que tinha estado de posse del- cia é uma e a mesma cousa,· como bem se 
le, no .ac~o do primeiro ir ·fazer o~ras, lh'as colhe da ·maneira por que elle se expressa, 
~m·barga Judicialmente: por quem ha de ser e 'do que determina sobre o medo de se pro-
1Eto decidido, pelo Inspector, QU pela Auto. ceder: e o lllustre ·Senador que primeiro 
ridade Judicial? A ~tacão não o p6de de- tocou ·na questão mostrou •que são cousas 
cidir. ·porque AS suas decisões aqui não alto· diversas. Nã.o · se ·fixando in li mine estas · 
Vigorosas: logo, o Artigo não satisfaz. A idêas, a discussão serA confusa, porque c.ada 
decisão· n~ste· caso s6 p6de ser do Tribunal um discorrerA. segundo o modo po~: que en
Supremo de JU8tlça, porque a ConstituicAo tende as cousas, e por esta razio flz a mi· · 
t>ara isso o auto~lsa. Passando agofll, aos nha nocAo; porêm se a Cami.ra não convier 
casos de competencia das Relacões, tem todo no que ·proponho nella. muito embora ae 
o lugar o processo que se propõe; porque es- discut;a o Artigo antes disso se decidir. 
sas questões alo éntre ·Autoridades d,a mes- ~ O Sa. MARQUEZ DE CARAVELLAS: - Eu as
ma natureza. Isto ê o que eu penso, e enten. sento que não . ê necesaal'lia a decisll.o prell
da: :se; porém,· a Camara entende~ que tudo minar que se pretende, e que ·pela mesma 
é a mesma cousa. ·entio não me opponho ao expressão do Artigo está bem claro que lato 
Artigo, são .casos diversos. Ainda que o nAo esti-

O 'SR. MAilqun DE 'SANTO AMAHos - Sr. vease, o Artigo seguinte tira toda a duvida; 
Presidente. Julgo multo bem fu'nd~da a du. entretanto quem e.ntender o ' contrario, na 
-vida do Uluatre Senador, ~ usento que an. mesma. discussAo · p6de combater o ArtJro a 
tes 'de tudo se deVe decidir se confilcto de esse respeito. 
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0 SB. VISCOXDE DE ALC.\NT.-\RA: -'Eu 
enten·do que ê preciso primeiramente deci
dir-se sobre a significação destas palavras. 
Sem se fixar essa significação, não se pôde 
vota.r sob~e o .Ajrtlgo; porque, julg,and~-se 
differentes · aquelles casos, necessariamente ha 
de ser differente o processo pelas razões que 
já apontei. Uma Relação p6de julgar da com
petencia da jul"isdicção de outr.as Relações, 
mas não p6de julgar dos conflictos de juris
dicção entre Autoridades de diversa natu
reza. Este julgamento de conflictos de ju. 
r:isdi·cçlo entre ta.es .A!utorida.des .s6 pôde 
ser feito pelo Tribunal Supremo. Assento que 
a decisão do Artigo depende da decisão 

choques de Autoridades Administrativas en
tre si. o Presidente em Conselho decide in
terinamente nas Provinci.as estes confllctos, 
e depois virão, assim como os da Côrte, ao 
Poder Executivo, para os decidir, visto que. 
supposto não haja providencia expressa na 
Constituição a este respeito, sendo então o 
negocio de pura administx:ação. nada t-em 
com o Poder Judicial; e em tal caso será 
cousa razoada. que os confllctos nascidos da 
falta de detf'rminação das compt-tenci.as ad
mi·n.istrativas, pela mesma superior Admi
nistração, ou pelo Governo, ' se decidam. 

O Sn. MAJlQT:Ez DE CARA\'ELLAS: - S-:. 
Presidente. Tem-se tratado' do que se deva 

desta questão preliminar. e portanto sustento entender por conflicto de jurisdicção. e por 
a moção que f-ez o Sr. Marquez de Santo competencia; exporei tambem .as minhas 
.&maro. idêa-s a este respeito. Eu acho que todo o con-

Não havendo mais quem fallasse flicto de jÍuisdicção envolv·e em si com:pe. 
sobre a. Indicação, o Sr. Presidente tencia.; porém nem toda. a competencia. en
a propôz a votos, e foi rejeitada. volve conflicto de jurisd!cção, e eis aqui a 

Continuou a discussão sobre o Ar- razão l:'!ll que me fundo. Para. haver confli-
tigo, e tendo a. palavra, disse cto de jurlsdlcção é necessarlo concorrer re

sistencla da outra parte; a competencia li-
O SR. CARXEmo DE CAltPos: - Estou mita-se a uma duvida, em que não chega a 

persuadido. Sr. Presidente, de que a compe· haver conflicto. Trarei por exemplo disto o 
tencia é a faculdade que tem esta ou a.quel- mesmo que já _aqui .apontou um Nobre Se
la autoridade de conhecer de certos ~sos nador a ~espefto do Inspector da Marinha. 
determinados; e o confl'icto d-e jur.lsdicção Se o Inspector resiste, temos conflicto; se. 
consiste em querer essa autoridade conhecer porém, entra -em duvida, e não resolve, nem 
de outros casos que lhe não pertencem, e tam·bem resolve a Autor.idade contraria. e 
qué são attribuições que alguma outra au- remette .a parte á Relação pa~ esta. decidir, 
tort'dade reclaDlJl. Eu entendo o Artigo da. ~emos competencla, e então a Relação decide 
Constituição desta man.elra. que todas as ve- se vê que o pôde fazer, ou manda que· recor
res. que houver disputa sobre competencia,' ra ao Tdbunal Su~tremo. Eis aqui" o que eu 
e resultar choque entre Relação e RelaçãÔ, entendo por confllcto, e por competencla. 
ou entre uma Relação e um Presidente de 
Prov.lncla, o Conselho Supremo de Justiça 
é q:uem ha. de decidir; po~que nestes casos 
não ha. outra autoridade superior mais apro
priada para o fazer, e isto ê mesmo expresso 
na Constituição; .agora a. respeito desse cho
que entre Juizes inferiores, interinamente ' 
são as Relações quem os decide. e dellas v!rá 
o negocio ao Tribunal Supremo, se as par
tes assim o quizerem; bem'·· como quando 
uma Autoridade Administrativa se chocar 
com uma Jud.fcial subalterna; Quanto aos 

Tendo dado a ho1'7cl, ficou adiada a 
discussão. 

O Sr. Presidente designou para. a 
Ordem do dia, em primeiro lugar, 
os trabalhos das Commlssões; e do 
melo dia por diante a continuação 
do Projecto adiado; e por fim. se 
houvesse tempo, o Projecto sobre a 
Liberdade da--·.Imp~ensa. 

Levantou-se·· a· Sessão ás duas ho. 
ras da tarde. · 
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TrobaJJI.o daa ComtM8sões. - Continua"ão dG 
tUBcuss4o ào Projecto d.e .Lei sobre a 
creagão ào Supremo Tribuna!.~ J'UitiQO. 

·• .A Comm·ladlo de : LeglsJa~ão, vendo o 
requerimento do .porteiro e contlnuos do ·Se. 
nado, em que pedem augmento de ordenado; 
e achando bem fundadas as ruGes que alle-
gam, ê de parecer que, não tendo pusado 
o Projecto de Lei. que se havia a-preaentado, 
se organlse novo Projecto sobre todos os em· 
pregados da Casa e Secretaria, que igual. 
mente reclamam alguma providencia a este 
respeito. - P.a~o do Senado. 24 de Maio .de 
1828. - Marquez fLe. InhambuJ)e. - Francllco 
Carneiro cte Campos. - João .A.ntomo Roclf'i. 
gues de Carvalho." 

..-BESIDENCÜ DO SR. BiSPO C.Al'ELI..~o-Uci.:;; 

Aehllndo-se na Sala trinta Srs· Se
nadores, abrlo o Sr. Presidente a 
Sessão. O Sr. 2° Secretario ··leu a 
Acta da antecedente, e foi a-ppro. 
v ada. 

Não havendo expediente . par,. se 
ler, passou-se â Ordem do Dia, cuja 
primeira· parte era os trabalhos das 
Comm!ssões. Os Srs. 'Senadores :rte
tiraram-e· d~ Sala pelas· dez. horas 
e meia para irem trabalhar nellu. e 
reunindo-se outra vez pela mela ho. · 
ra depois do meio dia, apresentou o 
Sr. Borges o seguinte 

P.ABECEB 

"As Commissõee de Legislação e Guerra, 
tomando em conslde.racio o requerimento 
dos Majores e Capitães-Ajudantes da 2• Li
nha da P:.:ovincla de S. Paulo. que querem 
a decisão do Projecto de Lei remetttdo :la 
Camara dos ·Deputados, em benefieio deata 
cli.ase de Offieiaes, o qual foi adiado em 26 
de Se~embro do anno pasaado, com o · fun. 
damento de esperar pelo plano da· organfa. 
cão geral do Estado; alo as Oommisllies de 
Parecer que, visto nAO havter ainda aldo 
apresentado em nenhuma das Camaras o 
pJa.no esperado, que se revogue o. adiamen
to, e entre em .. dlscussio na Camara o Pro
jecto apresentado: - Paco do Senado, 24 de 

,Maio de 1828. -:- /OH lt1Meio Bor11e1.- Jlar. 
qúe1 de InMm.'btlpe. - Francf.&QJ C~ 
de Oa.mpoa." 

Ficou tambem sobre a Mesa. . 
O Sr. to Secretario teve a palàvra 

para ler o seguinte 

PABECEB 

"E' a .Mesa de parecer que o requeri
mento .. de Estanislâo de Souza Caldas seja 
unido ·ao de J osê Bernardino lt.H,eiro Diniz, 
visto que por elle pretende entrar no servico 
deste Senado em um . dos lugares da Secre
taria do mesmo.- Paco do Senado, . 24 de 
Maio de 1828.- Bi8po Capell4o-Mór. ~ Vil. 
conde ele. Caethé. - Lv.iz 1-oaquim Duque 
Estra4a . Furta® ele MoetldOfi~. - D. N•M 
Ev.genw de Loo.io e Seil'bi:e, 4° Secretario. • 

Ficou como· os outros sobre & 
Mesa. 

O mt!lmo Sr. 1° SeeretarJo· df•e 
que e:r.fsif.am na· :Meu, dous reque
rimentos que · pedJam · eertld~ee de 
resolucões tomadas neste Senado so
bre negocloa que lhe dizem re&peJto: 
e precisava qu~ · o Senado decfdiBSe 
se se deveriam passar. (Leu os re. 
querlmentos.) 

Ficou sobre a Meaa para enti'B.T 
em . dlscusdo quando t6r occullo. 

O Sr. Rodrigues de ·carvalho pedlo 
a palavra e leu eat~ 

O Sa. BoRGn: -Parece-me que nlo p6-
de haver diftfculdade em que ie p,uaem es· 
sas certld~es. Iaso silo cousas que constam. 
da Acta, e por consequencfa · podem.te paa
sar. 
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--·--·--------·---------------·--------o SR. MABQUEZ DE I~HAMBUPE: - Sr. mou sGbre. materia identiea, e em outra 
Presidente. Esta questão jâ foi aqui ventl. Sesalo 1e tratarA dlllo. 
lada o anno p,assado, por occasião de se re· 
qu~rer certidão do diploma de um dos em
pregados desta Casa, e então se decidio que 
taes certidÕes se não passassem. porque isso 
!a interromper, e demorar o expediente da , 
Secretaria: portanto penso que se deve se- : 
guir o que então se decidio. Se esses homens ! 
necessitam de saber o que pretendem em ; 
seus requerimentos, os Diar.ios, e as Actas, : 
que. correm impressos. o mostram: portanto, : 
penso que se não devem dar. : 

O ·Sa. BoBGEB: - A resolução tomada o : 
anno passado não foi geral. e port,anto nl.o i 

I 

póde prevalecer agora. Então ped.ia-se a eer- ; 
tidlo de um diploma, QUe tinha. sido paE-.do i 
por outra repartição, a. qual o pretendente 1 

podia recorrer: agora a espeeie ê outra. Em I 
um desses requerimentos pede-se que se de- i 

Não havendo mais quem fallasse. 
propõz o .sr. Presidente a votol a 
materia, ~. deefdio·se em conformldar
de do que propôz o Sr. ?tfarquez de 
Santo Amaro. 

Seguio.ae a segunda parte da Or. 
dem do Dia, que era a eonUDuac&o 
da discusslo do Ar.t. 33 do Porjecto 
de ·Lei sobre o ;Supremo Tribunal de 
Justic.a. que ficara adiado na S€ssão 
precedente. 

O ~r. Marquez de Inhambupe fez 
um discurso que o tacbygrapho não 
ouvio, e no fim delle mandou á Mesa 
esta 

E:!I!E:'iDA 

---clare o que se deeidlo ne11te Senado a res- i "Proponho que a ma.teria que faz obje-
peito de uma Re~olução que veio da Camara. i cto deste Artigo. se reduza aos termos ae
dos Deputados: como p6de a parte mostrar a j guintes: 
decisão que houve, senão por uma certidão / "1.0 No caso de conflic~o de jurisdlcçlo 
do Sr. Secretario? Diz-se que se mostre com , de quaesquer .autoridades constituidas, a.quel
o biario, ou com as Actas; mas os Diarios [Ia que se sentir aggravada. envJará. sua re
andam muito atrazados. Um ta.cbygrapbo I presentação motivada e documentada ao Tri
metteu um requerimento sobre o qual ~:Ca- bunal, s.a.Ivo nos casos em que houverem os 
mara tomou uma resolução que tambem se I recursos legaes. . I . 
pede por certidão; não acho .fneonveniente. j · "2.0 Semelhantem·ente quando a questão 
nenhum em que se _passe. I' pertencer á competencJa das Relações Pro-

. O SR. M.ABQUEZ DE INILUmUPE: .- Dese- , vinciaes, a Presddentes, etc. Seguindo-se o 
jaria ver a resolucão que o Senado tomou i resto do Artigo. - ·Salva a redaccão.- Mar. 
sobre este objecto; portanto requeiro que l quez de Inhambupe." 
venha .a Acta desse . dia. O Illustre Senador i 
quer que o Sr. Secretario asslgne as cert!- l 

. I 
dões. Isso seria. a cousa mals estranha do ; 

Foi apoiada . 

mundo! Quando houvesse necesaidacle de leI o Sa. CABNEmo DE CAMPOs: -Eu me 
pasa,arem, competia liSO ao Offlclal.Jialor. e I persuado, Sr: Presidente. de que, como já 
nunca ao ·secretario. Quan~o aos Dta.rlos. em. hontem enunciei. deve bave~: distincçl.o des
bori. andem atrazad.os, recorram 4a Actas, tea dous casos, confUcto de jurltdicclo e com
que tam·bem se f.azem pubUcas pela im-/ petenela das Relaeões, porque a Constituição 
prensa, e andam mds adl.antadaa. Emftm I parece fazet.a; mas estou em que quer num 
.não aou de voto de que se pll88em certidões, quer noutro, o negoclo nl.o p6de ser decidido 
e requeiro que ven.ba a Acta para se ver a I seDio pelo Supremo Trf·bunal de Justiça, 
resoluclo ·que a Camara .tomou. porque a constituicAo uslm o decJsra. e o 

O SR. N.utquu DI: SANTO AXA.BO: - Sr. objecto desta parte da Lei é desenvolve~ esse 
Presidente •. A regra geral ~ ··ltue se DAo dts-·1 principio Constitucional. Quanto aoa contll
cuta negocio nenhum sein ser Instruido: o. ctos de JuriadlccAo, estou pmuadJdo de que 
Sr. Secretario esamlne ette1 doua requeri- ./ a ConatltuleAo qulz considerar como taes to
mentoa, e a dellbe~Ao que o Senaclo~l to~ I dos e. qu,ae&quer casos em que as auto.rldades 
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t!lo , entre delegad·os s6mente -d;e.ss·e Poder; 
e t.anto mais que as a.utoridadt>s administra.· 
tfvas em rigorosa linguagem não têm juris. 
dicção, a qual é propriamente, como sôa. a 
palavra, juris !liotíio, pertencente aos que 
exercitam o Poder. Judicfario; mas por outr.a. 
parte, olhando-se pua a Constituiçio. ella. 
diz simplesmente sobre toàos os ccmflictos 
cte jurisdicÇão e competencia; e segundo o 
meu modo de entender, talvez a Constitui
ção quiz poupar nesses confli.ctos de juris· 
dicção o fl.carem sujeitos a demandas conten
ciosas, e quiz que fossem julgados de plano 
pelo Supremo Tribunal pelos documentos que 
fossem apresentados. Se acaso ao menos os 
conflfctos de jurlsdlcção entre os Corpos Ju
dlcl.arios e as Autoridades Administrativas 
não são sujeitos ao Supremo Tribunal. então 
será um grande defeito da Constituição, que 
não trata desses casos, como . era preciso; e 
eu não vejo que. quando se trata do Podel" 
Moderador, ou do Executivo, . na Constituição. 
s.e diga que decidem collisões de jurisdicção. 
Não vejo alli esse attributo. Aqui vejo em 
geral neste plano, ou systema de Justiça. 

'se chocam, ou sejam ···as á.dmlnlstra.tivas com 
as judiciaes, ou estas entre si. Supponha·Dios 
que dous Juizes numa causa Julgam ambos 
pertencer-lhes, que Ulllt& Cama.ra Mun!c!p&l 
e uma Junta de Fazenda se collldem com 
Juizes, . sobre o m-esmo negocio: logo que ha 
illvergencias. e que assim se d·eclara, existe 
conflicto; e como a Constituição quiz fazer 
que isto não fosse precipitadamente decidi. 
do. confiou . essa decisão. definitiva .ao Con. 
selho Supremo de Justiça. Disse u·m Illustre 
Senador que até agora havia, quando o con
flicto era entre Autorid&ides Judiciarias, ou 
entre Juiz e Juiz, uma dem,anda entre par
tes, e neste caso quem decidia definitivamen. 
te a competencia era a Casa da Supplicaçã:o. 
Não ha duvida; mas ahi havia jâ uma se. 
gunda instancla que conhecia destes impor
tantes objectos, ainda depois de terem ·sido 
decididos nas outras Relações; ·salvo quando 
isto .ac·ontecia na Côrte. pois então vinham 
immediatamente â Mesa da Corôa. Oz:a. como 
segundo o plano da organisação dos novos 
Juizes, as Rel~ões ficam constituídas e'm 
Tribunaes de AppeUação iguaes en.tre si, e 
sem essas dtfferencas de jurisdicção, -e de re
curso de umas para as outras, parece-me que 

· que os conflictos de jurisdicção, · ou compe
tencia, devem ir ao Supremo Tribunal: por. 
tanto a Constituição confiou-lhe tudo a este 
respeito. Sendo isto assim. vou com a •Emen
da naquella parte, que diz que devia ·haver 
distincção entre confllctos, e competencia 
das Relações; mas não vou com ella na par
te em que assenta que conflictos de jurisdi. 
cção deverão ser sujeitos a demandas conten. 
ciosa." porque .agora parece-me que a Consf.:
tul~ão não qulz tal, nem a Lei que serve de 
desenvolver este principio, o quererá; antes 
sim que a decisão deve ser de plano â vista 
dos papeis, .que se remetterem ao · Tribunal. 

a mente da Constituição foi que qualquer 
que fosse a questão sobz:e jurisdicção de se. 
melhantes autoridades, viesse sempre em ul
ti·mo recurso buscar a decisão d.este novo 
Tribunal Supremo: de outra sort-e ficariam 
daqui em diante muito menos providencia
das as 'disputas de competencia que n.ascessem 
entre dous Juizes. ou -entre uma autoridade 
aumini~tMt1va e uma autoridade jud'llclal; 
o que se não deve suppôr que qufzesse a Lei 
fundam-ental. pelo muito que Interessa con. 
servar as autoridades, principalmente as ju. 
diciarias, nos seus respectivos limites; para 
o que no systema antigo ha~la atê o Juizo 
pr!v.at!vo da Corôa: e quando se sabe que 
a materla de Jurlsdleção não deve ter alça
da, mas ir ao ultf.m~ recurso, pela sua gran
de Jmportancia. Qúando muito, se a contes. 
t.a(;ão que existir fôr, não entre Juizes, ou 
Corpos Judic.larlos, porêm confllc.to entre 
duas autoridades puramente adminls.tratfvas, 
poder-se-hfa dizer que fosse ao Poder Mode
ra•dor, ou antes Poder Executivo, para decl. 
dir esse conflicto, e esse choque. por ser en-

O-' Sa .. BABBOso: - ·Sr. Preaidente. Voto · 
contra a Emenda •. porque a Julgo contrari.a 
aos princlpios da Constituição. Diz o Illus. 
tre Senador que o Artigo da Lei é em decla-
1ração do Artigo d-a · CGnstituiçã.o; mas eu 
entendo, e assento que, o' que o Nobr-e Se
nador tem feito. é uma perfeita interpreta
ção a esse At:tigo. Eis aqlil as palavras da. 
Constituição: (Leu). Eu assento· que confli
ctos de Jurisdicção e competencia ê a mesma 
cousa; mas se querem dar A. -copuJ.a.tlva e a. 
força de diejunctlva, e dizer .. ;que confllctos 
de Juriadlcclo e compete~cla~. sAo COUIILS dl-

';. 
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v<:rsas, não pôde pertenct:r a su~ decisão ao ra de re!ltrlnglr is:o? ::~ a ConPtit:.:~~::c :1~0 
'lllesmo Tribunal. Em parte .nenhuma diz . ~. 1

1 den :l m~is ninr,ue~ .-~ssa attribulção, ha. 
Constituição que o Tr!bun.al Supremo de vemos de ir tirar uma consequencia., que ê 
Justiça conheça dos conflictos de jurisdicção j um absurdo. e que nunca devemos int<>rpre
entre um Tribunal Judiclario e uma Auto-~ tartar a Constituição? Se eu Interpretei .a 
ri-dade Administrativa; nem entre duas Au- Constituiçã-o, tambem o Nobre Senador o fez 
tor!dades Administrativas, como o Presl-j segundo o modo por que a entende. Estou, 
dente de uma Província e o Governador d.as I pois, Sr. Presid~nte, em que ~ s6 da maneira 
Armas da mesma Província. ou entre o Bis. "}Ue disse que a Lei fica em harmonia com 
:po e o Presidente. Eu sou o primeiro que 1. Constituição: o mais é intelligencia for
convenho em que isso deve ser; porém não ';ada. 
e::tã. expresso na Constituição, nem ê para 
aqui essa declaração, porque importa .a in
terpretação da mesma Const:tuição. O Lrti-

Fallou o Sr. :M:arquez de Inham. 
bupe, mas o tachygrapbo não ouvic. 

go, pois, deve passélr com a unica mudança j O SR. Go:-.nnE: - . .Sr. Pres!dente. Aeho 
da conjuncção ou Jl.ara a copulativa e: tudo o x.uito boa a in.terpretação que o S'!'. Barroso 
mais é querer dar ao Tri·bunal uma attri- I :leu ao Artigo. O Supremo Tribunal de Jus-
buição que lhe não compete. tiça é o fecho do Poder Judici,al: deve. pois, 

O SR C •RNEIR E c o· .::onhecer dos conflictos de jurisdicção entre • ... • • O D Alll'OS: - lSSe O 
mustre Senador em primeiro lugar que eu as autoridades judiciarias; mas não póde co
tinha. feito uma interpretação ao Arti;;;o Con- nhecer daquelles que occorrem entre ~s cu
s:t~tucional, e com effeito a fiz; po-:-que 0 j t~as. autoridades, como o Presidente de Pro
Artigo d.a Constituição não trata -destEs cas.os i vmcla e o Governador das Armas: portanto 
com clareza: uma vez que a Constituição 1: vot~ pel~ Artf.go de. Lei com a mudança da 
não ê bem clara, quem ha de dissolver es- conJuncçao c;·u em c. 
sas duvidas de jurisdicção e competencia? I O ~n .. s_oLEDADE: - Eu tambem entendo 
Não temos outro Juizo. nem a mais ninguem I a Constltmçao pelo mesmo modo que o Sr. 
compete pela Lei fundamental, senão .a nós Barros~. e _assento que tanto os conflictos 
mesmos, declarar o sent!do dg, Constituição; de j~rlsdicçao de que ella falia, como as 
tanto mais que a Constituição não dá arbi- questoes de competencia se referem ás Re. 
trio nenhum para quando as outras juris- lações Provinciaes. Como é que o Supremo 
dicções se compllc.arem, sem serem as Rela- Tribunal ha ,de decidir taes conflictos, ac
ções umas com outras. Se me disserem que correndo elles entre dous delegados do Po
um conflicto de jurisdicção entre autorida- der Executivo? Isso não é da sua competen • 

. des puramente admin!strativas deve ser jul- cia.. Preten-de-s~ do silencio da Constituição 
gado pelo Poder Executivo. eu já disse que nestes casos tirar argumentos para provar 
nesse caso concordaria, porque taes autori- que tal decisão pertence a? Supremo Tribu
dades não têm propri.amente jurisdicção; po. nal. Não penso assim. e estou em que essa 
rêm ainda assim com a Constituição na mão decisão pertence ao G-overno: ponanto vou 
perguntaria onde está o Artigo que lhe dâ pelo Artigo. 
eesa attribuição? Ao contrario, a Constitui- ·O SR. BoRGEs: - Sr. Presidente. Eu não 
~ão diz em geral que a este Tribunal per- sou de opinião de que as palavras sobre· que 
tence decidir · os conflictos de jurisdicção e se tem disputado se refiram unicamente âs 
oompeten~i~ Porventura a Consd.tuição Ii-I Relações. Para assim pensar era necessarlo 
mita esses confllctos de jurisd!cção? Se ella persuadir-me de que a Constituição traz pa. 
não os limitou. e nã.o fez differenca. come lavras unicamente para ornamento 'de phra
havemos n6s de fazei-a? Quando ella diz: ses; mas eu não convenho nisso, estou em 
conhecer dos 0011/Zictos de juristücçã.o c oom- que todas têm significação, e se devem exe
p.rteticia., é o mesmo que se dissesse: além cutar. Se acaso isto se referisse s6 ás Rela. 
àns con/Tictos dJe juf'i,s,fUcçtJo em geral, po ções. dizendo a ConstitulçA~ que este Tri
derá tam,bcm. conhecer da com~ctcn:d.a. da,s bunal doecldlsse sobre a competencia della.. 
Rr!'laçõcs; por Que razão, P<>ls, se ):la de llgc. I tinha dito tudo; m.as não fez assim, e pfiz 
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tambem contllctos d·e jurlsdiccão: logo, é 
claro que por estas expressões providencia em 
geral sobre os choques que podem ter lugar 
entre aa diUerentes autoridades; e tanto 
mais me forUflco nesta intelllgencla quanto 
mais· persuadido estou de que deve haver 
para todos estes casos um recurso geral. e 
não um recurso para · umas, e outro · dlffe. 
rente para outras. Isso ê querer confusão. 

0//icio 

"IUm. e Exm. Sr. - Sua Majestade c 
Impetador Houve por bem ordenar-me que 
participe a V. Ex., para que conste 4 Cam:t
ra. dos Srs. Senadores, que o Mesmo Senhor 
Se acha na necessidade de enc.arregar o Se
nador ·Marquez de Barbacena de uma Co_m. 
missão f6ra do Imperio, e~igida. pelo bem do 
Estado. a!im de que V. Ex. me communlque 
o que a mesm.a. Camara. determinará . ...:... Deus 
Guarde a V, Ex. por muitos annos. - Paço, 
28 de Maio de 1828. - Marqu.ez àe Araca.tzr. 

0 SB. BABBOSO: -.Disse o Nobre Sena· 
dor que .a Constltuicão não traz palavra para 
enfeite, .entretanto vejo que ella diz neste 
Artigo. (Leu). Po~en~u_ra a segurança não 
está na defesa. e a defesa não está na segu. 
rança do Imperio? Logo, ha redundanci,a de 
palavras. 

- Sr. Visconde de Caethé." -

O Sn. BORGES: -·Responderei ao Nobre 
Senador_ ein duas palavras. A segurança ê 
rel.ativa ao interno; a defesa 'ê relativa ao 
externo. ~tâ tirada a duvi•da. 

Fico uesta materla · adiada pela 
hora. e o Sr. Presidente deu para 
Ordem do Dia, em primeiro lugar, a 
continuação da discussão do mesmo 
Projecto; em segundo. a discussão do 
Projecto de Lei sobre as pr.isões por 
crime sem culpa formada; em ulti
mo, a discussão do Projecto de Lei 
sobre a Liberdade da Imprensa. 

Levantou-se a Sessão ãs du.as ho
ras da tarde. 

19" SESSÃO, EM 28 DE MAIO 

E:cpecliR.nte. - DiBCUBstJo d.e uma moção. jçi. 
ta pelo Sr •. 1° Secretario. - Leitura àe 
Pareceres. - Con.tinuaçtJo ela . segunda 
-discussão d.o Projecto BObre a croo.ção 
d.o Supremo Tri~unaz t:te Ju.stiça. 

Foi remett!do 
Constituição. 

Commissão de 

O Sa. 1° SECRETARio: - Fui encarregado 
de examinar qual tinh.a. sido a resolução des
te Senado. quando o anno passado aqui se 
tratou se a Secretaria desta Cam.ara devia 
ou não . passar Certidões. O facto foi est:.•. 
Houve um sujeito que reqúereu ao Senado 
que se lhe passasse por Certidão o Titule, 
pelo qual servia o Porteiro das Galerias. O 
requerimento fol remettldo á Comm'issão com
petent-e, a qual deu o Parecer que passo 3. 

ler. (Leu). Eis aqui estA. agOO.a o · q~e o Se
nado decidio: (·Leu); portanto, foi isto um 
.facto particular; como, porém, ~ppa~:ecem re
querimentos identicos pedindo ~mbem Cer. 
tidões de outras resoluções do Sena-do, c~mo 
~ este do Corretor e mais Irmãos da· Ordem 
Terceira de S. Francisco de Paula. queira o 
~nado tomar este obJecto em conalderacio, 
e decidir que marcha se deve dar a taes re
querimentos. 

O Sr. Presidente prop6z se a Ca
mara queria tratar disto j;1. Dec!~ 
dio-se que sim. 

'PRESIDE~cu Do sR. BISPo CAPELr..Ão ltÓn 

Achando-se presentes trinta e um 
Srs. Senadores. abrlo o Sr. Presi
dente. a Sesslo, e foi Ilda e. appro. 
vada a Acta ·da anterior. 

O SR. MARQUEz DE !NH.AltBUPE: -Pare
ce-me que este requerimento deve lev.ar o 
mesmo andamento que os out-ros. e mandar
se a uma Commis·são para ella dar o seu Pa
recer. 

O Sr .. 1 o Secretario leu o seguinte 

O. Sa. .MABQUEZ .. »E CABAVELLAs: - Sr. 
Presidente. AYento qut> o. ·obJecto nã.o é 
para ir a uma· Commlssli~. ;·os que vão a. 
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Commtasio. são ~queUes que demandam exa· 
me, e meditaçlo; 01 outros Dio. Esee reque
rimento que pedia por Certidlo o Diploma 
do Porteiro daa Galerias; estava nesse caao, 
p'orque o Diploma. tinha sido ·paua4o por 
uma Secretaria de Estado; mas sobre estes 
que pedem Certidões de resoluções d~aa 
pelo Senado ·em discunllo publica, nlo ha 
q1,1e pensar. e portanto não ê preciso remet
terem.se ã Commissão. 

O Sir.. 1\IABQUEZ DI INHüOOPE: - Eu 

0 S~. BuaGEf:i - Como u1Lo houn lnd1· 
caçlo por eecr1pto. parece-me que posso tal~ 

lar sobre o objecto. 
0 -Sa. PRESIDEN1'E: - Não, Senhor; ett · 

devo primeiramente propOr a Moção do No. 
bre Senadt>r. 

O ·sa. BoBGE8: - Creio que v. Ex. o não 
·póde fazer sem que haja Indicação por ee
cripto, e que esta se;a apoiada. Recordo-me 
de que esta tem sido a pratica do Senado •. 

0 Sa. PBESIDENrE: - Esta materia fol 
não entro ainda no amago da questio: do verbalmente proposta. e verbalmen·te se tem 
que por emquanto se trata., ê de ser ou nlo tratado. 
renÍettldo o J:equerimento á Commlssio. En- O Sa. MARQUEZ DE CABAVEr..LA.S: - Sr. 
tre n6s a J>r&tica ê remetter-se tudo ás Com. 'Presidente. Quando ~ ~ uma Moção, ou 
missões para darem o seu parecer; · tanto .uni requerimento. deve ser por escrlpto; maa 
assim, que agora mesmo se leu um oftlclo, quando vem uma questã~ incidente, assento 
em que Sua Majestade Imperial mandou par. que não ê necessario eScrever-se, e que V. Ex: 
ticipa~ que precisava de empregar um Sena- :póde propôl-a; do contrario, ser.la preciso 
dor fóra do Imperio, e foi. remettido á Com. estar a escrever para qualquet: cousa. e eu .. 
missão de Constituição. sem haver necessi- pela minha parte declaro que o não taço. 
dade disso: por cousequencia digo que este Penso que toda a Camara concorda nisto. e 
neg~clo vá a uma Commissio, por ser a m.ar- que V. Ex. pôde propõr. 
eh& geral~ 

O SR. · BoRGES: - Cuido que a questão 
não é se isto deve ir ou não á Commissão 
.porque não vejo Indicação nen·huma p~ 

escrlpto para esse fim; e que por conaequen
cia posso · :tratar em geral desta ma~erl.a. 

0 ·SB. PaESIDE:r..-TE: ~ 0 que está em dia. 
cussão ê se vai ou nlo A uma Co.Jil'Jilisslo • 

. ·o SR. BOBGES: -.E' preclso qu~ o No
bre Senador .que pr0pOz a. Moçio, o taCa por 

O Sr. Presidente propôz se acaso 
os requerimentos sobre que versava 
a questão deveriam, ou não. ser re
mettidos a uma Comm1saão. Deci
dio-se pela negativa. 
' Fallou o Sr. Marquez de Inham
•bupe, porêm não se entende o que 
o tachygrapho escre-veu. 

eecrlpto. · A questlo que V. Ex.· apresentou O Ss. RoDRIGUEs DE C.uu.r.o:o: -Sr.· 
foi se acalo se .devia ou não tratar cUsto jl, Presidente. Não sei que razão p6de haver 
e· a esta proposta· 'de V. Ex. é que ~tou u. para se nio passarem taes Certidões. Nisto 
gBdo. não ha segredo nenhum, porque as resoluções 

O Sa. MABQUEZ DE INJLU[IJUPE: - Por que se pedem por Certidão, ~ nesta 
que motivo não hão de ir estes requerlmen- Camara .a portas abertas, e á vista dos es
toi á Commissão de Peticaea? Para que fim · pectadores que se achavam pret~entes: Df.He 
ê que se· installou eesa Comm.iuio! Nlo 6 que as partes recorram 6s Actas. Por esta 
para que todos os requerimentos vlo a ella? regra não se p&8taDl mais Certidões pelas 
Bm. que· se funda, .,Oii, aemelhaute oppoet. ~retarias de Estado. porque os Diplomas. 
çlo? Desisto dleto, e ·nada faço. por exemplo, publleam.ae no Di4r1o .FJwm.i-

0 Sa. VrscoNDE DE CAETat: -Os. reque- ~1e, e. p6de-se dizer 4s partes que as vão 
r.tmentoi foram 6. Commlaalo de Peti!:hl. e yer a esse periodico: mas o publicarem-te 
ella · remetteu-os á Mesa: a Cam.ara, depois no Diari.o Flumineue será ·bastante para 
de alguns Senhores tall~.em. sobre ·a maie- que a parte não prt>cure a ·Certidão! Vem o 
rta. decldlo que e11 es:amlnane o que se. lla.; embà.raço de quem ê que ha . de asstgaar, se-' 
v~ praticado o anno p~~t~ado: ... ~s'im. o f11, e ~a de ~r o Sellado, ae ha de ser o Sr. 1• 
apr"eiltet o resultado · deue exame. Isto ê o· ~ecr~arlo. Respond,!) que nem umt nem ou
qut" se tem putldo. ·• · tro. o s~nad& resoh:e. o sr. t• Secretario. elll 

11 
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conaequencla deaaa resoluclo, p~ o despa. 
cho, e o Oftlcial .. J4aior manda pauar 11 Cer
tid~o. e a aasfgna. Nio sei que difflculdacle 
ha em . uma cousa que me parece t!o sfm. 
.ples, .e tio corrente. 

o sa. BoBGESS - As objeccões que têm 
a:Pparecido parece que nlo têm . outro . flm 
senão embaTaear. Disse-se que o Senado ha· 
via tomado o anno passado uma resoluelo 
geral para se não dArem Certidões: examl· 
nando a cousa, conheceu-se que essa reao
Iucão tinha sido positiva, e par.tlcularmente 
para aquelle caso. porque o negocio teve orl. 
gem no Poder Executivo, e 11 elle é que a 
p811'te devia recorrer. Dlssolvi«JJ. esta obje
ceão, velo ou~ra, e pretendeu-se. que os re. 

· quedmentos fosaem remettidos á. Commlsslo 
de Petieões; porém, o Sr. 1° Secretario rei. 
pondeu que já tinham ido a ella. Como não 
restava mais nada que oppOr, dlase-se que 
recorressem ãs Acias. cOmo p6de uma parte 
esp~ru. pelas Actas. quando ellas andam t!o 
atrazadas? Suppo-nha.mos que ha. um Projecto 
de Lei que interessa .a qualquer particular. e 
ficou adiado; que esae homem pede por Cer. 
tidão a resolueã.o do adiamento, ha de res
ponder-se-lhe que recorra á Acta, que talvez 
nessa occssdão ainda não esteja impressa. 
Isto não .tem lugar nenhum, e assento que 
o Senado obra multo bem em mandar passar 
essas Oer,tidões . 

. O . SR. BARROSO: -Sr. Presidente; Eu 
assento que de tudo quanto aqui se fizer, e 
as partes nlo possam obter titulo senão por 
Certidão da Secretaria deste Senado, para a 
conservaelo dos seus direitos, a justlea pede 
que se lhe dê; mas se pelas Actas ou por 
qualquer outra f6rma o pode~em mostrar. 
deve~se-lhes negar. Esta é a minha opinião. 

o Sa. MARQUEZ DE CABAVELLA.s: - .!Jo. 
.. Presidente. Parecla~me tão facll esta mate. 

-ri~ que até· nem carecia de discussão; en· 
tretanto tenho visto_ o contra~fo, e que até 
fie pretende limitar o direito de qualquer 
:pedir .Por Certidão o que se resolve neste 
Senado, nio em Sesslo secreta, porém ã via. 
ta de todo o mundo. Isto ê um dl~elto que 
as partes têm para poderem ·formar 118 'N!· 

presentaeões, que lhes forem convenientes. ou 
mesmo mostrarem em outro ·lugar o estado 
em que se acha. este. ou aguelle negocio Qu~ 
lhes diz respeito; e não sei gue receio pôde 

haver em que se passem taes Certidões. Re· 
corram· As Actas, ê o que dizem oa_ Nobres 
Stm!MÍórea da oplinllo contraria. iPbrêm • 
Actas impreasu, que nlo alo os orlgfnaea, 
pergun~o eu, merecem porventura o meamo 
credito que uma Certidlo passada em vir
tude de um despacho do Sr. 1 o Secretario. 
extrahld.a, palavra por palavra. do Ll:vro do 
Regist~o, e assignada pelo Official.Malor da 
Secretaria? As Actas slo um Impresso que 

·nós temos, cheio de erros, e ás vezes taes, 
que mudam inteiramente o sentido. Quem 6 
que se p6de fiar em tal papel? Então as 
partes .tinham outro melo. que era provar por 
testemunhas. que tivessem estado nas gale
rias, qual houvesse sido a resoluelo do Se
nado sobre esta ou .aquella materla; mas 
isso não basta, não faz a ·mesma fé que uma 
Certidão, e não vejo motivo nenhum para 
que se neguem: portanto, sou de pa~ceT 

que se dêm Cer~ldões de todas as resolueões 
publicas toniadas neste SenadQ, sem m&ls 
restriceão nenhuma. 

0 SR. MABQUEZ DE lNHAliBUPE: - Não 
sei como se possa dizer que as Actas nlo 
merecem credl~to. porque contêm erros. Como 
é que se publicam as Leis. não é pela im
prensa:? Não são 88 Actas pr.lmeiraniente 
vistas, e examinad~ pelo Sr. Secretario, 
para depois se impri·mirem? Nlo tem fê uma 
Acta, que é asslgnada pelo Sr. . Presidente. 
e dous dos Srs. Secretarias? E' Isto possl
vel? E·, cousa que n6s digamos? Por outro 
lado onde está o Regi·mento que autot:isa o 
Sr. 1° Secretario a dar um despacho? Para 
que se ha de gravar esse· .encargo com uma . 
cousa que nllo vem para aqui? Assento que 
Isto não tem lugar nenhum. 

O SR. BoRGES: - O Nobre Senador que 
acabou de fallar disse que 88 Actas têm fé 
publica, da mesma maneira que as Leis, que 
tam.bem são impressas. Respondo que tenho 
tido grande trabalho para arranjar uma col .. 
leceão completa dellas. e ainda o não pude 
conseguir. As ~ctas apparecem truncadas, e 
além dlsso com erros que alteram lntet.ra
mente o sentido. Ainda não ha multo tempo 
gue ll. em uma dellas que este Senado havia 
recebido com especial agrado a partlclpacio 
de que circulavam rumores na Bahla, de que 
se pr~tendla alll proclamar o. ;absolutismo r 
POde haver maior absurdo, nem. maior fal· 
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aid&de! Com as Leis vejo que nAo acontece 
o mesmo, portanto do estamos no mesmo 
caao. Quanto ao Nobre Senador que primeiro 
apresentou a especte de limltacão 6. regra 
geral, elle não a trouxe para o caso presente. 
Quando se tratar dessa regra ger.al, tratar
se-ha das limitações que deve ter. e em que 
se fallou accidentalmente: por ora trata-se 
deste caso. 

0 SR. MABQUEZ DE CABAVELLAS: - Le
vanto-me para responder ao Nobre Sena
dor. que me precedeu. Eu acho que todas as 
vezes que houver um principio, pelo qual a 
parte dependa da Certidão que requer, de
ve-se concetter, e nllo vejo que haja Incon
veniente algum nesta generalidade. Se acaso 
se reputa inconveniente o não perceberem 
por dsso emolumentos na Secrfltarie., isso· 
não ê inconveniente. porque este trabalho 
entra na ordem do serviço publico, visto que 
todo o Cidadão tem direito a obter estes do
cumentos p,ara com elles requerer o que lhe 
convier. 

0 SR. VISCOXDE DE CAETHÉ: - Se na Se
cretaria se passarem Certidões sem as par
tes pagarem emolumentos. não poderá con- 1 
tinuar o serviço da Camara; porque todo o j 
mundo, por assim dizer, virá pedir Certi- li 
dões de c,ada um dos Livros que ha na Se- , 
creta.r!a, gastar-se-ha tempo, gastar-se-ha ! 
papel. e o serviço da Camara ficará para.- I 
lysado. Tenho bastante experiencia disto do i. 
tempo que presidi a Provincia de Mi.nas. ' 
Alli pediam Cer~dões de tudo qu.anto havia: / 
e por que? Porque se passavam g~tuitamen-j 
te. Propuz. esse negocio ao Conselho, e agora 
não sei o que se pratica. Estou. pois, em . 
que, uma vez que se determine que se dêrD:. 

· nha acontecido o que diz o ~obre Senador, 
que acabou de fallar. 

O· Sa. Jolo EvA.~GELIST.-\: - .Sr. Preel· 
dente. Esta Camara não é Repartição Admi

:nlstrativa, nem Judiciaria. para. se estarem 
a passar Certidões ·de interesse das pa.rtes 
para seus negocios particulares. Isto ê afas
tar a Camara. dos fins para que foi insti· 
tuida., que se reduz unicamente a fazer Leis 
e Resoluções sobre a intelligencia dellas. 
Por esse m()do estaremos todos os dias a ter. 
questões sobre negocios que, sendo parti
cula.J:eS. nos vêm embaraçar em os nossos 
trabalhos. Qual ê a Lei que nos manda en
trar em negocios de Administração, ou de 
Justiça? Não a conheço. e estabelecida essa 
regra que se pretende, virão as p.artes mui
tas vezes aqui pedir Certidões pelo interesse 
de não pagar.em nada. 

O SR. BoaGEs: - Este Artigo das Ga
rantias diz. (Leu). Se a Camara não se de
ve occupar senão de legislar, e de na.d& 
mais, todo o objecto que se apresentar aqui 
f6ra dessa regra.. seja elle qual fõr, deve ser 
rejeitado in Jimine. ' 

Julgando-se a materia ·sutflciente
mente discutida. propôz o Sr. Presi
dente se se deveriam passar as Cer
tidões exigidas nos dous requeri
mentos que existiam na Mes.a. De
cidio-se que não. 

Se se deveriam passar todas · as 
Certidões que se requeressem a este· 
Senado. Tambem não passou. 

O Sr. Marquez · de Maricá leu O· 
seguinte 

PABECEB 

~rtidões, as partes .devem p,agal-as: ·do con- 1 . ":A Commlsaio de Constltulçlo ~ Dlplo
trarfo. resultará o que deixo ponderado. f macia examinou o Officio do Visconde da 

. O SR. BoaoEs: - Sr. Presidente. A'ques-
1
• Pedra Branca, dirigido ao Presidente do S&

tlo que V. Ex. apresentou não foi geral, po- nado, e datado de Parlz em 26 de Fevereiro 
rém relativa a esaes requerimentos que exis- ! deste anno, no qual expõe, que sabendo ·da 
tem aobre a Mesa. Deve-se ~esolver a res- sua nomeação para Senador pela Provincia . 
peito destes, e depois se decidirA se a mes- da Bahl,a, tivera de continuar a residir na
ma resolução se deve estender .a todos. Quan. quella Cbrte até que 'Chegaaae pesaoa que 
to· aos emolumentos, alli está o . Thesouro j lhe succedesse; que havia mais tempo, e re
Publico. que nenhum leva das •. Certidões que J petidas vezes tinha auppllcado licença. . e . 
p8.88a, porque ê da Instituição. daquelle Tri-/ mesmo escusa. da mlaaão, em que eet.aTa. 
bunal nio levar emolumentos u 'partes por arim . de poder. aegulr o tratamento e uso . 
cousa alguma; entretanto nio · vejo que 'te-! dos remedlos que lhe eram ·ind.lapensaveist 
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como eonlt&va da Certldlo · N. 1, e lhe fOra ticipaçlo: · m.u eaten4endo tambem que h& 
respondido qUe· Sua :Mq.tlde ·Imper!al .At· . aumma neeealdlde de ClOIDtletar o numero 
tender!,. em tempo 4 sua auppUca: que ul· de Senadôrei mareado pela CoatltuiQio, 6 
tiBiamente tendo feito entrega doa :Archivos de parecer que. aecusando-te ·a ~epoio d& 
-dâ.': Legaclo, em conformidade ·du Ordens dita partlcl~lo, se lhe encareca a ueceali
·que recebera, CODIUltara novamente &01 mes. daae que ha de SU& preeenca. logo que IUS· 
mG.· Proteiaores. se algum outro uiblitrilo saude o permUta. - iPaoo do Senado, 28 de 
·havia, ·que melhor se comp.adeceue com o Maio de 1828. - MarQuei de Inl&&mbv.JJe· -
.seu desejo de partir logo para eata COrte, Marquez tJe Santo ..4.ma.ro. - Mortuel de 
como era seu dever, e a resposta fOra a Cer- · Maricá. - .llarquez de Queluz. - JIMftUII 
Udlo N~ 2; o que tudo rogava ao EJ::m. Pre- ele Cara-ve~Jal." 
sidente se ~ignaase fazer constar em Cama- "O Senador JOBê Carlos Mayrlnck d& 
rj1, af.lm de que lhe fosse concedida a ~~- Silva Ferrio, Presidente da Provlncla de 
cenca. de que precisava -para cuidar no res- Pernambuco. dA · parte de que por motivos 
tabelectmento da aua saude, na certeza de de i·ncommodo de aaude, e do laborloeo tra. 
que. apenas pudesse, não decorreria .um s6 balho da Presidencia, por occasll.o da espe. 
momento sem dar na prompt!dlo do . seu· dfcão da nAo Pedro 1° para esta COrte. e 
regresso mais · uma prova. do constante zelo, outros negocfos do servlco de que . devia· dar 
com que sempre se esmerava em cumprir cont,a por esta ~esma oceasllo,. nl.o . poder& 
com .aa suas obrigacões. O que sendo visto, cuidar dos seus arranjos particularea, a.pro- . 
e ponderado com as duas Certidões, a que veitar-se da opportunfdade desta NAcr par& 
se refere o mesmo Offlclo. parece A Com- vir compat"eCer,- como desejava. neste ·Sena- . 

._misslo que ·se deve conceder a llcenca. pe- do, pede que · estes motivos seja.m preeentes 
didi., accrescentando-se na resposta ao ·Se- a esta Camara, com a seguranca de que. me
niid(n: · ausente, que o Seudo. confiando no lhorada a su,a saude, aproveitará a- primei
seu distfncto patrfo~smo, espera que elle ve- ra occasião, que se lhe offereça. para vir 
nha -logo que seja poaslvel, sem- grave de- com seguranca. . 
trlmento: da sua saude; tomar · assento nesta "A Commlsal.o de Constituiclo e Dlplo
Camara. a qual muito necessita do concurso macia tomando em conslderacl.o todo o re
sfmultaneo das luzes de todos os seus :Mem- ferido, é de ]larecer que o· motivo de moles- . 
bros para mátor acer.to das suas deli••· tJ,. · justi-fica este Senador de· nlo ter ·com
~ões. dirigidas essencialmente a promover· a parecido; entende, porêm. que o mesmo ·-se.· 
felicidade geral da Nacl.o Brazllelra. - Paco nador teria. obrado com acerto se tlveue. 
do Senado;. em 28 de Maio de: 1828.-Jiar. preferido aa altas- f1Hlcc~Ses de Senador ao· 
que, de 8afl:tl0 .A.ma.ro. - MG.rquez de Cara exercicio doa actos de Preaiden~, cuja falt& 
11!eiZ41. - llàrqua de ·.Jiaric4.. - .Jiaroue1 a Lei tem providenclado. -- Paco do Senado, 
de Quelv.z." 28 de Mato de 1828. · - Mo,... · tl.e . BtJn.to 

FJcou sobre a Mesa. 
O Sr. Marques de Santo Amaro 

leu tambem eltea ·· 

PABICDI:8. 

~ "Á. · ·eommJalo de Oondftuiclo · vto a 
])artfcfimclõ que. fes o novo . senador Ma.tÍoel 
IgJULCio da Cunlia Meneses, da ·Bahta, d1Jen
do que por effelto · de gra.ve molesUa que 
softrera, e da qual cónvalecla. nlo lhe era 
POIIIiVel vir tomar .pone e· uaento na . Ses
do ·do preaente ·a.nno. A· Comintado entende. 
~ue deTe merecer . todo o crec:Uto .. esta ~ar. 

· ..4.-maro. - Mcrquez de lAJiamb"•e· -Mar
qua de ·Q"elu. :--. Marque• de cwelltu.-
Marque~ . de. .VGricd." . . 

"A· CommlaaiD -de CoDit~u!cAo vio a 
Particlpaclo que fez o Senador Ettevlo J01& 
Carneiro ~a Cunha. de como po~ moleatla · 
não p6de comparecer este. anno; e entende 
que a ella ae deve tOdo 0 Credito. 

"E', pois, de parecer. que ee lhe accuse 
simplesmente o recebimento da sua partlcf. 
Pacllo. sem . se lhe fal~ na necealdade da 
aua presen~ porque tendo .. a inhablUdade · 
de perpetu• surdez, ê um Membro , completa
mente lnuUl, como. jt. 0 . Senado reconhece. 
não t contando como Pl'elente ; Da vo~çlo; 
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ou ·ante~ é verdadeiramente um Lusar vago. 
- Paco "do Senado; 28 de Maio de 1828. -
Marque: de Queluz. - Marquez àe Jlarlcd.
Marque: de Santo Amaro. -Marque:= de 
Ca:ravenas. -- Marqu-ez tle Inhambupe." 

Ficaram sobre a Mesa. 
·Entrou-se na Ordem do D!Ja. e 

continuou a discussão do Artigo 33 
do Projecto de Lei sobre o Tribu
nal Supremo de Justica, que nelle 
havia ficado adiado. 

çõea. Já se vê que aquella decisão dos Pre
sidentes. não põde s~r senão entre Autorida. 
des Administrativa.a, e esses conflictos me
ramente admi·nistratlvos não duvi(lo eu que 
perten!:am · definitivamente ao Poder Executi
vo. o qual até agora mandava consultar so
bre isso ao Desembargo do Paço; mas creio 
que, quando intervl·er no oonfMcto alguma 
Autor.idade Judiciaria, já não p6de, nem la
terinament~ pertencer a decisão aos Presi
dentes em Conselh<l, e que. ainda depolt da 
decisão das Relações, deve. segundo · a Iettn 
da Constituição, vir o negocio ao Supremo 

O Sll. · CABXEIBO DE CAliPoB: - Sr. Pre- Tribunal de Justica. Logo que a Justiça ~ 
sidente. Eu sustento ainda a minha opinião, i·nteressada, e sendo o Poder Judiclarlo ln
e estou convencido de que este Artigo . com- dependente, não póde pertencer a -decisão se
prehende todos os confiictos de jurisd1ccão não ás Relações. e d·epois' dellas virão esses 

·em ultimo recurso. já entre as Autoridades conflictos necessariamente ao Supremo Tri
Judiciarias, jã. entre estas, e as Administrà- bunal, porque me parece que em objectos de 
tivas; e tambem entre uma e outra Relacão, jurisdieeão n~ deve have~ alçada. .ASsim 
quando ha competencia. porque não vejo que ficarão estes negocias melhor providencia
a Cõnstf.tuicão. estabeleça algum arbitrlo para dos; porqu·e. supposto o Tr.ibu·nal Supremo
se · decidirem definitivamente aquelles confli- não seja destinado para fazer interpreta
ctos, e por consequencia parece que a mente ções auth~nticas a.s Leis, como esses confil
da ConstituiçA.o foi que s6 o Supremo Tri- ctos sempre n.ascem de obscuridade das mes
buna.l o fizesse. Al~ns lllustres Senadores mas Leis, que marcam as jurisdicções, e ea
~tretend~ram que os confiictos, em que o Su- da autoridade quer ultrapassar o seu .Riegl
premo Tribunal devia entender. eram unica- mento. ou de proposito. ou por não o enten- . 
mente a~elles que ocoorressem lentre Re- der bem, o Tribunal. como mais acostumado 
la!:ões; e que nos conflictos ·de Autorida,des a. interpretar doutrlnalm·ente, .dará uma pro. · 
Administrativas, entre si, ou com Autorlda. videncia, até queria que a .Assemblêa Geral · 
d~ J:udiciaria.a, pertencia isso a outras Au- faca a interpretação authentia. Resumindo· 
to.rJdades •. -ou ao Governo. Eu já disse, Sr. pois todas as minha.a idé.as, digo que nesta . 
Presidente,. que isto era interpretar a Con- materia de collisão. e choque de jurisdicclo,. 
st~t~fclo 'extensivamente. e . atê digo agora e competencia. com excepção sõmente. do que 
que muito· f6ra. da· lettra della; por conse- tiver Iu·gar entre Autoridades puramente 
quencia. é mais genuina a intelllgencia de Administ~tlvas, ou Delegados do Governo, 
que a. Constitui!:io em ta.es casos s6 permlt- a Constitulçl.o qufz dar esta .attrfbufçio ao
tio. esta_ attri•buição defi·nitiv,a ao Supremo ,.Tribunal Supremo para decldlr atinai~ e .in. 
Tribunal, pelo menos quando de qualquer terpretando-se a Conatftuic§.o de outra ma· 
maneira· .· intervier no conflicto Autoridade neira, ficarão os conflictos das Autoridades· 
Judfcfa}'ia. Os contlietos de jurJsdicção, ou Jur.Ucfarias já entre si, jA com as . Adm.tnis
qtiéstões. de competencla de Relacão a· Rela. trativas, sem ter quem os decida definitiva •. 
çAo, parece que serlo raros, ·.Porque s6 onde mente; o (JUe Julgo absurdo. 
11lo. ·estio os limites bem marcados é que O SR. SoLEDADE: - Sr. Presidente. NAo· 
p6de. nascer choque entre ellas; é necessario posso concordar com a JnterpretacAo que o· 
providenciar aos das outras Autoridades. Os Nobre Senador dA A ConstituJcAo sobre esta 
Presidentes das . Provlnclas (diz a Lei que materia. apezar de respeitar multo as suas 
orga.nisou oa Governos. Provlncf.aes) decidem luzes. Quem deve conhecer dos confllctos de 
interinamente · OB conflictoa en'fre quaeaquer jurisdicção entre as AUtOridades subalternas. 
Autoridades; mas se elles ae. collldem com são . as Autoridades superiores:· assim· o Su-. · 
~as ·Autoridades •. decidem então as Rela- premo ~r.lb111lal de J'usti~ conhece dos con- · 
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fUctoa entre as ·RelaQõea; estas doa confll· 
ctos doa Maglltr&doa eub&lternoa: aa Auto. 
rldadea M111tarea maiores doa confllctos en· 
tre as menores. etc.: portanto. assento que 
deve passar, como está, o Artigo da Lei, por
que desta maneira ê que me pareçe que se 
entende a Constltulçl.o. 

o SB.. :M'ABQUEZ DE CA.BAVELL.\8: - F&J. 
larei quasi no mesmo sentido, em que fal· 
lou o Nobre Senador que me precedeu. Não 
estou pela opinião que se tem emlttldo de 
generalisar estes conflictos de jurlsdltçl.o a 
todas as Autoridades, e depois as quest~es 
de competencla entendel-a.s s6mente relati
vas ãs Relações. Admittldo esse principio. 
segue-se que ha uma lacuna na Constituição 
a respeito dos conflictos entre as Rel&ções: 
agora no que não concordarei ê em que taes 
confllctos se entendam s6 entre Relação e 
Relação; e penso que deve ser entre Relação 
e Relação. ou entre· Relação e outra qualquer 
Autoridade. Supponhamos que duas Relações 
se chocam por suppôr cada uiÍla. dellas que 
lhe pertence conhecer do delieto de cer.to 

entre as Rela~:ões. como tambem entre ell;l.l 
e qualquer .Autoridade. - Jla.rgue• ~ C"' 
11cWeJI48." 

Foi apoiada. 

0 Sa. VI~CONDE DE ÂLO.A.NTAU: - J'Ull~ 
que os dOUB Illustres Selladorea, o Sr. ca.r. 
nelro de Campos e o Sr. Marquez de Cara
vellas, estio concordes, porque amboa conhe. 
cem a differença que ha entre conflietoa de 
jurisdic~:ão e competencla; e conhecida ess& 
differença, não ha mais que dizer. Conflicto 
de jurisdicção, Juridicamente fallando. e 110 

sentido restricto. em que supponho que a 
Constltulçio se expressou, quer 'Clizer duTl
da de competencia entre Autoridades Ju41· 
ciarias e Autoridades Administrativas: eom· 
petenela de jurlsdiccão ê a duvida entre Au. 
torJuades Judlclaes sobre jur:i8dlcção. Fir
mada esta intelllgencia., tudo está. aplal. 
nado. 

Fallou o Sr. :MaTquez de Illham· 
bupe, mas o tachygrapào não ouvlo. 

réo: aqui temos conflicto de jurisdicçio en. O Sa. CARNEmo DE CAMPos: - Para evi
tre Rel~ões. Supponhamos que uma Auto- tarmos as duvidas; que têm b.avldo •. a-cho, Sr. 
rldade Adm·inistratlv~. entra a exercer uma Presidente. que em lugar de se dizer U. 
jurisdicção que ctompete á Relaçio, e que ' ções · competidoras, diga-se Autor~ oom
esta impugna, e repelle a .lnvasl.o que lhe faz petid4rri.8. ·Estou em que a men~e da Conati
essa Autoridade: aqui temos conflicto entre tuiçio não foi s6 providenciar conflictO. BD• 

a Rela~:ão e essa Autoridade. Ora, estes con- tre Relaç~es umas com outras, porque ea11e11 
flictos devem ser decididos no Tri·bunal su. serão rarissimos; foi tambem evlt&l._ en~ 
premo, porque não ha outra Autoridade su- outras quaesquer Autor.idades, o que p6de 
perior ás Relações, que o faca. Vamos agora sueceder frequentemente. Eu fui tl!ltemURha 
aos confllctos entre Autot:idades subalternas. de .um Ouvidor do Civel nl.o quem cumprir 
Supponhamos que um Magistrado sobre· ju· um.. Accordão da Relaol.o. As&euto que em 
r.isdicção dentro do mesmo Dlstrlcto; quem todo o caso. não havendo no lupr Autorl. 
deve decidir é a Relação. Objectar-s-c-ha que dade maior, que ~eclda. deve a queat&p vir 
a Constltui!:âo não o diz. E' verdade; porêm ao Supremo Tri-bu·nal de Juatloa; como quan. 
a Constf~uiçlo não entra nestes detalhes: do antigamente um Governador queria. no
estabelece as bues. o mais é materla pro. mear por sl s6 {como succeclia.) Profeaaorea 
pria 4as Leis; e _tanto deste. como doa ou- de Latim, e outros, sendo. que Jsto perta
troa confllctos entre taea Autoridades, ae ha cl.a tambem aos Bispos. Parece-me que a COll· 

de ·tratar, quando se fizer a Lei das Reta. stltuição atê teve em vlata· as coUlsões en· 
· çõeá. ·Sendo, pois, esta • maneira por que tre as autoridades ecclesiuticas, asst.m como 
entendo a materla, pauo a offerecet: esta entre as Admlnlstratlvu, com u Judlclartu. 

Eu m.ando a minha 

EMENDA 
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Senado. 28 de Maio de 1828. - Carn·eiro de tencia das Relações Provlnclaes; portanto. 
oampoa." parece que na primeira parte se refere ás 

Foi apoiada. colllslies de outras Autoridades, e na segun

·0 SB. RODRIGUES DE C.ABVALBO: - Sr. 
Presidente. O Nobre Senador Sr. Visconde 
de Afcantara disse que est,a.va conforme com 
as. razões que tinha emittido outro Illustre 
Senador sobre a intelUgencia deste Artigo, 
ma~ vejo que os exem.plos, que se produzi. 
ram não quadram, pois por elles parece que 
o Nobre Senador ,admitte que sejam julga
dos por este Tribunal confllctos entre Au~o
ridades que não são J'udlciaes, e isso ê ou. 
tra cousa. O que eu sustento é que o Tribu. 
nal Supremo conhece dos confilctos das Re
lações com as mala Autoridades; mas não 
dos confllctos entre o Governador das Ar· 

da ás competenclas das Relações. Nisto não 
ha absurdo: aqui não se limita: logo, n6s 
não devemos limitar o que a Lei não limi
tou. Passemos a ver o que se segue dest,a. in
telllgencia que dou ao Artigo. Segue-se que 
a Constituição assim providenciou aos con-
flic~os ·de Autoridades que muitas vezes se 
chocam, e que entendendo-se o Ar~lgo como 
querem os Nobres Senado~:es, apenas ella at. 
tendeu á competenci,a das Relações entre sl, 
cousa que rarlsslma vez acontecerá. E quem 
é que decidia esses casos . até agora deflnlti-. 
vamente? Era ou a Mesa da CorOa d,a Casa 
da Supplicação, quando os confllctos se dia· 
putavam contenclosamente: ou era extraor-

mas, por exemplo. e o Presidente da Provln. dina~:imente o Governo. que de .plano, e por 
ela; nem entre este e o Bispo. etc. uma Resolução de Consulta decidia a ques-: 

O Sr. Visconde de Alcantara fez 
um discurso do qual o Tachygrapho 
nada. pôde alcançar, e mandou ã 
Kesa esta 

i .. 

EMENDA 

"O Artigo 33 se refund,a no seguinte: 
"No caso de contllcto de jurlsd.iccão, a 

Autoridade Administrativa que disputar o 
conhecimento, e decisão do negocio, levarâ 
ao _ Trlbun!ll a sua pretenção por escrlpto. 
acompanhada dos necess.arlos documentos. 

"No caso. de competencia das Relações 
Provinciaes, compete este direito semelhan. 
temente a .. cada uma das partes interessadas 
u decisão.' -··Salva a redacção. - Vi.roomle 
tk Alcantara." 

Foi apoiada. 

.. 0 .SR. CARNEIRO DE CAMI'OS: - Os No
bres Senadores que combateram· a minha 
opinião acham absurdo ·que se houvesse pro
videnciado aos confllctos entre essas Auto. 
ridades que :apontei. pretendendo que o su. 
premo Tribunal s6 decida confU~tos, ou com
petenclas de Relacões com outras Relações, 
etc. O que diz a ConstltufcAo? Diz que com· 
-pete a este Tribunal .conhecer, e decidir so
bre os . connlctos de jurfadfccAo, e compe. 

tão: mas agora que ·o systema mudou. que
não teremos já nem a Mesa. da CorOa. da Sup. 
plicação, nem o Governo poderá Ingerir-se 
na. questão, quando esta fôr entre Autorida·· 
des Judiciarias, ou que estas se collidam 
com as Ad·mi·nis.trativas, que ~e;med!io? A 
Constituição lembrou-se dos conflictos de ju. 
risdlcção; e parecendo que devia supprlr aos 
recuTsos, que dava. o antigo reglmen. por 
este modo qUe se pretende seguir s6 vai pro-
videnciar aos conflictos de uma Relação com
outra Relação! ·Mostrando-se aos Nobres se ... · 
nadores o embaraço que resultava. quando 
por ·exemplo se collidisse o Presidente da, 
Provincla com uma . Relação, jâ ladeat:am, e 
disseram que ê sem.pre que houver interesse· 
em uma Relacão. Pois é crivei, pergunto eu, 
·que a Constltu.ição. tratando desta materi~. 
deixasse ficar em claro o que ~ mais lnte. 
ressante. e essencial, e não p~:ovesse senão 
ao que ê raro? Não o creio: logo eu vou com-
a ·minha hermeneutica por diante, e logo que 
não houver recurso na terra, e em materla 
de ju~isdiccão não deve haver alçada, não 
vejo outro remedlo senão este. ·Atê agora tf
nhamos o Governo, que dava. providencias: 
agora a não . ser o choque entre os Delega. 
dos da Administração sOmente uns com OU·· 

. tros. não as p6de dar, e não sei como isto 
ha de ser: haverã uma · turbacão geral. As.' 
sim não me parece' que se entendà. a Consti· 
tuicAo,_ de modo ·que não se diga absurdo.· o 
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systema ê óutre .. Eete ~upremo . '1\'ibuDal 6 i tldo &O Juizo ''da Co~a. · se o nesoclo ae · tra- · 
o unlco' que fica: oi mata acab&m.ae, porque I tava conti3nciosamente; e QlliLildO vlnh& ,Moo . 

já · vemos que . h& uma Lei pil.ra o Deaem- : mettido como por offlclo, era o Goveao. 
bargo do Pago, e o Conselho da Fasenda, e j Mas qu~ fazia .o Governo? Ouvia 01 Ka&Ja-
a ·suppltcaçlo tambem deve ceuar: toro 6 trados Iilals acffiHtados para decidir, e por 
multo natural,· ·e obvia. a mauetra por. que via de regra mandava consultar ao Deeem
entendo· 0 Artigo, allú a Constttuiçio 6 mul· bargo do Paço sobre. estes ·caaos. Ora. d&qul .... 
t .. d f it a. · em diante nlo haverl Desembargo do Paoo: o·eeuos . 

Seguiram-se a fallar os Sra. Qo. 

mide e Marquez de Caravel.las. cujos 
· dfacuraos o t,ach:rgrapho nlo alcan· 
çou de maneira lntelUglvel. 

e que cousa mala natural do que recorrer-te 
então ao Tribunal Supremo que o fica sub
stituindo?. Estes objectos de confilctoa e de 
competeneias envolvem sempre em si duTt
das de JntelligencJa de Lels: nlo é · multo 
portanto que as · deeida o Tribunal de M:agta. 

0 SR. VISCONDE DE ÁLC.&.NT.OU.: ·- Quan- tradOs os mats provectoa da. Nagio. Aulm 
do a materia questionada tem z:ecurao ordt- em Franca o Tribunal de Cuaaclo decide 
nario, não entra em questão o seu segalmen· todos esses cc'iflictos, e não a6 entre aa c~. 
to; a dittfculdade est4 naquellaa ·em que ~lo tea Reaes. ou .Rielacões, mas ainda. quando um 
ha ease l'ecurao. Entendida a· ConatitutcAo- T.rtbunal MUltai: se acha em colUalo oom 
pela maneira que o Nobre Senador o Sr. Qo. uma COrte Real, ou com uma COrte · de A. 
mide diz, quem é que. ha de . decidi~, quando j sisas. 
houver eonflictos t!ntre duas :A:utorlcla4ea, 1 : ·.o Sa. RooaiGUKS DE CA.Bv.u.uo: - Sr. 
uma JudfeiaTia, e outra Executiva? Ser4 o 1 Presidente. Ttrada8 as elypses que ha neste 
Poder Legislativo?. De certo que niio. porque 1 Artigo da Constituição, e posto em ordem 
a esse só compete fazer Leis. · Serl o Exe- ! grammatical, como se costuma nas aulas. fica 
CUti·Vo?· Ainda menos. porque el&e não p6d& desta maneira. (:Leu). Ora, agora vamos· 4 
julgar:- logo, ha de ·ser for.:coaamente o Po- palavra ;umdicç4o. Segundo os nOSSOI prln
der Judiciarfo. · Pareoe evidente que, quaudo cipios, a palavra ;uri8cUcçl6. _ que vem de· 
a. Constitu.lçio eata:beleceu aquelle ~go, I furi8.: ttiétw, quer dizer a autoridade que qual. 
quiz .. dar a.O Supremo Tribunal o direito de ! quer tem.' de : julga;r: . perP.~to, :ba .. &Jruem 
decfdfr os · conflfctoa em que· o Poder Judl· I que tenha eBBa autoridade sem ser . .Tull! 

I . .· .. 
clario se achuae compromettldo com o Po. ! Não; logo. conflfctoa de ju~lsdlcQio do. 16 
der . Admintatrati:vo, e os C880I em 'QUe ha I aquellea que ha · entre Autoridades . .Tudlclais: 
questão entre· aa partes ·IObre a ~~ Rela.- como, pois, se quer estender Isto a todu u 
çAO hlo de.leTar o ae.u recurso, eataudo. ~. Autoridades c:io Eatado?. Supponha~O.. 'qu. e o 
da .. um doa . contendores. aujei·to ·:e. Relqlo di· Intendente da MM'lnha se chocan; CQm o 
~- i Portánto. nlo me . conformo <10m a. 

1 
Iupector~ tem oom lató a~roma ~:o ·:q.e 

fntelHgencla. que o .. Nobre Senador dA ao Ar. dlz a Conatltulcio neste Artigo! iDo que ella · 
tlgo da ·ConatltutçAo. o qual ·me· p&l'ece que estA aqui tratando 6 meramente 4aa Re~ 
se deve eniender da maneira que· ezpU.co na çõea. como· mostra a ord~m. grammatfcal.•do 
minha. Emnda. · Artigo; oe o ae'u meBlllo sentido. Supponha· 

. o . Sa. .CA&lmiO. DI: C.unaoa: - Eu alo moa que no Rio da Prata o Presidente cho
tenho mala nada a. diier, aenlo que. ha con. ca.se com o 'General do Exercito .sobre CoU· 
flletoa qu~ na terra' onde occorrem, ·Dio têm saa de autoridade: ha de vir. i:ito ao Supre
~afa, recurso, como por . exemplo, entre o f mo Tribunal para decidir~ Nilo:. quem ha de 
Presidente da Porovlncla, ou a Junta da Fa- decidir ha de aer o Governo, que deu as auu. 
tenda. e a 1\elaoAo; e algum 01· deve decidir. ordena a. um. 'e á 'outro, e'. p6de saber qual 
Sustentou um Nobre Senador que nunca po- dellea· u p~~etende ·ultrapiLIIar. ou deixar da. 
dia pertencer iao .. ao Poder. J'adlol&rlo; · mu aepJ.r. · Agora qualid~ · o · ~hoque . ê entre ,. 
~tio. como · jt . tenho por Tr.l'lu' TeHI dito, Prettdente de · úmã. · · Prcmneta e . a Relao&o,. 
ee. achaTa ,.to .. muito melhor· proridea.clado· de-te lato t-lr ao Trlbuni.t, pOioque' 1la · C!Oil· ·. 

n~. u.tlco ,antema, porqae ~tuclo ~e~ ooaaet. flicto de 2urllcltcclo. o Pretldente· qaer. Jà~ . 
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va.d'lr a jurlsdlcção da Relacão. esta sustenta 
a sua autoridade, compete ao Tr.lbunal de
cidir. 

0 Sa. C.~RNEIBO DE CAMPOS: -Não ha 
duvida nenhuma. em que a palavra. jurisdl· 
cção vem originariamente dessas duas lati
nas, juris dictío; mas aqui talvez não se 
trate sõmente dellas nesse sentido origina
rio, e restricto. e sõ relativo ás Autorida. 
des que têm officio de julgar. Não sei se a 
Constituição sõ quiz fallar nesse sentido, an
tes observo que as palavras com o tempo 
tomam uma significação mais lata, de ma
neira que hoje se appUca tambem a palavra 
jurisd.icção ás Autor~dad.es Administrativas. 
e outras. O que o Nobre Senador trouxe por 
exémplo não vem ao caso; porque . já. disse 
que ao Imperante, e a.o Governo, i)ertenceria 
decidir nessas questões; mas quando se cho
carem com Autoridades Judiciarias. já. não 
será. assi·m: e .o nobre ;Senador convindo 
nesta .parte. parece contradizer os -mesmos 
princi·pios que estabeleceu. Se os Presiden. 
tes de Provincia não têm jurlsdicção, como 
é 'que entram em confiicto de jurisdicção com 
outras Autoridades? A esphera das attrlbui
ções de 'Cada Autoridade ê o que hoje se cha
ma jurisdicÇão, e assim pat:eceu-me que não 
era desconveniente que a Constit_ulção . dêsse 
aos choques dessas differentes espheras de 
attribuições alguma provldenda. ~isto · que 
se aboliam as que atê agora estavam em pra. 
tica, e que não poBSo suppõr a Constituição 
omissa em uma materla tão Importante, e 
frequente. e s6mente nio _!aliasse e~ con
fllctos de jurlsdleção. poder-se-·hla attribuir 
a omissão: como fallou _nelles, tã.l omissão 
nllo existe. 

Não havendo m•a:is quem ·preten- " 
desse a palavra, e julgando-se suf
fl·clentemente discutida a materla. 
propôz o Sr. Presidente se passava 
o Artigo. salvas as Emendas. Pas
sou. 

Se passava a Emenda do Sr .. Vis
conde de ·Alcanta.ra -em ambas as. 
suas partes. Decldlo-se. que não .. 

·Se a Cama.ra approva.va a Emen
da do Sr. Carneiro de Campos. Foi 
rejeitada; e por ultimo teve a mes. 
ma sorte a. do Sr. Marquez de Ca... 
ravellas. 

O St:. Presidente deu para Ordem 
do Dia. em primeiro lugar, o Pare
cer da Co~missão de Legislação so
bre o requerimento do porteiro e 
continuos deste Senado, pedindo au. 
gmento de ordenados; em segundo, 
a continuação da discussão do Pro. 
jecto s·obre o Supremo Tribunal de 
Justica: em terceiro. a discussão do 
Projecto sobre as prisões por crime 
sem culpa formada; em ultimo, o 
Projecto sobre a Liberdade da Im
prensa. 

Levantou-se a Sessã·o depois das 
duas horas da tarde. 

20• SESSÃO, EM 29 DE MAIO 

E:cpediente. - DisC'U8são rJ,e um Parecer da 
Oommi-ssão de ocmso;.tUrição e Dri,pflom.a.. 
oia. - Primeira cZisC'U8sá.o do Parecer da 
CommiS'são d.e Legislação sobre o reque. 
rimen.to do porteiro c continuas d.o Se 
nado que pedem augmento àe venci4nen
tos. - Continuação da 8eguntla rli8cus. 
são do Pr!Jjecto sobre a creaçao rlo Su. 
premo Tribunal ele J.,_,tiça. 

PBESIDENCIA DO SR. BISPO CAPELLÁO-liÓR 

Havendo na Sala trinta e um Srs. 
Senadores, abrio o Sr. ·Presidente a 
.Sessão. O ·Sr. 2° Secretario· l-eu a 
Acta da Sessão antecedente. 

O Sr. Marquez de Caravellas apre
sentou a seguinte Declaração de Vo
to. a . qual tambem assignaram va.. 
rios outros Srs. Senadores. 

DECLARAÇÃO DE . VOTO 

Se passava a Emenda do Sr. ·Mar
quez de Jnhambupe, offereclda na 
'Sessft.o .anteiiellen·te. 'l'a.mbem · nllo: 
passou. 

"Declat'o- ·que na Sessft.o d.e hontem votei 
que se devJam · passar Certidões das Resolu. 
ciSes tomadas pelo Senallo sobre requerimen
tos que lhes sAo dJ't'Jgldos, quando q~alquer 

17 
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as pedisse. - rPaço d·o Senado, 29 de Maio I o sn. PRESIDENTE: -.Eu fiz só duas 
de 1828. - Marquez ae Carcwellas •• - José propostas: primeira, se se deviam passar as 
Jgnacio Borges. - Lourenço Rodr.igues àe I Certidões pedidas nos requerimentos que es
Anàrade. - João Antonio Rodrigues ae (}ar- tavam sobre a Mesa. Esta proposta não pas. 
va.lho. - ViSconde ae S. Leopoldo. - .!lla- sou. Segunda. se se deviam passar ~adas as 
woeZ· Ferreirra da (}amara. - José Joaquim / Certidões requeridas a este Senado. Tambem 
de Carvalho. -Pedro José da· Costa Barros." j não passou, e não fiz mais proposta alguma, 

o Sn. CARNEIRO DE C.o\ltPos: - ·Desejo porque as outras o!)iniões ficaram prejudi
saber · se poderei apresentar tambem a mi- ; cadas por aquella votação. 
nha declaração de voto em outro qualqu€r l O Sn. C.uNEIRO DE CAliPos: - Farei uma. 
dia de Sessão. ou se não posso fazel-o, senão Indicação para ·constituir parte do Regimen
dentro de vinte e quatro horas. Quero apre- to, e assim teremos uma .regra fixa. 
sentar essa declaração, porque' não segui a O Sn. PRESIDENTE: - Não havendo mais 
proposição geral, mas sim a opinião do :~r. 1 observações a fazer está approvada a Acta. 

Foi approvada. 
O Sr. Marquez fle Inhambupe leu 

o seguinte 

l'ARECEB 

Barroso. isto é, que quando a parte reque. / 
resse a bem de seus dire~tos, e os não pu. 1 
desse mostrar pelas Actas, ou porque estejam I 
atrazadas. ou porque estejam defeituosas na /1 

impressão, então se lhes conced:Cssem, porque 

1 
do que se trata em Sessão secreta, não se 
podem passar Certidões; o que se trata em 
Sessões publicas. consta das Adas, e por el- 1 "A Commissão de Constituição e Di pio
las se m"Ostra, sa.lvo nos casos que deixo apon-~ ~acia. t-endo examinado co~ attenção o Of
tados. e que por consequencia devem consti- f1cio do Ministro e Secretar1o de Estado dos 
tuir a unica excepção. Esta é que foi a mi- , Negocias Estrangeiros. datado. de 28 do pre
nha opinião, e neste sentido ê que votei so- sente mez, em que participa ao Senado que 
bre a proposição geral. Sua Majestade· o Imperador se a:cha na ne-

0 SR. PRESIDENTE: - Segundo o Regi
mento a declaração de voto deve ser apre
sentada na Sessão seguinte áquella. em que 
se tratou do negocio. 

·. O Sn. MARQUEZ DE CJUL\ VEI.LAS: - Não 
sei como se possa fazer uma declaração de 
voto pela maneira que o Nobre Senador diz, 
quando o Regimento ma.uda que simples
mente se declare qua.l foi o voto que o Se
nador d-eu, sem, porém, declarar a razão por 
que o fez. 

cessidade de encarrega1: o Senador Marquez 
de Barba,cena de uma Commissão fõra do. 
Imperio, ·exigida pelo bem do Estado, a res
peito do que ~sperava a determinação do 
Senado. E' de parecer que o Senador Mar
quez de .Bat:bacena possa ser empregado. na 
Commfssão de que se trata. - Rio de Ja.. 
neiro, 29 de Maio de 1828. - M.arquez ele 
Santo Amaro. - Marquez de Maricá. - MOIT'
quez de Queluz.- Marque: de Canwe~ •. -
Marquez de Inhambupe." 

0 Sn. CARNEIRO DE CA:l\tl'OS: - Não digo · 0 Sn. MARQUEZ DE. CARA VEJ,LAB: - Peço 
., que a minha declaração seja tal qual o que urgen·cia · para se decidir este negocio. Não 

acabei de dizer; ~as poe:so emittlr o meu digo que seja hoje, porém com a maior bre. 
voto, ~ pedir que a minha ·proposição, sendo vldade possivel. 
competentemente discuUda, segundo os pas- O Sn. MARQUEZ DE l::vRAl'tiBUPE: - Penso 
sos que devem seguir as Propostas, venha. que os Pareceres de Commissões têm duas 
deVais de decidida a fazer parte do mesmo discussões, e o Regimento · manda que entre 
Regimento; porque a materia é muito im. a primeira e a segunda medeiem pelo menos 
portante, e pelo modo por que foi proposta, tres dias; porém a primeira discussão pMe 
podia-se votar em dlfferentes sentidos. e a ser já. O que se não p6de fazer é reunir 
minha mente não fo~ nunca offender o di- duas discussões em um s6 dia, em conse. 
reito das partes, quaJldo este se não pudesse quencla. de uma deUberação, que este Sena
m'Ost~aT pelas Actas. : di') tomou: mas a primeira dls·cus.são p6d~ 
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ter lugar agora, e a segunda fazer-se quando . da ·Policia desta Camara, e que em nada de
se julgar conveniente. : pendia da approvação da outra. Que se lhe 

O Sn. MARQUEZ UI!: SANTO Alr.~no: - Con •. remettesse uma Lei fixando unicamente os 
formo-me com o que tem expendldo o Illus- : ordenados d'-'sses empregados, multo embora; 
tre Senad·or. Não se podem reunir as dis- ; porém sobre o seu numero. e qualidade, de 
cussões em um só dia. senilo nos casos de ; nenhuma f6rma, porque lhe não pertence to. 
rebellião e invasão de inim!go; mas p6de-s·:'! .: mar conhe-cimento desta m:ateri.a; e para 
proceder agora â primeira discussão, e de- : esses mesmos ordenados era escusado lã man. 
cidir-se a materia para passat: depois ã ui- i dar-se. porque podiam continuar a perc<r 
tima. l bel-os pela mesma f6rma com que os têm 

·Posta a votos a urgencia, foi ap- ! percebido, atê agora, que é por uma Raso
provada. e en~rou o Parecer em pri. ; luçã.o desta Camara, sanccionada pelo Impe
meira discussão. i rador. E' verdade o que o que estes homens 

·.' 

.Não houve quem fallasse sobre o j têm recebido é com ? titulo de gratificações. 
Parecer, e dando-se por discutido~ l e desejam que seja com o titulo de ordena
foi approvada para passar á segunda i dos. porque, posto que essencialmente sejam 
e ultima discussão. I ambas as mesmas cousas. o estão _Persuadidos 

Entrou-se na primeitra parte da i de que. tendo ordenados, ficarão suas fami
Ordem do Dia, que era a primeira luas com maior direito a. obter alguma cousa 
discussão do Parecer da Commissão i por fallecimento delles; porém estã~ enga. 
de Legislação. apresentado na Sessão j nados; eu ao menos não sei que isso dê di-
de 24 do corrente, .a respeito do I re!to algum. e podem estes homens ter ar
requerimento do port-eiro e co-nti- 1 denados, e por sua. morte nada receberem as 
nuas do Senad(), que pedem au- ' suas familias: entretanto faça.se a Lei, mas 
gmento de ordenado. ! não entre nella senão o que é ordenados. e 

•. ! jãmais o numero. nem a qualidade. dos em. 
O Sn. MARQUEZ DE CARAYELL!1.s: -Nao 1 preO'ado f' d . . . "' s. porque .rxar esse numero, e e-

!llcho mconvemente em que se tome uma 1 si·g· nar essa l'd d - . ,_ 
. - . 1 qua I a e, a nos unicamente c 

nova dellberaçao. e se faça um ProJecto de que comp t i . 
0 . ·, I e e, e a ma s nmguem. qu-:-. a 

Lei a. respeito dos ordenados destes empre- outra Cama ód f ,_ 
6 . . , ra p e azer, c s augmentar 

gados, visto que o outro cah1o, e era mes- esses· nrde ad · · - .;J' • 
• _ , U' n os. se vir que sao "Iminutos; 

mo de sua natureza nullo. O Senado nao de-~· ou· di'minu'I . - b' . . _ I -os. se vir oue sao exor Itantes. 
via Juntar na mesma Lei a creaçao dos em- Esta é a minh I' ·- ·-

_ . d I a op mao. pregados que lhe sao precisos, e os or ena-
dos que lhes competiam; porque a creação , . Fallou o Sr. :Marquez de Inham. 
desses empregados é regalia nossa. é cousa bupe, por~m o tachygrapho não ou-
do· nosso Regimento; e que nos pertence pela vi~.· 
Constituição, e em que a outra Camara não O Sn. MARQUEZ DE CARA.VELLAs: -Digo 
tem que entender. assim como nós não te- que o Projecto foi nullo, porque nullo se 
mo·s que entender na ·creação daquelles em- deve ·reputar todo ci Projecto, que fÔr con
pregados, que ella julgar necessarios para o tra os direitos, regalias e Pt:ivilegios desta 
seu serviço, porque· isso é tambem do seu Camara; por consequencia a Camara no que 
Regimento, e privativamente lhe compete: fez errou. Respeito muito a sua sabedoria, 
porém ~ Senado fez outra cousa. e mandou mas não posso de:ixa.r rde confessar o seu 
para· a outra Camara a creação dos seus em- · erro. Estou de boa mente em que se trate 
prega<los. donde resultou o ella invadir os dos or<lenados; mas nunca do numero dos 
nossos direitos, e . que~er coarctar o que ti- empregados da casa. porque .isso é nosso; 
nhamos estabelecido. reduzindo o numero entra na Policia da casa. a qual diz a Con
dessas empregados 'COmo .bem lhe pareceu. stitu!ção que será na f6rma do Regimento 
Não sei com~ este Senado commetteu seme- Interno; 
l'hante er.ro, e como não .saltou logo aos ·:· O SR. MARQUEZ Dli: · INHAMDUPE: - Le-

0 I 
~I'hos que i·sto era um objeoto meramente : vanto.me unicamente para observar que me 
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parece uma incllscrlç~o dizer-se que o Senaclo 
errou em mandar o ·Projecto 4 Camara · doa 
Deputados. Parece-me que se devia fazer, e 
lembro esta especte para a. Camara a tomar 
em consfder,~ão. 

H Art. 34. O Tr.ibunal julga:$ qualquer 
destes caaos pela fórma. estabelecida. para a 
concenilo ou denegação das Revistas, ouvln. 
do o Procurador da Soberania Nacional. a 
Jangada a Sentenca, que ex·plldtamente con. 
tinha a decisão e seus fundamentos." · . o SB. M.ABQVEZ DE C.All.A\'ELLAS: - Pois 

participe.se, e diga.se que não foram appro· 
vadas as •Emendas, e que o Projecto cablo. O Sa l\IABQUEZ DE INHAliBUPE: - Este 

Artigo vai em conformidade com o antece· 
dente: porém acho. aqui uma ccuEa que me 
parece carecer de Emenda. (Leu ·o Artle:u}. 
Este Procurador não é só da Soberania Na
clonai; é tambem da Corõa. A mesma Consti. 
tuiçio, no Art. 48 diz: (Leu). Portanto, para. 
se evitarem duvidas, proponho que se diga 
Procurador da Corõa e Soberania Nacional. 
Lembraria. tambem que. como as decisões sAo 
passadas po~: um Tribunal Supremo, s~ par. 
ticfpassem depois de tudo conc!uldo. a todas 
as Autoridades por meio de uma Provlaio. 
Eu passo a fazer a minha 

0 SR. MARQVEZ DE SANTO Ali.ABO: - Re
queiro que . venha a Acta dessa ·Sessllo. 

Velo a ·Acta, e ·o Sr. 1° Secretario 
leu-a. 

0 SR. 'MARQUEZ DE SANTO AHABO: -

Como o Projecto cahio, nenhuma participa. 
ção se fez, nem se devia fazer. porque . esse 
PrGjecto · teve a sua ·origem. nesta Camara. 
Quanto a:o Parecer .da.· Commissão, julgo-o 
muito justo. Os empregados desta Casa es
tão nas clrcumstancl·as de serem at'tendidos: 
o que cumpre é fazer-se um novo Projecto, 
como diz a Commissão: ella flUe o apresente 
para o Senado discutir, e resolver como fôr 
justo. 

EME:'iDA 

"Proponho que dtWoi·s -das palavras -
ouvido, porém- diga-se - o Procurador da 
Corôa e Soberania Nacional- e que outro
sim no fim do Artigo se accrescente; que o 
resultàdo da Resolução sobre taes objectos 
seja communlcado ãs respectivas Autor1da.
!Jes por uma ·Provisão do Trf.buna.l. - SalTa 
a redacção. - Marque: àe InhamlJupe." · 

o ·Sa. BoRGES: - Conformo-me com a 
ôplnião de. que se não faça participação ne. 
nhuma á outra Camara: e para caminharmos 
com uniformidade, lembrarei que se exami
ne a Acta da Sessão em que se rejeitaram as 
Emendas propostas por essa Camm:a A Lei 
dos ConselhOs Geraea de Provincia. Creio que 
por essa oceaslão nada se pa.rtlcipou A Ca· 
mara dos Deputados. Eilee emendaram a 
Lei, n6s nlo (!stlvemoa por essas Emendas, 
e assim fléou o negocio. . . 

o s& MABqua um: SAno Alwlo:-Neate 
caso acho mais acertado que fique a materla 
adiada para .. amanhA. e seja então o primeiro. 
objecto ·da Ordem do Dia; porque estamo& 
com quasl hora e mela de Sessão. e nada se 
tem feito. Adie-te isto para a Sessão seguln· 
te, e nAo estejam~~ a perder mais tempo. 

Foi apoiado o adiamento, e nlo 
havendo qu-em fanasse sobre elle, o • 
Sr. Presidente o pôz a votos, e foi 
approvado. 
Segulo-se a segunda parte da Or· 

dem do Dia. e ent~u em dlacuaalo 
o Art. 34 do ProJecto de Lei sobre 
o ·Supremo Tribunal de Justlca. 

Foi apoiada. 

O Sa. MABQUEZ .JJE C.ABAVELLAs: - Quaa. 
to 6. primeira parte da Emenda, conTenho, 
porque até isso é da Constltui~lo, e auppo· 
nho que a falta que se nota no A.r.tJgo da 
Lei, procede da imprensa. Quanto 6. segunda 
parte nAo acho necesaidade de ae emendar 
o Artigo. porque elie diz que o Tribunal 
julgarA. qualquer destes casoa pela f6rma ea
tabeleclda para a concessão ou denegaclo 
das Revistas, e essa f6rm~ j4 estA de.terml. 
nada. Quando um Trl·bunal decide, a sua de. 
cislo é um julgamento, e o mala proprio de 
um julgamento é uma Sentenca, e nAo uma 
Provlalo aqui inteiramente deaneceuaria 
para o fim, para que o Nobre Senador a pro
pae, visto haver-se JA reaolvido que todu u 
Senten~as deste Supremo Tribunal · ae;Jàm 
pubJlcadaa pele; imprenea. 
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Fallou o ·Sr. Marquez de Inhamw 
bupe; não se entende. porém, o que 
o tachygra))bo escreveu. 

vistas. O Projecto· trazia que esta concesEão. 
ou denegação, fosse julgada por tres Minis
tros, e aqui elevou·se esse numero a cinco: 
por consequencla, passando o ·Artigo como 
está. cinco Ministros têm de decidir dos conw 
flictos de jurlsdicçlio e competencia da.s Re,. 
lações Provinciaes, conforme o que esta. ven
cido. Não acho fundamento algum, pelo qual 
se dê esta autoridade a. tão pequena parte 
dos .Juizes do Tribunal. Se a Camara decl. 
dlo que todo o Tribunal julgasse -nos casos 
do Artigo 27, acho que o mesmo · se deve 
adoptar aqui. pois que a decisão dos con
flictos · de jurisdicção e competencia. entre as 
Relações não é certamente de menor consl· 
deração do que os casos de que se trata 
nesse outro Artigo. Quanto ao mais conve. 
nho em que se augmentem as palavras -da 
Corôa- como está. na. Emenda do Sr. Mar
quez de Inham·bupe. 

O Sa. CAn:-<Elno DE CAMI•os: - Não me 
parece necessaria uma Provisão pelos mes. 
mos fundamentos que aponta o Nobre Sena
dor; porque a ·Sentença imprime-se, e está 
no mesmo caso que a Provisão. Pergunto 
m:ais, depois de dada a •Sentença, não ha. 
sempre alguma execução? Ha: esta Senten~a 
vai fazer com que as Relações ou Autoridaw 
des que tiveram o conflicto. se restrinjam a 
estes ou aquelles limites: logo, está nos ter
m'Os da Lei, e opera como se tosse· Provisãa. 
Finalmente. Sentenças são os actos proprlos 
para o Poder Judiciaria exprimir as suas 
rt>soluções: portanto acho que o Artigo está 
confo.rme, e póde passar. 

0 SR. MABQUEZ DE INJIAKBUPE: -A ques· 
tão de ·connlcto entre dous Tribunaes não ê 
o mesmo que o negocio de uma IParte; como, 
pois, se está. confundindo o que ê Sentença 
com o gue ê julgamento? Para que ê essa 
·Sentenca? Pois uma RelacAo · ha de pedir ao 
·Tribunal que lhe mande passar uma Sen-

' ten~a sobre o conflfcto que tem com outra 
Relação? O que ella. quer ê uma Provisão 
para saber o modo por que se decid1o a du
vida. e como se ha. de regular. Parece-me imw 
proprio que se passe uma Sentença. do con
flicto de jurisdicção de uma ·Relação com ouw 
tra. O que quer dizer extracto de um Pro
cesso para uma Relaçlo? E' fóra de propo
sito. · 

0 Sa. CABmiRO DE CAMPos: - Não enw 
tendo aqui por Sentenca um extracto · do 

· Processo, como nos ca.aos ,<lrdina.rios: en
tendo· a decisllo ultima do Tribunal; Neste 
sentido ê que fallel. Quando se determinou 
que a Sentenca Impressa entendeu-ee a sim. 
ples declslo com os motivos que se fundar 
e Isto só foi o que se diase que ficasse re· 
glistrado. Essa Senten~a que está em ~A 
glstro, claramente se vê que nlo ê a chama-· 
da Sentença do Proceteo com a.s provas, e 
o mais que consta dos Autos: ê a Resoluclo 
que se imprime. 

0 SR. VISCONDE DE ALcA.NTARA: - Dlz O 

Artigo em dlscuulo que o Trt·bunal julgarA. 
qualquer destes CUOI pela f6rma estabele· 
cfda para a conceaelo ou · denegaçAo da.s Rea 

EMEND.\. 

"O julgamento para decisão dos confii· 
ctos de jurisdicção e co-mpetencia, -entendo 
que deve ser dado por todos os Membros do 
Tribunal que se acharem presentes, e não . 
por cinco sómente. - l'jisconãe de AJoon. 
tm·a." 

Fo-i apoiada. 

0 SR. M.ARQUEZ DE !NII.A:MBUPE: - Eu 
propuz, quando se tratou da Revista, que 
fosse todo o Tribunal que decidisse. mas tf- · 
nalmente venceu-se que tosse s6mente cinco 
Membros: . portanto com muito maior razão 
approvo a. Emenda do Sr. Visconde de Alw 
cantara. 

NAo havendo mais quem . Jallasse, 
julgando-se a mater1a sufficlentemen· 
te discutida, prop&z o Sr. Presidente 
se passava o Artigo, salvas as Emen~ 
das. Pauou. 

&! a Camara approvava a primei· 
ra parte: da Emenda do Sr. :Marquez 
de Inba~bupe. .Decldio·se que sim. 

·Se approvava a Emenda do Sr. 
Visconde de Alcantara. Decfdio.se do 
mesmo modo. 

Se approvava a segunda · parte da 
Emenda. do ·Sr. Marquez de Inbam· 
bupe. Resolveu-te negativamente. 
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------------------------------------------------------------Entrou em discussão o Artigo 35. Nas Relacões quem a faz '6 o Guarda-M6r, 
Nas Relacões Provinciaes ê o Chanceller, e 
nos outros Tribunaes ê o Porteiro. Eu as
sento que aqui deve ser o Porteiro, por não 
incommodar o Presidente, e por ser este o 
costume antigo que se tem seguido nos Tri
bunaes. 

o quaL foi approvado sem debate, e 
da mesma maneira o Artigo 36. 

"Art. 35. O Tribunal terá duas confe
rencias por semana, além das extraordina· 
rias, que o Presidente determin~~:r." 

"Art. 36. Os Ministros tomarão assento 
na Mesa. á direita e esquerda do Presidente, 
·contando-se por .primeiro o que estiver ã di
reita e seguindo~se ·os mais até o ultimo da 
esquei:da." 

Passou·-se ao Artigo 37. 

"Art; 37.A distribuição será feita entre 
os Ministros, sem outra consideração mais 
que- a do numero dos Processos. Pau esta 
distribuição haverá dous Livros .rubrica~os 
pelo Presidente, um para o das Revistas, e 
outro para o dos papeis e dependencias do 
Tribunal. O Livro da distribuição das Re
vistas será dividido em dous títulos. um 
para as Revistas civis e outro para as Cri· 
mes." 

O Sn. CARNEmo DE CA:ln>os: - Eu acho 
que o Artigo deve passar, porém, com uma 
Emenda. Julgo pouco que -haja sõ dous Li
v-ros; e penso que d-evem ser tres. um para 
as Revistas, outro para o Registro das Sen
tenças dos Réos, e o terceh:o para os de 
Conflictos de jurisdicgão. Não sendo assim. 
haverá -confusão na escripturação. Eu faço a 

E~IEXDA 

. 'El!EXilA 

"Depois das palavras - entre os Mi
nistros - accrescente-se - pelo .PoJ.:teiro, pe. 
rante a Mesa - e o resto do Artigo. - Oli 
veira." 

Foi apoiada. 

) o Sn. MARQUEZ DE CARAVELLAS: - Eu 
opponho-me a essa Emenda que quer dar ao 
Porteiro tal attribuição; e se isso é costu
me antigo nos Tribunaes, não se segue dahi 
que o devemos adoptar. Muitas cousas bem 
antigas estamos. nõs refo~mando. Eu até as
sento que nenhuma Emenda· é- necessaria a 
este respeito; porque, dizendo-se n{) Art. 4° 
que compete ao Presidente o dirigir os tra
balhos do Tribunal.. etc., aqui mesmo est~ 

incluida esta distribuição. d que é direcção 
dos trabalhos? E' tudo quanto se precisa 
para o seu andamento: .portanto, ·parece-me 
desnecessaria qualquer Emenda; porém; se 
querem maior clareza, guarde-se isso para 
aquelle lugar. comtanto que não seja o Por
teiro que faça essa distribu~ção. 

o .sn. OLIVEIRA: - o meu primeirQ pen
samento foi lembrar a falta, e não me oppo. 
nho a. que seja o Presidente, ou {)Utro qual
quer quem faca a distdbuição; entretanto 
não entendo que o dizer-se que ao Presi. 
dente compete 'dirigir os trabalhos dentro 
do Tribunal, comprelienda tambem a distri· 
buição dos Pt:ocessos. Põde ser que outros 
o entendam assim. porém eu não. 

"Art. 37. Haverá. tres Livros rubricados 
pelo -Presidente. um para as. Revistas, outro 
para o Registro das Sentenças dos Réos, e 
o t~rceiro· para o dos conflictos de jurisdi
cção, etc. - Paço do Sen.a~o, 29 de :Mlalo 
de 1828. - Salva a redacção. - Oameh·o d-e 
Campos." 

0 SR. CARNEIRO DE CAl[POS: - Digo sal. 
va a. redacção porque se deve entender que 
o ultimo é. tambem para o Registro dos mais 
papeis. 

O Sr. 2" Secretario leu a Emenda 
do Sr.. Carneiro de Campos. e foi 
;apoiada. 

0 Sn. MARQUEZ DE CARAVELLAS: - Se Os 

outros Presid-entes não fazem isso, é porque 
expressamente se tem determinado . p.essoa 
que o ha de fazer. Aqui não se d-esigna: logo 
segueJse que ·isto ·está comprehendildo fnas 
funcções do Presidente. 

O. Sn. OLrvErnA! - Falta · declarar aqui 
quem . é . que .ha _ de fazer estâ distribuição. 

O Sn. CAm·<Emo DE CAliiPos: - Eu não 
entendo que por dizer-se que ao Presidente 
compete dir!glr o!! tr.aba.lho:s <to Trlbun,al, 
esteja nisto comprehendlda a distribuição, e 
poder-s·e~h~~; · qu~rer seguir o costume do 
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tempo passado. no que eu não convenho. -~ . 
distribuição não ,ê cousa ~n·difí'erente. De- ! E:\IENDA 

pende muito o exito das Causas da pericia ! 
dos Relatores, e pôde o Porteiro te~ interesse j "A distribuição serâ feita pelo Presi
em que certa Causa seja este ou aqueUe o i dente. - Nota. Esta determinação serâ col
R.elator: · .. assim proporia ou que a distribui- i locada no lugar mais conveniente. - Vis
ção se fizesse por sorte ou que a fizesse o / conae ae A.lcantara." 

Presidente, o que me parece melhor. / Foi apoiada. 
_ O_ Sn. OLWEIRA: -:- Creio que a distribui· I o Sn. MARQUEZ DE CARAVELLAS: - Eu 

çao nao pôde ser fe1ta â sorte, porque para I ainda estou em que dlirigir os trabalhos 
isso era preciso que fossem â urna tantos . comprehende tambem a distribuição, e nada 
Processos quantos os :\Iinistros. para caber i vale 0 argumento tirado da pratica dos ou· 
um Processo a cada Ministro; do contrario, . tros Tribunaes, em que ha uma pessoa po
vlria este methodo a ,fa:ller ireaahir maior ! sitivamente d-esignada para fazer isto; en
trabalho sobre uns do que sobr·e outros. i tretanto não me opponho a que se faça a 

O Sr:. CARNEIRO DE C.nrPos: - Levan- 1 declaração, no que porém não convenho é 
to-me para explicar como isto p6de ser sem I !.'m que seja neste Artigo. porque f!ca des
se dar o inconveniente que o Illustre Sena· /locada, visto que já se tem fallado em dis
dor acaba de pon·derar: Postas na. urna as j tribuição, sem declaração para entrar no Ar
sortes dos Processos va1 ca:da um tirando, e I tigo 4°, quando entrar em 3• discussão. 
faz-se assento na casa em qu-e ficou: depois 
quando houv:er mais Processos, a distribuir. I Julgando-se a materia sufficiente-
tirarão os Ministros que ainda não tiverem I mente discuti-da. passou o Sr. Pre-
sorte, e assim irão sahindo distribuídos sem / sidente a propôr a votos o Artigo, 
o objectado embaraço; entretanto não dis./ salvas as Emendas, e foi approvado. 
corda de que seja o Presidente quem faça a Propôz depois se a Camara appro-
distribuição, o que não quero é que se dê l vava a Emenda do Sr. Visconde de 
esta attribuição ao Porteiro. Temos o exem·/1 Alcantara. Decidio·se que sim. 
plo das R{llações Provinciaes. onde · o Chan- 1 Se a collocação desta materfa se 
celler é qu{l distribue: siga-se aqui o mesmo. i deveria guardar para a 3a discussão. 

O Sr. Visconde de Alcantara mos- (! Decidia-se do mesmo modo. 
trou em um ·discurso que o tachy- Quanto á Emenda do Sr. Oliveira, 
grapho não pôde alcançar com a I julgou-se prejudicada. e a do Sr. 
precisa clareza, qual era a px:atica Carneiro de Campos passou, salva ·a 
dos Tribunaes, e da Casa da SuppU. redacção. 
cação a ·este respeito; e ·onde era Seguio·se o Artigo 38. 
ou não fundada essa pratica em 
Lei; ponderou que este objecto não. "Art. 38. Os emolumentos dos papeis, que 
era cousa de pequena monta, porque se expedirem, serão recolhidos a um Cofre. 
da boa ou má. exposição do Rela· de que se deduZirá a quantia necessaria para 
tor depende muito a boa ou mâ de- as despezas miudas, e o resto será :recolhido 
cisão do negocio: e concluindo dizendo ao Thesouro." 
que a distribuição devia ser feita O SR. OLIVEIRA: - .Sr. Presidente. Este 
pelo Presf.dente. e que isto se devia. ·artigo dâ occasião a duas questões: a pri
declarar no presente Artigo. ou on- melra se deve ou não haver emolumentos; 
ile melhor lugar tivesse, porque não a segunda, quaes elles devem ser. Esta Lei 
julgava que isto se pudesse entender dev~ ser multo cfrc~mstanciada. e em ne
comprehendido nas expressões do Ar- nhuma parte della vejo tratar disto, senão 
tfgo 4°, como opinava o Sr. Marquez aqui, porém de uma maneira imperfeitissi
de Caravellas. e era·· .necessar!o ev!- 1 ma. Poder-se-ha dizer que se fará um Regi
tar duvi·das. o Nobre Senador man.; mento para esses emolumentos; ~as não vejo 
dou â Mesa esta · Isso enunciado. Faço estas retlexoes para que 
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a camara se dign~ de as tomar em cons1de· eates emolum11ntoe vlo para a Caixa, esse 
ração. [ inconveniente desapparece. Vejo tambem que 

o Sa. J'olo EvANGELISrA.: - Eu assanto ellea pouco avu·ltam, porém o Thesouro nllo 
que; ou nio deve haver emolumentos ou, h.a-

1

1 est4 abundante. antes ha deficit, e todos os 
vendo-os. não se lhes deve dar o destino que dias novas reformas diminuem .os credlltoa 
aqui se diz. Os emolumentos sempre se con- pu·bltcos. Quanto á duvida sobre quaea sio 
sl·deram como pequenas gratUkaç6ea para essea emolumentos aqui suppõe.se que silo os 
coadjuvarem a subslstencla dos Emprega- que se acham já restabelecidos. 
dos. Se estes Ministros os nilo devem per.ce- o sn. Otn'EmA: - Eu não entrei n~t 
ber para si, como me parece que nio devem, questão se deve ou não haver emolumentos: 
pois que se tem multo bem provida a sua e nem me opponho a que os haja, nem a que 
decente sustentação, tambem Se não devem sejam applicados da maneira que Stl diz no 
levar para as despezas mludas do Tribunal. Artigo. o que unicamente oftereel 4. consi· 
e para se recolher o resto ao Thesouro, por· deração da Camara foi a necessidade que me 
que estes Ml·nistros nilo hão de estar traba- parecia haver de se decidir sobre isso, e 
Ihando para fazel'tlm um rendimento para a igua;J.mente sobre quaes esses emolumentos 
Nação. . . (O tachygrapho não ouvio o resto devem ser, e nesta parte o IHustre Senador 

. I 
do discu.rso.) . · · 1 não tem satisfeito dizendo que sejam os ·mes· 

o Sa. CABNEIBO DE C.un>os: - A ques. mos que agora existem; po~que a meJma 
tão de emorumentos é muito grave, e tio cousa tem differentes emolumentos em di
difflcultosa de decidir .que homens de multa versos Tribunaes. Parece-me. pois, que a res
sabedorla d'ifferem sobre ella em opiniões. peito dos emolumentos dev:ia-e.e fazer um 
Entre os que sustentam a pratica de se le~ Regimento, e que esta materia devia. ser re
varem emolumentos, conta-se o celebre Smith. mettfda ã Commfssão para dar o S:!U }are
que a julga mui propria para o adianta- eer. 
mento dos trabalhos ~m todas as Reparti· • o ·SR. MARQUEZ DE SANTO AlUBO: - ·re. 
!:ões do Serviço Publico, e por emolumen- I nho uma difflculdade pela qual nilo posso 
tos achava que esta Repartição da Justiça votar bem sobre este Artigo. A Lei estt con· 
podia multo bem fazer as suas despezas sem ceblda no espirito de que o Thesouro paga. a 
pezar· sobre a Nação. Eu sou de opinião que todos os Empregados, e por l!!S•l man:ta re
elles fiquem subsistindo, ·e se appllquem ·da colhl'r ao Thesouro o que sobrar do p:oo:lucto 
maneira proposta no Artigo. até po~ uma ra. dos emolumentos, depois de feitas as despa. 
zão no meu modo de pensar mui ponderosa. zas mludas; porém· tratando de Secretario. 
A Camara dos ·Deputados· é que está Prlncl- Thesourelro e Continuos, não falla em Otfl
palmente encarregada de vigiar e. fazer me- ciaes da Secretaria, que supponho que deve 
lhorar a Caixa PubUca; · quando ella vir que ter, e ficam estes por consequencla sem se
a Nação p6de passa~ sem o producto destes rem contemplados com Ordenados.. nem com . 
emolumentos, que p6de administrar-se a jus• emolumentos, uma vez qué · a.sshi:t passe o 
tl~a sem estes encargos, ella os tirará;· mas Artigo. Tenho esta df.tficuldade para votar 
como por ora o · nio faz, n6s não devemos sobre elle, e desejada ·ser esclarecido. 
ta.mbem fazei--o. Estes emolumentos alo uma o SR. CARNEIRo DE CAMPos: _;, Não acho 
especte de ~mposto ~ue . os Povos jt estA~ J dlfflculdade no que o Illustre Senador apon. 
acostumados a pagar,. e em· ·materla de lm ta. A camara, quando fOr tempo. deliberará 
postos é melhor conservar os que· existem. se ha de haver ou nlo Oftlclaes. Se eHa de· 
de, que aboUl-IQ&,· e l'c)r outros novos, que cfdfr que os haja, marcar.;se.Jhes-hão os res· 
sempre se notam e ·sentem multo; ora, sup· pectlvos OrdenadOB, porque o aYstema da 
prfmindo ncSs isto. dfrão que esta Camara se Lei é que os Empregwdos não percebam emo-
lngerlo em uma materla cuja iniciativa per· 1 Jumentos. · · 
tence · á. outra, e que· pela Constltul~lo nli.o j 
tem essa autoridade. Bem veJo que é multo I 
improprio que os Magistrados esteJam a 1 

olhar para as mãog das Partes; porém como ! 

O Sr. Barroso. depois de pequenas 
reflexões que o tachygrapho nllo al
cançou, offereceu a seguinte 
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·• Art. 38. Proponho que seja substituido 
pelo seguinte: 

Muma Lei particular marcará a tarita 
sobre as taxas ou emolumentos dos papeis, 
sua arrecadação e applicação. - ·Salva. a. re. 
daeçM. - Barroso." 

Foi apoiad:::. 

O S11. 'VrscoxnE nr.: ALC.\XT.lRA: - Sr. Pre
sidente. Apoio a Emenda do Nobre Senador, 
e um dos motivos é a confusão g_ue vai cau
sar na pratica a d-isposição deste ,Artigo, 
pela maneira em que está. Muitas das Cau
sas que actualmente correm em diversos Tri
bunaes, onde pagam differ-cntes emolumen
tos, passam para este 'l'ribunal, e seria tra
ba-lho grande andar indagando quaes são es
ses emolumentos. muitas vezes diversos em 
differentes Repartições; maiormente faltan
do uma tabella feita com conhecimento de 
causa. Seria melhor parar com este objecto. 
As ~~ações civilisadas têm uma Lei parti
cular, assim como a França, onde estão es
tabelecidos os emolumentos, e as suas appli
caçõe.s; penso que de\·emos adoptar o mes
mo. e por .jsso concordo com a Emenda que 
se acaba de offereoer. 

mente colhe1· do que escreveu o ta· 
chygrapho que o :!'\obre Senador sua
tentou o Artigo como se achava. 

Como não l!ouresso · ma!s quem pe
disse a palavra, e dando-se por dis· 
cutida a materia, fez o Sr. Presi
dente as propostas convenientes. e 
foi approvado o Artigo, e l'ejeitada a 
Emenda. 

O Sr. Presidente suspendeu a dis
cussão para o Sr. 1" Secretario ler 
dous Officios, um da Camara da 
Villa de S. João d'El-Rei, no ~aJ 

por si, e pelo Povo que representa, 
felicita a este _Senado pela reunião 
da a• Sessão da. Assemb16a Geral Le. 
gislativa: e outro da ~mara e Ho
mens Bons da Villa de Santa Mari& 
de Baependy, instando pelas provi
dencias que têm requerido, sobre a 
creação de um Juiz de Fóra daquella 
Villa com as prrrogaU\"as dos de
mais da Província. 

O px:imeiro foi recebido com agra.. 
do, e o segundo rem-ettido á Com
missão de Legislação. 

O Sr. Presidente declarou que con
tinuava a discussão. e entrou em de
bate o Artjgo 39. 

O SR, MAltQUEZ DE ·S,L'\TO .A:\tAuo: .-: ~r. 

Presidente. Apoio a ma teria da Emenda, mas "Art. 39. Para o expediente do Tribu~ 
não para ir neste lugar. A Emenda trata ual haverá um Secretario, que serâ forma
de um objecto geral, e portanto não pôde do em DÍJ:eito, um Thesoureiro, que servirá 
caber .aqui, porque o .Artigo é só rclatiVrJ a de Porteiro. e dous Continuas, com a deDO· 
tsta Lei. Demais. diz-se que todos os Em-~ . minacão de 1• e 2"·" 

.pregados do Tribunal vencerão Orde.nados O SR. :.\hRQT.r'EZ DE I:m.us:Btr"PE: - Sr. 
~m: emolumentos: é necessario dar destino Presidente. A c!rcum.stancia que este AT
a.os emolumentos, que esses Empregados não tigo requer, de que o Secretario do Trlbu
podem. receber par.a. si, emquan~o se não fl- nal SeJa formado em Leis, não me' parece ne
zer a Lei, que se propõe. cessa.ria. O Secretario não tem que julgaf. 

_ O Sn. BAnnoso: - Supponho que nenhu.n O seu OUlcio é rever -papeis, arranJai-os. etc. 
mal se segue de que se deixe de receber os e póde ser que muitos homens f<1rmados em
em-olumentos, emquanto não .forem estabe- Direito não ~ste;!a.m nas circumsta.nclas de 

recidOI e -applicados pe1a Lei QUe proponhO· . desempenhar · isto tão bem como oatros que 
o não sejam. Que não ha necessidade de tlfJ. 

Seguio-se a. falla.r o· Sr. :Marque·i condiçi(), claramente o mostra o exemplo 
de Inhambupe, podendo-se unlca· dos TrJbunaes que temos. Não se exlge que 
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o Secretario ·desses Trlbunaes sejam forma· 
dos, entretanto as. funccões desses Lugares 
têm sido muito bem desempenhadas. Um ho. 
mem de principios geraes. sem ser formado, 
serve muito bem para isto: portanto assento 
que se deve supprimh: esta condição que se 
exige, e o Governo nomeará. quem julgar 
conveniente. Eu taco· a minha 

,; Proponho que se supprima.m as pala
vras- que será. formado eii! Direito.- Mar• 
quez de Inh.ambupe." 

pirito do Artlgo é que o Secretario seja Ba. 
chare-1 formado, podendo eer, para que nio 
fique a. Lei contradictoria, e o , Tribunal ln
hibido de propOr outro qualquer homem que 
seja habil. pois aquelle pôde ser formado e 
não ter expediente nenhum. Portanto eu nio 
supprimiria eata circumstaneia: accr.escen· 
ta.ria. as palavras - podendo· ser - porque 
me parece que este é o espirlto do .Artigo, e 
que assim fica harmonicamente com o cita
do paragrapho do Artigo 4° 

Foi apoiada. "Diga-se, depois das palavras - Bacha· 
o sn. or . .IvErnA: - Não discor~o do qúe rel formado - podendo ser. -Marque: ae 

Sa"to .A.11uzro." diz o Illustre Senador que me Pl'•) ~e :i eu, e 
estou persuadido de que ha mui~ pessoas 

. capazes de desempf\nharelll a11 funccões deste 
Emprego, sem conitudo terem· ido a Un1ver· 
sidades: entretanto estas oircumstancias 'é 
mais um quilate. para. que haja boa pre. 
sumpcão a respeito do nomeado. Nãlo me 
parece, pois, que o Artigo met;eça. Emenda. 
Já t&mos crea.do duas Universidades e ha. 
de haver muito quem queira servir este Lu-

Foi apoiada . 
Não havendo mais quem fallaase, e 

dando-ae por discutida a materia. foi 
posto a votos o Artigo, e approva
do qual se achava no Projecto. 

O Sr. 2° Secretario leu o Artigo 
40, po~:ént, dando a hora. ficou adia
do. 

gar. "Art. 40. O Secretario escreverA em to. 
O Sa. MARQUEZ DE lNHAMBUl'E: -Não dos os Processos e diligencias do Tribunal, 

ha duvida que muitos bach. areis quererão I vencendo . unicamente o Ordenado de 1: 600,000.· 
servir este .Lugar; mas não é necessarlo que "Os Emolumentos. que deveria receber, 
~ara elle se exija esta qualidade. O Secreta- serão recolhidos ao Cofre do Tribunal." 
rio não tem que julgar. O seu offlclo é tra· - . 

· tat; do arranjo ·dos papeis, e fazer o que lhe . o Sr. Presidente marcou para Or· 
mandarem. · Para isto basta um homem de dem do Dla,. em primeiro lugar, os 
conhecimentos geraes. e não me parece ra- trabalhos' das Commlssõea, atê ao 
zoavel que se exclua o que os ,tiver, o. que me-io dia; em segundo. o Parecer da 
reunir a esses conhecimentos um caracter Commissão de Fazenda, que ficou 

·probo, e que fôr chefe de familia, para se adiado; em. terceiro, a discusslo do 
à.dmittir sómente o outt:o. qJJe p6de ser em- Projecto sobre a creaçAo do Supre-· 
pregado nos Cargos da Magistratura. Estou, mo Tribunal de Justiça; em quarto, 
portanto, em que a Emenda deve passar. o Projecto sobre· as prisões por cri-

Q . SR. MARQUEZ DE SANTO Al.uao: - Pa- me sem culpa formada. 
recia·me necessarla a Ji!menda, A face do que Levantou-se a Seuão 4s duu ho• 
passou no paragrapho -4° do Art. 4° (Leu o ras da tarde. - Bupo· Oapelllo·Mdr, 
parag1:apho). Se o Tribunal ê que ha de fn. Presidente.- 'Viscontle tld Oaet~Jd, t• 
formar e alU simplesmente diz de pesaoa Secretario. - Lui~ , loaqtlltm Dvque 
ldonea pa.ra Seeretarlo. para que se piSe ago- Estrotla Furtado de Mctlif!,on~a. 2° Se· 
ra . aqui esta clausula? Parece-me que o ea· cretarlo. 
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SESSÃO 21•, EM 30 DE MAIO 

Expediente. - Trabalhos das Oommissões. -
Leitura de Parece1·es. - Oontúuwção da 
1• dismtSSiiO do Parecer da Oommissão 
de Lcgislaçti() sobre o Requerimento d() 

Porteiro e Oontintto·s do Senado. - Con
tinuação da. 2• discussão do Projecto de 
Lei sobre o Supremo Tribunal ac Jus
tiça. - 1 a e 2• disc:usstio do Projecto de 
Lei da Oarnara dos Srs. Deputados sobre 
as prisões por crime S'Cm CUlpa formada. 

m!ssões reunidas de Fazenda c Commercio. 
!az-se necessario que da Secretaria de Es
~ado dos Negocias do Imp·~·l'io se r<:mettam os 
papeis, instrucções ou informações que hou
verem, relatiYas aos Padrões de Pesos e Me
didas que foram remettidos á esta Camara 
com o Officio de 3 de Julhó de 1826. - Paco 
do Senado, em 30 de Maio de 1828. - Mar 
quez de Maricá. ~ 21.Jarqucz de Santo0 Amaro. 
- .Harq1ecz de Qur.·luz. - Visconde de Oay. 
~ú. - M:anoel Ferreira da Owmara. - Mar
quez de Caravellas." 

O mesmo Illustre Senador que 
aprest>ntou o Parec{'r peddo urgen
cia para que fosse Jogo discutido. 

Achando-se presentes 29 SJ:S. S'ê· 
nadares, abria o Sr. Presidente a 
Sessão; e lendo-se a Acta da ante-. 
cedente. foi approvada. 

O Sr. lo Secretario passou a com· 
municar ao Senado um off!cio da 
Camara dos Srs. Deputados, partici
pando que, achando-se presentemen
te impedidos os Srs. Deputados Can
dido José de Araujo Vianna, José da 
Costa Carvalho e João Candido de 
Deus e Silva. o que não podendo, por 
isso, tomar parte nos trabalhos da 
Commissão ,'Especial, erciada para 
exame dos Projectos do Codtgo Crl. 
minai. foram nomeados para os sub
stituir. na referida Commlissão, os 
Srs. ~putados Joaquim Marcellino 
de Brito, Anton!o Paulino de Abreu 
e .Toão Basilio Muniz. 

O Senado ficou inteirado. 
Passou-se á lA parte da Ordem do 

Dia, que era os trabalhos das Com
missões; por cujo motivo o Sr. Pre. 
sidente suspendeu a Sessão, e os Srs. 
Senadores retiraram-se da Sala pe· -
las dez horas e mela. para Irem dar
se áquelles trabalhos. 
· Tor.naram a reunir-Ee os Srs. Se

nadores pelo meio dia, · e continuan
do a Sessão, o Sr. Marquez de Ma· 
ricâ leu o seguinte 

l'ARECEB 

Não havendo quem fallasse sobre 
a urgencia. e dando-E.e por discutida, 
foi posta a votos, e approvada. 

Entrou em discussão a materia do 
Parecer. 

O Sn. MAr.Qu'EZ DE SA::\TO A:o.IAilO: -Esta 
materia não é daquellas que exigem que se 
gaste tempo com ellas, e t~nham duas dis
cussões !!eparadas, como se pratica com as 
mais para se poder pensar sobre ellas. por 
isso não .só vote! para que -entrasse jâ em 
discus!!ão. mas até proponho para que esta 
seja a primeira e ultima. Isto ê uma reso· 
lução mui simples. O Governo fez a esta Ca· 
mara uma remessa de padrões de pesos e 
medidas s~m mandar papt>ls, nem informa
ções nenhumas; pedem-se estas informações, 
sem as quaes as Commissões a que foram 
remettidos os ditos padrões não podem tra
balhar sobre este objecto: portanto. voto 
pelo Parecer, e que isto agora mesmo se de
cida. 

Não havendo mais quem fallasse, 
fez o Sr. Presidente as prppostas 
conv.P.nientes. e decidio-se que esta 
fosse a primeira e ultima discussão. 

-Foi tambem approvado o Parecer 
para se pedirem ao Governo os pa. 
peis e informações nelle indicados. 

O Sr. Rodriguf's de Carvalho leu 
o seguinte 

PARECER 

"Para o proseguimento dos trabalhos "A Commlsslio de Legislacão. examlnan-
sobre p.~sos e medidas, commetddos âs Com· ·do o Riequerlmento da Camara dt> Baependy, 
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sobre a pretent;ão da Creação do Lugar de 1 e regulamentar, entendo que se não deve fa.• 
Juiz de Vara branca, informa. a. este Senado zer partlclpacão algum·a. O Projecto era. dea· 
que em 19 de Agosto de 1826 fol lldo o Pa.· ta Camara, cahio por se não terem admlttt• 
recer da Comm.issão, que julgou attendlvel dó as Emend.as, não ha que participar. 
a providencia requerida: Que em 26 do mes- O Srt. RonRIGT:Es Dr: CAl!V.\Uto: - Sr. 
mo mez t:>ntrasse em discussão. e se decldlo Presidente. Assento que não ê necessarlo 

• . ..:-'que ·passasse á. ultima. - Paco do Senado, examinar cousa alguma. A questão é se se 
em 30 de Maio de 1828. - Marquez de Oa. deve ou não participar a sorte que teve o 
raveTlas. - Marquez de Inh-ambupe. -Fran. Projecto: eu assento que sim; e se acaso 
ci&co carneiro de Oan~pos. - João Antonio alnda se nao fez. estamos em tempo de o 
Rodrigues de Oarvallw." tazer. E' certo que a Constituição nada dlz 

a res;peito.; mas parece-me muito proprio 
Passou-se á. segunda parte da Or- que se faça. 

dem do Dla, e continuou a 1• dls. () ~11• C.\R:XEIRO DE C.\ltPos: - Como tem 
cussão do Pa~ecer da Commlssão de I havido a pratica de participar-se á outra 
Legislação sobre o requerimento "do camara, é justo que: se participe, porém, nos 
Porteiro e Continuos deste Senado, termos da Constituição. e vem a ser que a. 
que pedem augm~nto de Ordenado. o Camara não annuio á.s Emendas, e que jul· 
qual havia ficado adiado na Sessão ga que 0 Projecto não é vantajoso. Esta ul
anter!or. · · I tima declaração é indispensavel, para que a 

outra. Camara conheça que o Porjecto cahlo 
O SR. VISCONDE DE C..mrnt: - Cumpre- 1 inteiramente, que não tem mais andamento 

me informar ao Senado do que se passou a nenhum; tlo contrario pôde entrar em duv14 
respeito d<> Projecto de Lei da Creação dos da se acaso ficaram reservadas as Emendas 
Conselhos G.eraes de Provincia, cujas emen- para. se discutirem a seu tempo, como se fez 
das propostas na. Camara dos Deputados, não com o Projecto dos Conselhos Geraes de 
passaram neste Senado. Aqui está o registro Provincia.: 
do Offlcio que se exepdio em resposta, dl- O Sn.. MARQUEZ DE SA.:."'TO AMAno: - Não 
zendo-se que não só as Emendas a. esse Pro- posso seguir esta. opinião, porque ou n6s 
jecto. mas tambem as da.. Lei da Naturallsa- havemos. de seguir a Constituição, ou não. 
ção dos Estrangeiros, não toram admlttldas. A Constituição não manda que as Camaras 
(Leu o Officlo). A respeito do Projeeto dos reciprocamente se participe, quando um Pro
Ot:denados não se fez participação alguma. jecta cahe naquella mesma que o propôz, mas 

O SR. RoDRIGUES DE CAllVALHo~-Parece- s6mente nos casos. em que o Projecto é. da 
m~ que outros Projectos tiveram Igual sorte, outra Camara. Se aqui se tem praticado o 
e que -se não fez, partlelpação, sendo um contrario, não se tem feito bem. Póde dl· 
delles o que se tratava da. creação da Aca· zer-se á Camara dos Deputados que o Pro. 
demia Medico-Cfrurglca no :Maranhão. Serd. jecto não era. vantajoso, quando estamos a 
b()m ver Isto. porque póde ser ttue se tenila querer fazer outra? Não, de certo. porque 
seguido outra prati-ca.' isso é uma contradicção manifesta. Pois não 

O Sa. BoRGES: - Nós não tratamos da- é vantajosa uma Lei que tem l)OI: objecto pa
quelles Projectos que tiveram origem na ga.r a quem se deve? Nlnguem o negard.. Em 
Camara dos Deputa.dos: porém dos que Uva- uma palavra a Constituição não manda qu~ 
ra.m origem neste Sen.ado, foram emendados !lc faça estas participações: portanto não se 
na Canmra dos Deputados e aqui rejeitadas deve fazer. Cada uma das Camaras têm o 
essas :W.mendas. Destes só sel que se fizesse seu ve~o absoluto: este veto é que exerceu 
pârticipação pelo que respeita aos dos Con- o Senado. Só no caso do . Artigo 61 G que Ae 

selhos Geraes de Provlncia, e ao da Natura- requer a reunião, é que ha a participação; 
llsacão dos Estrangel~o&, por serem Leis fóra delle, quando um Pz:ojecto cabe lntP.t· 
Regulamentares, e que só se podiam ultlma.r ramente na mesma Camara qu~ o propOz, 
com a reunião das Camaras; mas como eata não. 
dos Ordena.dos dos Empregados da Casa. não O SR. CAR.~F:IRo DE CAMPos: - A partl. 
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cipação que a Conetitu!cão manda fazer, pelo r~puto·n. omissa: porque do ~ontrarlo s.r 
Artigo 61,. tem lugar quando se julga van· gue.se o inconveniente que apontei, Quanto 
cajoso o Prajecto; mas nós n!l.o estamos á s;,gunda parte, não concordo com o Illustra 
nease caso de uma participacão de m~ra ln- s~uarlor. Quando qualquer Projecto ê bom na 
telligencla, como outras qua~squer que já. t.A· ~.ti.:l. mater!a. é máo na formula, náo se póde 
mos feito por iguans motivos, e que a Con. per !sso dizer que não é vantajoso, porque 
st1tuição não manda. Quando nós aqui apre- a fot·umla emenàa·s~?, temos toda a autorl
sentamO'S qu&lquer Projecto novo participa- dade para isso. Faça·sl•, portanto. a. particl
mos isto á. outra Camara, para ella ficar sa.· p:<f;ilo, ~izendo-Ee unicamente que foram re
bedora. Isto é da boa !ntelligencia que esta. jeitnd!ls as Emendas. 
mM, nada tem com a outra participação que O S1:. C.\1::-;~o:mo m: C.\:\!Pos: - Pergunt'l 
a. Constituição ordena. Porque a Constituição t>~l. ne::;te nosso Projet'to, que já foi emenda
não manda. niio se segue que isto se não de P·~·la Camara dos Deputados, podemos ain· 
íaç;,.. A pratlca é fazermos isto em muitas da fazer emendas? .:Não: logo não procede a 
occasices em que a Const!tui~ão o não man- ultima observação que fez o Illustre Sena
da: logo, não ha motivo nenhum para que der que me precedEu. Agora t; que se co
es;ta pratica se intQrrompa, antes muitos nhece que o Projecto era mal organisado; 
bons fundamentos para que se sustente. Pas- v:o-se que•. em razão da individuação desne
sando ao outro objecto que digo dever in· cessaria que se havia feito dos Officiaes des
cluir-se na participação, se se disser que se ta Camara, a outra apresentou Emendas de· 
nâ.o an.nuio ás Emendas. sem se dar a Cau- roga.toria.s dos privilegias do Senado, e por 
sa, poderá ficar-se em duvida se o Projecto isso não póde o Senado subscrever ás ditas 
é ou não vantajoso. Disse o Nobre Senador Emendas; e porque !sto se conhece já tarde, 
que era contradicção manifesta declarar-se havemos de ficar para sempre inhibidos de 
não vantajoso o Projecto, e propor-se logo regular 2. economi:l. desta Casa? ~ão. certa· 
outro. Não acho essa contradlcção. O Proje- mente. Est-~ Projecto já se não póde emen
cto cahio porque não servia ao que se des- uar: segue-se. pois, que devemos insistir so· 
tlnava: não é vantajoso, não pela materin. bre a materia, e fazer outro mais perfeito. 
mas porque não desempenha o fim, ou por· A minha opinião é que se diga a verdade. 
que é multo diminuto, ou está mal organlsa. porque do contrario ficará sempre a Cama
do: Assim dizendo nós que não ~ vantajost.· ra dos Deput2dos em duvida, e dirá que tal· 
f~mos sempre o remedia de fazer um novo. vez o Projecto não tenha cahido ainda; que, 
Portanto, conservemos a pratica da boa ln- s-:? o Senado não quizer annuir ás Emendas 
telllgencla em que esta Camara. está com a f'!.ll!" r.lh fez, df'ver!a reunir-s~ com. ella pa.ra 
outra, porque em nada St! offende a ConstJ- se discutirem. Portanto. diga-se a razão com 
tuição, e faça-se a participação da declara(:áo clla porqu-e julgamos que elle não deve pro
que propõe. gredir. O processo que a Constituição marca,' 

o SR. BoRGES: - Sr:. Pres!dente. A prl- mandando que as Camaras se reuna.m para. 
meira. parte do discurso do Nobre Senador disr.;.ttirem as Emendas, s6 tem lugar quando 
que acabou de fallar. fez-me mudar de o :o i- a C amara ·que fez o Projecto, não concorda 
nião. Nós estamos ainda estabelecendo :r nas Emendas. mas todavia julga o Projecto 
ll.ossa. pratica Pa.rlamentarla: a experiencia ·f! vantajoso. Ora, isto é o que não a<!ontece no 
que nos vai ensinando: portanto, faça~se a presentG caso. Nós achamos o Projecto vl
partlclpação, mas seja uma participacão sim. C'ioso em su.a essencia, posto que fosse obra. 
ples, até para a outra Cama.ra não entrar em nossa originariamente. Prudentis est matare 
duvida. e não pedir esclarecimentos a esta, conciiimn: d!ga-se, pois. isto m-esmo multo 
qua.ndo alli vir um novo Projecto sobre a. explicitamente. 
mesma materla, a respeito da qual jã lhe tl- O SR; 1\IAr.Qtmz DE CAR.\VEr.J • .\s: - sr. 
nha. sido remettldo outro, que para aqui vol- Presidente. Eu assento que se deve fazer a. 
tou com Emendas e cujo resultado ignoro. . participação, não s6 porque devemos obrar 
E' verdade que a Constituicão nilo manda de accôrdo com a outra Camara, que por sl 
fazer participação nestes casos; mas eu nisto só não é Assembléa Geral. como tambem por· 
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que ê necessa.rio que uma saiba o resultado 
que os negocias têm na outra. Sem a Cama.ra 
dos D-eputados saber que este Projecto ca
hio: não põde fazer outro, ainda que queira. 
Quanto ao que disse um Illustre Senador, que 
.um Projecto se reputa. vantajoso. sendo van-· 
tajosa a materia. de que elle trata, porque se 
emenda o que toca á formula, não· o entendo 
assim. Ha casos que não admitfem Emenda. 
como este de que estamos tratando. A base 
do Projecto foi má. porque se reuniram cou
sa,s que deviam ser separadas: que Emenda 
se podia aqui fazer? Lançar fõra tudo quan
to respeita ao numero dos Empregados, e tra
tar simplesmente dos seus vencimentos·: mas 
isto não se põde agora fazer. Portanto, o 
Projecto é vantajoso, quanto á. materia: quan
to á. f6rma não o é, e por isso cahfo. 

0 .. SR. MARQUEZ . DE PARAN.\G'C.t: - Sr. 

se possa propOr outro na mesma Sessão so
bre o mesmo objecto; portanto, se acaso se 
houver de fazer participação á Camara doa 
Deputados, diga-se só que as Emendas foram 
rejeitadas o anno passado. 

Não havendo mais quem pretendes
se a palavra para. fallar sobre a ma.· 
teria. o ·Sr. Presidente propOz se o 
Senado approvava que se participasse 
â Camara dos Srs. Deputados que na 
Sessão de 6 de Julho de 1827 não 
foram admittidas as Emendas feitas 
por aquella Camara ao Projecto de 
Lei sobre os Ordenados dos Empre
gados deste Senado. ·Venceu-se que 
sim. 

Entrou em discussão .a materia do 
Parecer, e não havendo quem falias
se sobre ella, foi posta a votos, e 
approvado para passar á. 2• e ultima 
discussão. 

Seguia-se a terceir.a parte da Or
dem do Dia. e continuou a discussão 
do Projecto de Lei sobr·~ a crea!;ão 
do Tribunal Supremo de Justi!;a, adia
do na Sessão antecedente no Art. 40. 

Presidente. Estamos prolongando a discussão 
e· gastando tempo ~om uma cousa, a meu ver, 
tão simples de decidir. Nós devemos cingir
nos â Constituição. O que é que a Constitui
ção determina quando uma Camara rejeita um 
Projecto offerecido pela outra Camara? Que 1 

lhe diga que não p6de dar o seu consenti
mento a esse Projecto. Porventura, a Camara 
recusante dá a razão porque assim o faz? I 
Não; logo observe-se o. mesmo a respeito das 
Emendas: participe-se que o Senado não as 
approvou. e é quanto basta. 

O Sn. BonaEs: -O Nobre Senador me 
prevenia, mas tenho uma cousa que accrescen
tar, e é que, o que se julga desvantajoso não 
é o Projecto. porém as Emendas; tanto as
sim que, . se esta ·camara votasse sem as 
Emendas, o Projecto havia de passar. 

. 0 Sn. MARQUEZ DE CARAVELLAS: -Na mi

nha opinião o Projecto não é vantajoso pela 
reunião do numero dos Empregados com os 
vencimentos que devem ter. Pergunto eu, o 
numero destes Empregados.· e suas funccões, 

O Sn. OLIYEnu: - Como o Artigo tira os 
emolumentos ao Secretario, ê necessario ar
bitrar-lhe um ordenado, com que· possa s~b
slstir decentemente: do contrario não haverá. 
quem queira occupar este Lugar. Demafs. aos 
Desembargadores que hão de compOr este Tri
bunal, augmentou-se o Ordenado: cumpre au
gmental-o tambem a este FunooionaTio, e 
penso que se lhe não p6de dar menos de dous 
contos e quatrocentos mil réls; para o que 
faço uma · 

·é· objecto de uma Lei geral? Não; é uma cou
sa privativa desta Camara. O que diz a. Con
stituicão? Não pertence a cada uma das Ca· 

•maras a sua policia portanto:. fez-se um Pro· 
jecto pesslmo, porque se ajuntaram cousu 
que deviam ser separadas. A materia é utH; 
mas o Proj.ecto não. 

EMENDA 

"-Requt>iro que o Ot:d~nado do Secretario 
seja. elevado a 2:400$000. - Oliveira." 

o 

Foi apoiada. 
Fallou o Sr. · Borges, mas não s~ 

entende o que escreveu o tachygra
pho. 

0 SR.' RODRIGUES DE CARVALHO: -Pedi a 
palavra para fazer uma advertencfa. O Regi· 
mento manda que, rejeitado um Projecto. não 

O Sn. Otn'EmA: - O 'Nobre Senador es
queceu-se de outra cousa. que é quanto serd. 
necessarlo para a. subslstencf.a daquelle Em· 

,, 
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pregado, em razão de se tirarem os emolu· 
mentos. · Não ha nenhum Secretario de Tri
bunal que com emolumentos não faça mais 
do que o que dá o Projecto. Se nós augmen· 
tamos o Ordenado dos Desembargadores, ha
vemos de diminuir o do Secretario? Por causa 
da igualdade ·relativa ê que eu Pt:opuz a 
Emenda. 
· O ·Sn. BoRGES - O Nobre ·Senador allega 

que um conto e seiscentos mll réis não ê bas
tante para este Empregado se tratar decen
temente, e que não ha nenhum Secretario que 
tenha menos. O da Mesa da Consclencia e 
Ordens não tem metade disto. 

O tachygrapho não ouv!o as refle
xões que fez o Sr. João Evangelista. 

o Sn. BoRGEs: - O Nobre .senador diz 
que a Lei não se !az com propor~ão arithme
tica. Eu digo que se deve assim fazer. Aos 
Membros do Tribunal augmentaram·se oito
centos mil réis sobre quatro contos de rê!s: 
o augmento do Ordenado do Secretario deve 
set: na mesma proporção. Quanto ~o mais. 
digo que os Officiaes Generaes têm muito 
menos e passam. 

O Sn. MARQUEZ DE P .AR..:\.XAGU.Á.: - E' 
c-erto o que o Nobre Senador diz a respeito 
dos Offic:aes Generaes; porém nós não de· 
vemos olhar sõ para isso. Se estes são des
graçados, não devemos fazer com que os mais 
tambem o sejam, e delles a seu tempo cuida
remos. Acho que a quantia de dons contos e 
quatrocentos mil réis não é exot:bitante, e 
mesmo que se não põde dar menos. pois re
qu-er-se para este· Emprego· um Bacharel for
m.ado, e nenhum de certo se ha de se sujei
tar a servil-o pelo pequeno Ordenado que está. 
fixado no Projecto, sendo · lndubita.vel que, 
por exemplo. na advocacia p6de ganhar multo 
mais. O que são seis mil cruzados para um 
homem que tem de pagar o aluguel de uma 
casa decente, que tem de manter uma aege, 

posto a votos o Artigo e approv,ado, 
como se achava no Projecto. 

Entrou em d!scussão o Artigo 41. 

"Art. 41. O Thesoureiro. que é tambem 
Porteiro, terá a seu cuidado a. guarda, lim
p~za e asseio da Cas.a do Tribunal todos os 
ut<!ns!Uos, e de tudo quanto ahi fõr arreca
dado, e terá o Ordenado de 800$000; não per
cebendo mais cousa alguma, nem como The
sourelro, nem par~ as despezas do asseio da. 
Casa." 

O Sn. Vrsco:\i>E DE CAETIIÉ: - Sr. Presl· 
d~nte. Parece-m~ que este Artigo não deve 
passar da fórma em que está. Se ha pouco 
se ponderou que o Secretario devia ter ma.is 
de um conto e seiscentos. mil réis, posto que 
não passou. com maior razão um Thesoureiro 
e !gu.almente Porteiro que ha de ter a seu 
cuidado a guarda de tudo que pertencer ao 
Tribunal, e fazer as despezas necessartas com 
o asseio della, deve ter maior ordenado do 
que este que se propõe .aqui. Quando se creou 
a Repartição da Fundação da Divida Pu
blica, deu-se um conto de réis ao Porteiro: o 
deste Tribunal tem mais trabalho: por que 
razão se lhe não ha de dar m,alor ordenado 
ou ao menos o mesmo? Penso que se lhe nlo 
póde dar menos de um conto de réls. Eu of
fereço uma 

"·Proponho que em lugar de 800$000. po
nha-se 1: 000$000. -Salva ~ redaccão- Vis -
conde de aacthé." 

Foi apoiada. 
Ninguem mais pedio a ,palavra, e 

dando-se por discutida. a ma~erla., foi 
posto a votos o Artigo, ,approvado 
como estava no Projecto. 

Entrou em dlscusslo o Artigo 42. 
o qual foi approva.do como estava no 
Projecto. 

. e tratar-se em tudo o mala A proporclo? Tal
vez que· essa mesma. quantia lhe nlo chegue. 
Em conclusão, dando1e doze mll cruzados 
aos Ministros desote Trlbun.al. nAo 11 exorbf· 
tan.te que se dêm seis ao Secretario. 

"Art. 42. Os Continuas farlo o se"leo 
por semana, e um no Impedimento de outro 
quando acontecer, ainda que nAo aeJ.a da sua 
semana. 

·, ... 
Não havendo mais quem fallasse, e. 

da.ndo·se a materla por discutida, foi 

"Aquelle, a quem tocar, estard. sempre 
prompto, junto ao Portel~:o, nos dlu de Trl· 
bunal para executar tudo o que lhe fOr O!'-
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den.ado a bem do servico. O 1° servlrâ de 
ajudante do Porteiro. nos impedimentos deste, 
e terá de Ordenado 400$000, e o 2° terá 
300$000." 

Seguio-se o Artigo 43. 

".Art. 43. Todas as despezas miudas do 
Tribunal, como são papel, pennas. tinta, a1·eia' 
lacre, obreias, n,astro ou fitilhos. serão pagas 
pelo Cofre dos Emolumen.tos, em folha que 
formará o Thesoureiro, todos os mezes assi • 
gnadas pelo Presldent~." .. , 

llào de fazer as vezes do Secretario, tambem 
as não ha de fazer o Vogal maJs moderno: 
portanto eu fa{;o uma Emenda para se deli· 
berar sobre a sua ~ateria, e na redaccão s~ 
accommodará onde se julgar melhor. 

.ARTIGO .A.DDITI\'0 

"Haverâ dons Officiaes de Secretarfa, o 
primeiro com o Ordenado de. 1: 000$000, e o 
segundo com o de 800$000. Nas faltas repen
tinas do Secretario, não comprehendidas ao 
N. 4" do Art. 4°, farâ o primeiro Officlal as 
vezes daquelle. -

Foi apoiado. 

)ião hou,·e quem contrariasse este 
Artigo. e foi approvado, ficando a 
sua collo.cação ~ arbitrio n.a reda· 
cção. 

Passando-se a votar sobre o Ar
tigo 43. foi tambem approvado. 

Entraram em discussão, e foram 
successivamente ,approvados os Arti
gos 44 e 45, sem haver quem os com· 
batesse. 

O SR. MABQUEZ DE CARA\'ELL.:\.S: - Pare· 
ce-me que ha uma falta multo grande. que é 
necessario supprir aqui ou em outro qu,alquer 
lugar que ma1s pr.oprio fõr. Diz · a Lei Que 
haverá um Secretario, e' não falia em mais 
nenhum Offi~ial de penna: ora, quando esstl 
Officlal estiver doente ou impedido, quem é 
qu<! ha de escrever? (Apoiado). H.a -de ser · 
o Porteiro autorisado para isso ou algum do;; I 
Continuos? Parece-me que se devia tamben1 
crear um Secretario substituto ou um 2° S·~

cretario. A Mesa do Desembargo do Paço, o 
Conselho da Fazenda tambem têm dons, e 
julgo isto muito bem entendido; do contrat':l) 
ha de parar o expediente. Demais, ê lmpossl· 
vel uma só pessoa dar vasão a todo o tra
balho, portanto deve-s-e accrescent,a.r no lu· 
gar conveniente, que talvez seja no Art. 39, 
mais um Secretario, ou então estabelecer Of· 
ílciacs que escrevam, não obstante dizer-se 
que· o. Secretario esc~everá. nos processos 
como Escrivão, porque muitas vezes os Es
orivães têm seus escreventes. .Aissento qud 
isto se deve decidir· e da.r IJ. este respeito al· 
guma pro•idencia., do contrario parará. o ex· 
pedknte. 

"Art. 44 • .As entradas dos Emolumentos 
para o Cofre serão lançadas em Liv~o de Re
ceita proprJo, e serão receiUJeadas de 6 em 
6 mezes pÓr um dos Membros do ·Tribunal, 
que, por nomeação do mesmo, servlrâ de Juiz 
®.s Despezas." 

0 SR. RODRJGtJES DE CARVALHO: - Julgo 
muito acertadas a.s observações que o Nobre 
Senador acaba de ~azer, porquanto; ·ainda qu~ 
no pa.ragraplio 4° do Art. 40, se diga que o 
Tribunal informará. o Governo de pessoa ido 
nca para Secretario, e nome,arA quem sirva. 
interinamente na sua fal.ta. ou impedimento, 
isto se entende· · quando . o Secretario cahlr 
em.. uma molestla que o 'inhablUte perpetua· 
mente, mas _não naquelles impedimento• que 
forem de -poucos dias. E' ne~searlo; poli, dar 
alguma providencia. sobre· este obj~cto; JtOr
que s~. nem o ':rhesourelro, nem os Contilluow 

"Art. 45. Ficam I:eVodos todas as Leis, 
Alva.rAs, Decretos e R-esolÜções em contra-
rio." 

Julgando-se finda. . a 2• discussão 
do· ·ProJecto, venceu-se que passat~se 

para a 3•. e que se remettessem as 
Emendas ,approvadas â CommlSBlo de 
Legislação para. as redigir antes de 
se imprimirem. 

Seguio-!ro· a . quarta parte d& Ordem 
do Dia, e entrou em 1• e 2• -dlecusalo 
o Projecto de Lei da. Camar.a. doa Srs. 
Deputados sobre as prisões por erJ• 
me . sem <CUlpa formada.. 

O Sr. 2° Secretario leu o Projecto, 
entrou em. 111scnslio o Art. 1° com 
os dous flaragraphos respectivos . 

..... 
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"Art. 1. u Só poderão ser presos por cri
rue ,~:;em culpa formada: 

"§ 1.0 Os qUtl forem achados ·em flagran
te d·~licto, entendendo-se presos em flagx:ante 
dellcto, não só os que se prenderem commet
tendo o delicto, mas tambem os que se pren
derem em fugida, indo em seu seguimento os 
Officiaes · de Justiça ou quaesquer Cidadãos, 
que presenciassem o facto." 

"§ 2." Os que forem indiciados de assas
sínio, de hom!cidio, de roubo feito com vio
l~ncia ã pesso.a. de furto feito com arromba
mento, e de crimes de l'ebellião ou sedi~ão." 

O Sn. J.L\HQt:Ez DE C"\.RA \'ELJ.AS: - N' ão 
pôde ha,,er duYida neste Artigo quanto á 
parte que diz os casos em que se põde pren
der sem culpa formada, porque até isto é da 
nossa Orden:'lçiio; porém falta um.a cousa QllP 

a L~ó>g!slação antiga tem providenciado, e que 
eu aqui ni!.o \'ejo, parecendo-me aliãs mui na
cessaria par.a a segurança da liberdade do 
Cidadão. Pela maneira poJ:: que estâ concebi
do o Artigo, póde qualquer Official de Jus
tiça, ou qualquer Cidadão diz-.?r que achou 
um homem em flagrante delicto e mettel-o 
logo n.a Cadeia. ~ão me parece isto conve
niente, e é necessario que se diga que o leve 
dir·ectam-t;nte á. presença do Juiz, porque o 
Juiz é qu~ d~ve dizer s.: elle deve ou não 
ir para a cadela, e alli fica~: . em deposito 
para se for.mar a culp,a. As .nossas Leis an
tigas assim o mandam e dizem que quando 
não seja possível levar o preso immediata
mente ã presen!:a do Juiz, ou por não serem 
horas propri.as para isso, ou po~ este ficar 
muito distante, se leve no menor tempo pas
sivei, que o Juiz fará perguntas ao réo, e 
ouvirá coarctadas que elle der, etc. Ora, n6s 
não devemos fazer uma Lei que segue menos 
a. liberdade do Cidadão do que as segu!'aram 
as Leis antigas, portanto, eu passo a. pro
pôT uma 

E:\rENDA 

ultima discussão do Parecer da Com
missão de Constituição e Diplomacia. 
sobre o Of!lclo do Ministro dos Ne
goc!os Estrangeiros acerc.a do Sr. Se
nador Marquez de Barbaceua; dêpois 
a ultima discussão do .Parecer da 
Commissão de Legislação sobre o Te· 
querimento da Camar.a e Povos da 
Villa de BaependY, que pedem a crea
ção de um Juiz de Fóra naquella 
Villa; em terceiro lugar, a continua
ção da discussão do Projecto ,a.diado; 
em ultimo, a discussão do Project<l 
do<: Lei sobre a Libt:l:Jade da Im
prensa. 

Levantou-se a Sessão ~s duas ho
ras da tarde. 

22• SESSÃO, ·EM 31 DE MAIO 

Expedié:nte. - Ultima discussão flr.J Parecer 
ela Commisstio de Constituição e Diplo 
macia a rc:'spcíto do Sr. Sena.dXYf Marquez
dc Barbacena. - Ultima disctusüo do Pa
r·ecer da CornrniS'são de LegisZação so'br~ 

.o requerí?nento da Carnara e Povos dG 
Vil7a de Baependy, em, que pedem a Orea-
çrio de um Juiz de Fóra. - Continuaçao 
da 2n c'Uscussão d.o A.rt. 1° e pa;ragrotiht> 
1° do Projecto de Lei sobre a.s prisões por 
cri?ne sem culpa formada. 

PRESWEXCTA DO SR. BISPO CJ,J'ELLÁO-:!\fÓR 

Achando-se presentes 30 Srs. Sena.
dores. declarou-se aberta. a Sessão. O 
Sr. 2n Secretario leu a Aeta da ant~ 
ced€nt-e e foi approvacla.. 

O Sr. 1° Secretario deu -conta dos 
seguintes 

O !fi cios 

·"Deve accrescentar-11e- Conduzindo-o di- "!llm. e Exm. Sr. -De Ordi!m de Sua 
rectam~te á presença do Juiz. - Marquez 
ac· OtJrtNJcllas., Majestade o Imperador participo- fJ. V. Ex., 

Foi apoiada, mas dando a hora fi
cou adiada ~'~- materia. 

O Sr. Prealdente designou para 
Ordem do dia. em ~~~imeiro lugar, a. 

para o fazer presente á camara. dos Srs. Se
nador('s, que por Decreto de 17 -de Fevereiro 
deste anno Houve o Mesmo .A:ugngto Senh-or 
por bem ficasse de nenhum effelto a Commlt
são Militar cre,ada por Decreto de 20 d-e. 

19 
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Maio de 1825 na Provincia. Cisplatina, para 1 devia ler-se o Relatorio; mas agora a. Cama· 
julgar os individuas da. Armada. Nacional e ra nada aproveita com essa leitura· pertun~ 
Imperial. incursos nos cirmes declarados no ctoria. 
mesmo Decreto. -Deus ,Guarde a V. Ex· - O -su. V1scoN E DE CAETRt: - Eu· acho 
Paço, em 29 de .Maio de 1828. - Diogo Jorge que se não perde tempo em se ler., porque 
àe Brito. -·Sr. Visconde de CaetM." mesmo na. leitura do Officlo jâ ha materi.a 

"mm. e Exm. Sr. - •Não m·e. permittindo para se requisitar, ou dizer alguma cousa. 
a grave enfermidade de que me acho atacado 
ir pessoalmente apresentar â Camara dos 
Srs. Senadores o incluso Relatorio concer· 
nente ã. Repartição da Marinha a meu cargo, 
transmitto a V. Ex., para que levando-o ,ao 
conhecimento da mesma Camara, possa ella 
tomai-a na devid.a consideração. ·- Deus 
Guarde a V. Ex. - ·Paço, em 29 de Maio 
de 1828· - Diogo Jorge cte Brito. - ·Sr. Vis-

O Sr. Presidente põz este objecto 4. 
votação, e decidio-se que se não lesse 
o Relatorlo. 

o Sn. M.\uQt.:EZ DE SAno AM:.uo: - Vis· 
to que se venceu que se não lesse. parece que 
deve ir á Commissão para se ler, e depois 
então imprimir-se. 

O SR. MARQUEZ DI<: CARA '\'EJ,LAS: - Eu 
conde de Caethé." t,amb~;;m assento que deve ir á Commissão, 

Quanto ao prlnieiro a Camara ficou porqlle, se se não sabe o que eUe contém, 
inteirada; quanto ao segundo, obser- como ha de mandar-se imprimir? .Mandar-se 
vou . 

1 

imprimir o Relatorio sem esta Camara o ver, 
nem a Commissão, é eQUSa em que não con-

0 Sx. BonGES: - Parece-me que se deve vaanho; porque póde ter alguma f.a.'lta, ou 
ler o Relatorlo, porque se o Ministro viesse I qualquer outra cousa, pela ,qual não deva im-
pessoalmente, havia de lel-o. 1 primir-se. 

O ·Sn.. C.ARNEmo DE CA:UPos: - Eu julgo o S~:. MAnQUEZ DE P.uA~AGu.i: - Creio 
que deve ser impresso. -Se o Ministro viesse, que este mesmo Relatorio o Ministro já o 
necessariamente. havia de ler-se; mas como mandou á Camara dos Srs. Deputados, e que 
não veio, é escusado estarmos a perder tem- lá foi !ido. Que cousa. pois, poderá conter 
po; porqu-e o Relatorio é longo, perde-se .a que se não possa imprimir, e que por isso · 
attenção, e pouco proveito se tirará da lei- seja preciso que. vá primeiro á Commlssão? 
tura. A-chava que era mais conveniente man- Nem eu posso suppôr que o Ministro diga 
dar-se imprimir, visto que o Regimento não nelle cousas que se não possam pubUCa.r, pois 
trata desta tBSpecie, não obriga 11 que se lefa. então o enviaria com a recommendacão de-

O SR. BoRGEs: - Se o Ministro viesse, o secreto. Voto, pois, que se mande imprimir. 
que é qu·e se fazia? Perdia-se uma hora, duas, o SR. BoRGES: -Nunca se ~anda im· 
ou tres. emquanto elle lesse; e uma vez que primir cousa algum,a sem prévio conheci
elle não vem, por que razão ha de a C.amara mento da Camara. E' a primeit:a vez que Isto 
ficar inMblda de saber já o que contém oRe· acontece. Não estou por semelhante cousa: 
Iatorlo? Não descubro nenhuma. Se é por- voto, portanto, contra que se imprima sem 
que o Regimento não trata disso, segue-se conhecimento da C11mara. 
que é omisso. Tambem o ~gimento não con· O Sa. CARNEIRo DE CAMPos: - O que 
ta com o impedimento do Ministro: conta nunca se manda Imprimir sem pr!meiramen
sempre com a presença delle. Gr,a.nde eco· te se ler são os Projectos de Lei que se apre
nomfa de tempo quer o Nobre Senador, mas sentam nesta Camara; porque poderá um 
para empregar em· que? Nisto mesmo; por· Projecto ser tal que se não deva Imprimir, 
que a occupação da Camara é tambem lns·J e ser logo rejeitado; mas Isto do que ae tr,ata 

. trutr-soe de .tudo qu,a.nto aqui vem. é cousa multo dlfferente, e portanto parece 
O Sn: CARNii:mo DE CAMPOs: - Eu ainda ( mais conveniente _que se imprima. 

insisto; Se viesse o Ministro, a Camara e:xf-, O ·SR. BoRGEs: - Os P~jectos de Lei 
gfria que houvesse de dar-lhe JUust~:ações, e estft.o D<l mesmo caso deste Relatorlo. A ea
esclarecfmentos, e para isso necessariamente mara. nunca os mantla imp~lm1r sem primei~ 
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r.amente os ouvir ler, sem t<~mar previa co· 
nhecimento delles: agora. quanto ao Relato
rio, querem-no mandar imprimir sem se sa· 
ber o que elle contém! Não concordo em se· 
melhant<> cousa; porque, pelo menos, segue-se 
daqui a irregularidade nunca vist.a de ser <1 

publico primeiramente instruido do que con· 
têm o Relataria, do que esta mesma Camara 
a quem foi dirigido. 

o Su. CAI!XF.IUO m~ c.\~fPOS: - Por ora 
o meu arguml•nto ainda está em pé. Isto não 
é dependente da nossa approvação: é um R-e
lato rio que o Ministro da Marinha apresenta: 
põde ir primeiramente imprimir-se, porque 
não ha Lei nenhuma, nem Resolução, que 
mande que .antes disso seja vist<l e examina
do. O Relataria é um documento independente 
de nós, ~! que necessariamente deve ser im· 
pressa, para o lermos com devida attenção 
e para o conservarmos afim de fazermos as 
competentes observações. qu,ando fôr tempo 
opportuno. 

Não havendo mais quem preten
desse a palavra, e dando-se a mate
r!a por discutida. fez o Sr. Presi· 
dt'nte as propostas convenientes, e 
d.eciidi-o-se qwe se 'mand.:l/Jse imp'ri
mir o Relatorio, e que se remettesse 
â Commissão de Guerra e Marinha. 

O Sn. CAR:"\Emo DE CAllPos: - Peço a pa
lavra para apresentar a minha 

"R,queiro que .a Comm·!ssão do Regi
mento Interno proponha uma providencia a 
respeito das certidões que as Partes. pedem 
ao Senado, afim de que. discutindo-se com 
t()da a madureza. sirva de regra permanent-e, 
e fa~ pa.rte do mesmo Regimento. - Paço 
do Senado, :n de Maio de 1828. - Carneiro 
da Oa·mvos." 

cios Estrang«.>iros, datado de 28 do 
presente mez, a respeito do Sr. Se· 
nadar lfarquez de Bárbacen.ã. Não 
houve quem fallasse sobre este Pa· 
recer; e sendo proposto a votos, fi
cou approvado. 

Seguia-se a segunda parte da Or
dem do Dia, que er.a a ultima d·is· 
c.ussão do Parec-er da Commissão dtl 
Legislação, apresentado na Sessão de 
19. de Agosto de 1826, sobre o reque
rimento da Camara e Povos da Villa 
de Baependy, em que pedem a cre.a
ção de um Juiz de Fóra naquella Vil
la. Parece que algum dos Srs. Sena
dores requereu a leitura dos do
cumentos relativos a este objecto;- e 
pt>dindo então a pal.avra d·isse 

o Sn. CAttNEJRO DI~ c.utPOS: - Creio que 
todos estamos conformes a respeito da neces
sidade desta. medida. E' bem conhecida a ne
cessidade que estes povos têm de .um Juiz de 
Fóra, por causa da gr.a:nde população, e au
gmento de riqueza. a quof' tem ehegado, não 
bastando já os Juizes Ordinarios para as cir
cumstancias em que estão: por~nto para se 
entrar na discussão da materia. não é pre
cisa a leitura de mais docume·ntos. A impor
tancia do requerimento é bem sablda. 

O Sn. BoRGEs: -Diz o N<lbre Sen_ador 
que a importancia do requerimento é bem 
sabida.. Aqui estou eu que nada sei: port:mto 
penso que se devem lt.>r os documentos. 

O SR. MAnQuEz lll~ C,\tt.WEJ.T,As: - Sr· 
Presidente. Eu julgo que sempre é bom que 
o Senado todo fique bem inteirado desta ma
t~ria, e que por consequencia. devem-se ler os 
documentos; porque não basta saber-se a im
portancia do requerimento, é necessario sa
ber-se tambem em que distancia ficam os Po
vos desEe Juiz de F6ra. e todas as mals cir
'Oumstancias cujo conhecimento nos p6de 
conduzir :a deliberarmos com o desejado 

Foi apoiada e ficou sobre a Mesa acerto. 
para entrar em discussão na ordem O SR. MAHQUEZ nE Ixn.urnOPE: - :'-ião 
dos trabalhos. me parece conveniente estarmos agora a gas-

Entrou-se na primeira parte da Or- 1 tar tempo com taes exames. Sobre esta ma
de·m do Dia ... ,e .. .teve lugar: a ultima I teria deve-s-e fazer um Projecto geral para 
discussão do Parecer da Commissão todo o Imperio: que necessidade ha, pois, de 
de ConRt1tuição e Diplomada sobre 0 estnrmos agora a tratar de uma medida par
Officio do Exm. Ministro dos Nego·. t!cutar? A justiça tem sido alli administrada. 
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a.té agora ~r Juizes Ordlnarlos: continue a 
sel-o do mesmo modo até haverem providen-

O Su. CAJtNEmo llE CAMPos: - Sr. Pre
'Sidente. A Constituição estabeleceu o direito 
de petição; portanto, gosando os Povos deste 
direito, devem merecer ·a atten~ão da.s Cama-. 
ras. Ora, este Povo está pedindo, desde 1826, 
este Ju!z de Fóra: por que razão se lhe não 
ha d·:' dar? Diz um dos Nob~es Senadores que
se espereo pan o plano ge!"al. :-l'õs sabem<ls 
que este plano geral h:1 de leV'ar muito tem
po. E' pre.~iso que haja um Codigo approvado 
na parte criminal e na parte civil: quanto 
tempo ncs não levará. este negocio? Estare
mos nós por isso annos e annos sempr.e sur
dos a necessidade tão vivamente repr-esenta
das? Deixaremos de parte os requerimentos 
de povoa~ões, como dissoe o Nobre Senador 
que têm, ás vezes. mais gente do que as mes
mas Cida·des. quando as Camaras nisto não 
têm o menor incommodo? .Supponhamos que 
s~ eleg~ ago!'a o Juiz de Fõra para Baepend:·, 

C'!as geraes 9. este respeito. 

O SR. J'oÃo E\'A~GELISTA: - Sr:. Presi
dente. Levanto-me porque dizer que não ha
via necessidade dest.a providencia, quando eu 
conheço pela propria experiencia, que com ef: 
feito a hn., e que essa necessidade ê muito 
g!'ande. 'Em muitos lugares da Provincia de 
Min:ts não ha Juizes de Fór,a. nem ha Juizes 
O't'dinarios que administrem a Justiça, nem 
ha uma pessoa lettrada, nem mesmo um ho
mem que St" diga de ·intelligencia. Isto é o 
que observei sendo Ouvidor, e a:ndando de 
Correição; e isto mesmo é o que vi n.a Villa 
de que t>.stamos tratando. Para qualquer cousa 
é necessario que o Povo daquelle lugar re-: 
corra a S. João d'El-Rei, que fica -vinte e 
quatro leguas d:stante, ou á Campanha, que 
é tambem muito longe. Diz-se que se espere 
peta orga.nisação do systema geral. Taes con
~hie:raçõt's nunca devem preponderar, ne;:n 
soeren:. attendidas á vista d.a!s necessidades 
dos Povos. Logo que esta necessidade se re
presenta, cumpre dar-lhe remedio, depois se 
t'r:itará d·:>.sse systema geral. Nesta Villa. on-
1<: estive, não ha um accessor que s.aiba; e 
com'O o nã.o h:t o que é que ha de fazer o Juiz 
(}l"dinario! Demorar as Partes, emquanto re
corre á Cidad·~. que fica muito longe, com() 
:ti disse. Pare.ce-me portanto que se deve de
rerlr a um n~gocio que se pede com tanta 
n~essidad.e e com tanta instancia. 

O SR. M:ARQUEZ DE IXHA:M:BUPE: - Sr. 

e que amanhã se dizia que não havia mais. 
Juizes de Fõra. deixava este de servir assim 
como todos os outros. A C'ónstituição suppõ~ 

a existt>ncia de Juiz-es de Direito: portanto 
parece-me que ha toda a razão para que se 
crie este Lugar. 

O Sn. JoÃo E\'ANGELISTA: - O Nobre Se-. 
n.ador prev~nio-me na maior parte do que eu 
tinha que dizer; entretanto accrescentarei que 
a Villa de Baependy não é grande, porém está. 
no centro d~ uma grande povoação que a ro
deia, e parece de proposito feita p,ara ser o 
ponto central da Justiça; e por isso deve-se 
crear este Juiz, que ao menos vai instruindo 
as Partes para quando depois se estabelece· 
rem .as novas substituições. Reporto-me no 
mais ao que o Nobre S~nador disse, e estou 
em que o que pede aquelle Povo é fundado na 
Constituição. 

'Presidente. Os argumentos do Nobre Senador 
não me fazem mudat: de opinião, e insisto em 
que é necessa.rio esperar~se pelo plano geral, 
em que isto fique determinado de um,a. ma· 
neira fixa para todo o Imperio, até para não 
est~rmos agora a fazermos uma cousa, que 
depois se h,a de abolir. Não ba razão nenhuma 
para. que se attenda a uns e não a outros: 
neste caso todas as Povoacõ.es gra:ndes devem 
ter .rufzes de F6ra, pois que multas ba que 
têm maior numero de gente do que .as mes
mas Cidades. e comtudo são governadas por 
Juizes Ordlna.rios. como sabem todos os que 
têm viajado pelas Prov.fndas Centraes. Estes 
s~ os motivos, pelos quaes me parece que se 
-t!.oeve aüi.ar o negocio a~é se organfsa~ o plano 
•~t'al. 

O Sn. MARQUEZ DE CAnAVELr.As: -Eu sou 
de opinião tambem de que se crie este lugar. 
Na.s circumstancia.s ~m que se acha a Villa 
de B.aependy, um Juiz Ordinario não é bas .. 
tante. A povoação é mui grande; o commercio 
t-:>m cresc!do consideravelmente; hão de ha· 
ver muitas Causas e muito importantes; por 
consequencia •não se p6de desdefxar isto nas 
mã.os dt> um Juiz Ordinarlo. que não p6de 
despachar sem .access()r, o qual multas vezes 
é tão ignorante ou a!nda. mais do que o mes
mo .Juiz. E que incommodo não causa. Isto 
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peLo que toca aos inventaries. a respeito dos 
quaes é net!t'ssario recorrer ao Corregedor da 
Comarca., 90r não haver all! Juiz de Vara 
hr:mea? Quando tive a Pasta dos Negocies da 
Justiça recebi a este respeito repetidas qu-ei
xa:s d.a Villa de S. Bento de Tamanduâ, por 
de-penderem do Corregedor da Com.arca, e o 
Juiz Ordinario não poder fazer isto. Portanto, 
Sr. Pres'dente, assento que devemos annuir: 
ao !'tUe est-:: Povo pede, porque as suas ra· 
zões são muito bem fundadas, e é justo que 
.Sl~ crie ~ste Lugar. 

O Sr. Visconrl\! de Alcantar.a im· 
pugnou a creação deste Lugar. mas 
não se podem entender as razões em 
que se fundou, pelo que o tachygra
pho escreveu. 

o S.&. }Í.o\.HQVI~í: DE CAJI,\\'Eí.L\!>: - sr. 
Presidente. Responderei ao Nobre Senador 
p{)!lderan.do _que, ainda que um Juiz de Fór.a 
no primeir·o anno esteja com os olhos fecha
dos a respeito da pratica, comtudo tem muito 
maiores luzes do que os Juizes Ordinarios. 
Alguns destes são taes. que mandam .as Pa!.'· 
tes escr~ver-lhes o nome, como outro dia li em 
c.m Perio<f_!eo. Sendo isto assim, Sr. Pres!
d~nte, não sei como ha quem impugne a crea
~.ã.'O de un1 Juiz Lettrado em um lugar onde 
a. pov~ação, a agricultura e commercio tanto 
têm crescido? Onde ha de haver Causas com· 
plicadas e de grande importancia: e onde por 
con.sequencia um Juiz leigo, .ainda que seja ' 
dotado da melhor boa fé e dos melhores de· 
seios de acertar. ha de fazer injustiças. Diz 
o Nobre Senador que ha recurso das suas sen-1 
tença.s; se essa r.azão militar, não tratemos 
tambcm. dos Juizes ãe ma·ior instancia, por
que das suas Sentenças ha igualmente re
~urso. Sei que os povos de Pox:tugal requere· 
r:un ao Rei que lhes mandasse Juiz de F6ra; 
mas sei tambefn que depois pediram o contra
rio. Sustento que se deve crear este Lugar, e 
que isto me parece muito justo. 

O S&. Vrsco~"DE DE AT,CA:8TARA: - Nunca 
PllZ em parallelo as luzes dos Juizes de F6ra 
e .as dos Juizes Ordinarlos. Isso fôra um ab
sut"do. Quanto ao que o Nobre Senador apon· 
ta. de haverem Juizes Ordlnarios que: man· 
da.m as Partes assignar por elles, se a Villa 
é tão pequena que não ha nella quem saiba 

1~1·, nem t•screvt·r, nàl) cat't•ee dt' Juiz de Fóra, 
se é populosa, c rica, ha de ter muitas pes
soas que saibam ler. e ot>scrcvt>r, e que pos
sam servir para Juizes Ordinarios ; Lugar 
par~ o qual se não requerem grandes conhe
cimentos; pois o que os Juizes Ordinarlos 
fazem é preparar os Processos, pelo ·incom
modo que causaria irem as Plrtes com as 
suas testemunhas aos lugares onde se .acham 
os Juizes Lettrados; e darem alguma Sen
tença -em casos mui pequenos; nos outros, a 
sua decisão é sujeita a m~ior .alçada. Assen-· 
to. pois, que se não deve crear Juiz de Fóra, 
porque não vejo tttfUdade nt>nbuma n!sso. 

O SR. ::VL\RQUE7. DE C.\RAYELLAS: - O mes· 
mo incommodo qU·:! o :-.rl'>'bre Senador apontou 
terem as Partes e as testemunhas, prova. a 
necessidade qu<' ha. destes Lugares. 

O ~P.. "C7!!'coxnr: nr. CA~:nn~: - Sr. Presi
dente. Nada queria dizer sobre esta matE>ria, 
pcrque está muito bem discutida; entretanto 
semprt' nw le\·antei para observar que contra. 
a expcr'encia não ha argumento. Sem con
testar que ha Juizes Ordinarios muito capa
zes, direi que no ger.al são mãos. porque têm 
parentes e amigos que se emp-enham para com 
elles. e não se administra por consequen~ia 

n. justiça com aqu-ella :.exactidão com que 
d·~Ye ser administrada. Co·m os Juizes de 
Fóra não acontece o mesmo, porque não têm 
essas relações; e ainda que lhes falte a pra
tica, possu('ill comtudo os conhecimentos de 
Direito. Demais, o ·Povo de Baependy está 
persuadido de que da creação de um Ju~z de 
Fóra. naquelle lugar lht> ha de resultar muito 
bem; e com effeito ·deve-se alli crear um tal 
Juiz, porque a Villa vai em grande augmento, 
e o seu ··commercio é avultadissimo. Voto, 
portantO; pelo Parecer da Commissão. 

Não houve mais qu-em fallasse; e 
dando-se a materia por discutida, o 
Sr; Presidente pôz a votos o Parecer, 
(' foi approv:ado. remettendo-se ao 

mesmo tempo á Commissão para for
mar o Projecto. 

Entrou-se na terceira parte da Or· 
dem do Dia. que era a continuação 
d!l, discussão do Artigo 1°, para<!ra

. · pho 1" do Projecto de Lei sobre as 
PrisÕI:'s por r rimE' sem cu Ipa formada. 
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· O Sr. Marquez de Inhambupe fallou 
a. respeito, mas o ta.chygrapho não 
ouvio, 

quez de Car~vellas. com uma modificação, 
que é dizer-se - todas as vezes que ser possa 
a·presente-se ao Juiz de Paz. - Acho que não 
ha inconveniente algum em que isso se de
clare. Se acaso nós não tivessemos muitas 
Leis podia-se dispensar esta declaração; mas 
como as temos e são entendl.das por diffe· 
rentes modos, ê justo que se faça, e com to
da a precisão. Diz o Illustre Senador que as 
Leis têm mandado que se vá aos Juizes, e 
que póde acontecer que em razão d.a distan
cia isto se não possa pt:aticar. Em regra to
das as vezes que ha cadeia. ha Juiz, e deve 
havei-o de Paz em c.ada Freguezla ou Ca
pella filial: portanto, está desvanecida· essa 
difficuldade, e acho que esta disposição é de 
summa importancia, porque póde ser que o 
Juiz logo interrogue o preso. e não ache mo
tivo P.ara o fazer soffrer a prisão. evitando-se 
portanto que o homem passe po~ aquelle -in
commodo, que todos nós sabemos ser grave . 
Os Juizes de Paz em Inglaterra, logo que vêm 
que não ha razão, despedem o rêo; mas se 
acaso 'descobrem motivos, e grandes i·ndicios 
de criminalid.ade. então mandam-no para a 
c2deia. Eis aqui o que eu tambem quero que 
se adopte ·entre nós: portanto vá o preso pri
meiramente .ao Juiz para lhe fazer o hiqui
ritorio, e conhecer logo do estado do facto. 
Nós temos tambem .a Lei de 63, que manda 
que os presos vão ao primeiro Juiz de vara 
branca. Isto me parece um pouco diff!cil; e· 
até porque em umas Leis se diz que vá. ao 
Juiz, e em outras se diz que vão ao Juiz de 
Vara branc.a, assento que devemos deliberar 
o que fôr mais acertado. e declarai-o com to:. 
da a exactidão; imitando assim os lnglezes, 
que quando fazem Leis nov,as tiram das Leis 
velhas o que ê bom e desejam conservar, só 
para o separarem do cabos da antiga compi1 
lação, da qu,al ãs vezes citam â margem os 
lugares. Desta maneira, casos que jâ estão 
providenciados tornam a apontai-os, fazendo 
um resumo de toda a m.ateria connexa, para 
não se es~ar recorrendo aos muitos e vari~ 
dos lugares da r ... eg!slação de differentes épo· 
cas, em que muitos se confu·ndem; sendo pre
ciso na delles, assim como na nossa Legis
lação, sor ãs vezes gr.ande Jurisco.nsulto para 
não se perder no labyrlntho das Leis todas. 
Ora. ha interesse neste primeiro lnterrogato· 
rio, e não se deve perder tal opportunldade; 
porque o rêo ê apanhado e com as testemo· 

O Sn. M.\RQUEZ DE CAR.WELLAS: -O No
bre . Senador ·que .acabou de fa.llar, combateu 
a Emenda que hontem otfereci a. este -:\rtigo, 
fundando"'S-e em que a materia della estâ na 
Legislação existente, e por consequencia não 
ê necessaria tal Emenda. O Illustre Senador 
não reparou de certo no Art. 7° d-esta Lei, 
onde se diz que ficam revogadas todas as 
Leis, Decretos e Resoluções em contrario: se 
reparasse, talvez não combatesse a Emenda. 
Ora. a intelUgencia geral no Paiz em que 
vivemos, ê que o preso vai logo para a ca
deia, porque chegamos ao seculo 19, sem ver
mos estabelecidas casas . de dep_osito separa
das das prisões; e de mais a mais vindo este 
Art. 7° que deroga todas as Leis em contr.a-

. rio, e não se fazendo aqui esta. Emenda, o 
homem que prender, dirá que não pôde obser
var as Leis atê então existentes, que são, além 
de outras, o Alvará de 15 de Dezembro de 
1608 e a Or:denação do Liv. 1° Tit. 75 para
graphos 10 e 15. que dizem que o que pren
der, leve o preso directamente ao Juiz; que 
se fôr de noite a horas improprias, conduza 
no outro dia de rnanhã; e no caso de que o 

· Juiz esteja ausente, diz que o Alcaide guarde 
· o preso no seu carcere, para o levar ao Ju'z. 
logo que este chegue. Diz o Nobre Senador 
que, se puzermos a Emenda, resulta embara
ço, e ê o mesmo que dizermos que se não 
cumpra a Lei. . Rlespondo que, s-2 por Úma 
parte devemos procura~: que não fique Impune 
quem faz crimes. para que estes se não au-

. gmentem, por outra parte devemos procurar 
tambem que se não opprJma a innocencia, e 
por Isso ê necessarla a Emenda: do contra
_rlo, muitas vezes acontecerá ficarem os pre
sos muitos dias na cadela, sem o merecerem, 
e todos nós sabemos quão grande incommodo 
Isto seja, pois conhecemos qual é a desgraça 
d,as cadelas que temos. Sustento, pois, a mi
nha .Em~nda. 

Fanou o Sr. Marqul"z de Inharnbu
~. mas o tacbygrapho não a.pan h ou 
o seu discurso. 

0 SR. CARN!l:TRO m~ CAMPOS! - Eu SUS· 

tento a Emenda do Nobre Senador Sr. Ma.r· 
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nhas que viram o f.acto, vêm ao Juiz. Aqui l ge que s-e tMa uma Lei, é pa.ra. fixar o tempo 
ha testemunhas de vista, ha o depoimento 1 dentro do qual o Juiz deve fazer constar ao 
della.s, e do réo, que ainda não está. ensaia- 1 l'êo por uma Nota o motivo da sua prisão, 
do, e prevenido para procurar evasiv.as, e de 
tudo isto se faz logo um Auto. Se acaso se 
dá. tempo a que elle esteja com os outros réos 
mais experimentados, e encanecidos nos cri
mes, suggirem-lhe mil astucias. e lhe ensi
nam como se h.a d~ evadir ao castigo, de sor
te que quand~ é perguntado jâ responde com 
pr~venção. Digo, ·pois, que o réo seja condu
zido logo ao Juiz, sendo possivel, e isto nãq 
só ê do interesse do mesmo rêo; porque de 
outra sorte póde acontecer ficar mui.tos dias 
na prisão sem ser interrogado. Em França 
havia .a regra que o homem pegado pela Po
licia fosse .zm vinte e quatro ho~as pergunta
do: apezar disso estavam na cadeia muito 
tempo sem se fazerem as perguntas, até que 
em 1818 o Ministro ·Mr. Pasquier fez consul
tar est<! negocio por uma especie de Commis
são, e acaboy_ com este abuso. Desde essa épo
ca po~: diante os réos ficam só as vinte e 
quatro horas para aquelle fim. Entre nós, se 
são casos graves. ficam muito tempo, e é máo, 
porque, ou hão de estar com os outros réos, 
e então ha riscos sobre a pessoa do mesmo 
réo, que nisso soffre uma tortura. Estas são 
as minhas idéas, e em confor.mid,ade com el
las passo a off·.:-recer ·esta 

''E será ·levado immediatamente ao pri
meiro Juiz de Paz todas as vezes que ser 
possa, para que o dito Juiz faça o Corpo de 
delicto e faça ao réo, e ás testemunhas ne
cessarias. - Salva a ~:edacção. - Paço do 
Senado, 31 de Maio de 1826. - Carneiro rJ,e 
Campos.·• 

Foi apoiada. 

O Sn. RoniuGUES DE CAnV'ALRo: - Sr. 
Presidente. Tem-se combatido a minha Emen
da. -e a meu ver, com bem pouco fundamento. 
.Eu alffiento que se não devia fazer esta Lei, 
porque a Constituição o nAo manda. O que 
ella. diz ~: ('Leu) este6 easos em que o Cld.a, 
dão p6de ser preso sem culpa formada, estio 
declarados nas Leis existentes, e nellas ·mui· 
to bem providenciado sobre o que entlo · ·se 
deve praticar. Para o que a Constltulç'o exl-

o nome de seu accusador, e os das testemu
nhas, havendo-as, sendo a prisão em lugar 
remoto da residencia do Juiz, pois que nas 
Cidades. Villas ou outras Povoações proxi
mas a essa residencia, elle o deve f.a,zer dentr9. 
de vinte e quatro horas, com o mesmo Ar
tigo da Constituição t·~m determin.ado. Não 
se ·entendeu isto assim, e assentou-se que se. 
devia fazer uma .Lei que. declarasse quaes 
eram aquelles casos e explicasse o que se 
devia entender por flagrante delicto; porém 
fez-se de maneira tal que, o que existe na 
Legislação antiga, está melhor providencia
do do que o que s~ propõe aqui; e 'como nes
ta se d·iz que ficam revogadas tod.as as Leis 
em contrario, propuz a mi-nha Emenda para 
que não acontecesse pegarem em um homem 
sem a;nd::t se poder chamar crimincso, ~inda 
mesmo em flagrante, e tal seria aqueHe quE
matasse o outro em defesa propria, e sem 
m,ais aver.iguação o fossem metter na Ca
deia. Se nós não acautelamos isto, que ~tá 
prevenido na Legislação antiga. !então não 
fazemos nad.a, e é melhor deixarmos as cou
sas como estão. 

Ainda qu·~ na presente Lei não viesse o 
A:rt. 7°, que revoga todas as anteriores em 
contrario, seria sempre necessaria esta cla
rez.a, porque todos os dias estamos vendo as 
interpretações que se dão ás cousas. :Ainda 
ha pouco tempo ouvi que na Camara dos 
Deputados se disputava se o Regimento dos. 
Conselhos Geraes de Provincias devia ir á 
Sancção Imperi.al; pensando-se que, como no 
Art. 89 da Constituição se diz que esse Re
gimento Jhes serâ dado pela Assembléa Ge
ral não era necessaria essa Sancção, sem se 
adverti-r que todos os actos Legislativos são 
dependentes della para t~rem vigor, salvo o 
caso unico em que duas Leglslaturas que se 
seguir.em á11uella que tiver ap~sentado um 
Projecto que não obtivesse a Sanccão, o tor
nem successlvamente ,a apresentar: por isso 
em todo o caso esta declaração seria neces
sa.rla, para que se não dissesse que, como 
nesta Lei se não providenciava. isto nem a 
este respeito se recommendav,a a. observa.n
cla das até então existentes. ninguem era 
obrigado a essa observancla. Quanto á Emen-
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da. que diz .que· o preso seja directamente conduzido perante o Juiz de Paz. Não me 
conduzido ao Juiz de P.az mais proximo, po· : ~ontormo tambem com ella., persuadido de 
dia passar: porém se a casa do Juiz Terri- ; que o Juiz de Paz nada tem com tal objecto. 
torial flcar mais perto do que a daquelle f O Juiz de P.az não faz mais do que formar 
Juiz de Paz, por que motivo não ha de ir ' o corpo de delicto, e remettd-o eum o rêo a.o 
antes a esse Juiz Territorial? Esta Emenda I Juiz de Direito: com(), pois, se lhe querem 
é ':Dais restricta, e assento que, dizendo-se i dar attribui~ões que lhe não competem? Su]l
que seja lev.ado directamente ao Juiz, -estâ ! ponhamos que o réo dá. uma escusa tal que. 
dito tudo. · 1' mereça ser solto: pôde o Juiz de Paz fazel-CD? 

O Sn. C.-ut.,...EIRo DE CA:MPos:.- Já mos· Não, porque elle nada tem com o I;éo. O seu. 
trei que estava conforme em principias com 1 dever é formar o corpo de delicM, e remet. 
o Illustre Senador: no que unicamente não 1 tel-o com o réo ao Juiz de Direito. A Lei da 
concordo -é em que isto fique só aos Juizes reformação da Justiça tinha determinado ... 
de Vara branca, porque estes são menos: não 
estarão tão promptos, e haverá por conse
quencia a difficuldade qne se procur.a ~·Ti
tar. O inconveniente que o Illustre Senador 
suppõe na minha Em-enda, não existr:; pür

O lllustre Orador faHou por muito 
. tempo sem que o tachygrapbo o pu-; 
desse perceber. 

que cada Freguezia tem o seu Juiz de Paz, 1 Senhores, não ha duvida que as, nossas 
e é ma.js facil ir a este n.a Fre ;uezh do que Leis são sanguinarias porque na imposição 
ir procurar o Juiz Territorial; e m-esmo pe. das penas não guard.am a proporção devida; 
los principias Constitucionaes, deve o preso ·~ntretanto são as melhores, porque nella! · 
ser levado ao Juiz de Paz, porque é quem está tudo acautelado. E' preciso não levar
deve fazer o corpo de delicto, e as primeiras mos a philantropia a ponto de exc~so. To
perguntas, e não o Juiz de Direito, porque das ;LS virtudes têm seus limites, e é preciso 
este já julga. As funcções do Processo devem olharmos para esses lugares desertos, para 
separ~r-se o mais que ser possa. Nos Paizes J esses sertões, onde se commettem crimes 
\lnde ha muita abundancia de Juizes, como atrozes até por dinheiro, o que -os tornam 
na França, os que formam o primeiro pro· ainda mais offensivos, e não deixarmos de 
Juizes de Paz é que se deve ir, como pro- prover a segurança publica só pa:ra guardar
paz na. Sub-'Emend.a. mos restrictamente todas as formalidades. ·Eu 

O SR. l\iARQUEZ DE INHA:MDUPE: - Se nós acho o paragrapho muito bom e deve passar 
entrassemos na qu(>stão preliminar, se a Lei como está. 
era ou não conveniente poderiam ter lugar O Sn. DuQUE ESTRADA: - Sr. Presiden
as observações que ouvi .a um dos Illustres te. Esta Lei em que se especifica quando o 
Senadores que acabou de ·fa:llar sobre a ne- · Cid.adão p6de ser preso sem culpa formada, 
cessidade della; mas isto é materia inteira- é nascida da Constituição, e portanto não se 
mente alhei.a da. nossa questão. T.ratamos~.do p6de prescindir della. O primeiro Artigo 
1" paragrapho do Art. lo: e isto é que se de- comprehende dous casos, e diz no primeiro 
vem limitar as nossas observações. que podem ser presos sem culpa formada <lS 

Tenho combatido a Emenda do Sr. Mar- que se acharem em flagrante delieto, e ex
quez de Cara.vellas, por me p,arecer desne- plica o que por isto se entende. A este :res
cessaria, visto que na ·Legislação existente peito não tem havido discord,ancia de opi. 
está providenciatlo tudo a. este respeito. AT- niões na Camara: parece que tod'tJs estão 
gumenta o Nobre Senador com o Artigo 7" conformes na mnteria: toda a questão versa 
desta. Lei. e diz que po~: elle fica revogada. sobre <l que se ha de fazer do que für pre
es&;~r Legis-lação. Não é assim. O que o Art. 7" ciso, se ser conduzido ao Juiz. !!e lev.adc á 
revoga são a.s Leis contrarias a esta, mas Cad«Ha.. Disto ê que as Emendas tratam. A~ 
nio aquellas em que se não imCOntram dis- coums humanas niiio · podem gual'llm- um ri
pOli~ opposta..s ao que a.qul: se determina: goroso equilibrio: a balanc.a sempre pend~ 
portanto e8$e ,argumento não tem vigor. V&1o para um dos lados. Pergunto eu, como é que 
depois. outra Emenda para; que o preso seja a. pessoa que J}rencJer· ha de andar para uma. 



Sessão de 31 de Maio 

e outl'a p.arte ·atraz do Juiz para lhe a.presen- · cessldade de taes d~claraçõ~õs no Artigo, e.l
tar o preso? Se acaso não encontrar o Juiz Iras me parecem precisas. H a a ~ate respeito 
o que 6 que !la de fazer do preso? Necessa- a Lei de 63, a de 21 de M~aio de 1821, ~ ou. 
riamente levai-o á cadeia, e ahi deixal.o em tra muita Legislação, que po1· ser tanta, põe 
custodia, o que não infringe deshonr.a algu- · em confusão os Jurisconsultos: por canse
ma. Se isto, pois, não imprime deshonra, e quencia penso que não é fóra de proposito o 
muitas vezes ha de acontecer depois de bal- faz~rem-s.z as declarações que tenho :r:n·o. 
dado trabalho, por que motivo se não esta- posto. 
belecerá con1o regra geral que ê o que se ln- O Sr.. !v]ARQUIC?. DE CM~AVJ~r.T..AI:l: -· Sr. 
fere o paragr.apho S• do Art. 179 da Constl- Presidente. Não approvo a Emenda do Illus
tuição? :Xão contesto que se~:ia muito bom I tre Senador, emquanto :restringe a Consti
conduzir-st• o preso directamente ao Juiz, mas tuição. Esta não falla em Juiz de Paz: diz 
isto tem inconvenientes insuperaveis; e como simples Juiz, como passo a mostrar (leu): 
sei qu~ ~stá estabelecido dar-se parte aos logo deve ser desprezada tal Emenda., e le
Julzes dos presos que entram e que estes, vauo o preso ao Juiz de Paz ou não. Quanto 
estando presentes, tomam logo o necessario á necessidade dessa declaração, está bem 
conhcc!mento delles, ,approvo o Artigo como demonstrada, para !;e evitarem as intei·pre
~stá. e rejeito as Emendas que se lhe têm tações cerebrinas que muitas vezes se dão. 
offerecido. I Prescindir della seria deixar a porta aberta 

O Sr:. C.\lt:ü~n:o DE C.\)n•os: - Sr. Presi-)a .arbitrariedsdes. Em L~sboc. via ·eu esta1·cm 
dente. Eu fiz a declaração constante da mi- 1 os réos muito tempo no segredo, não obsta.n. 
nha Emenda, porque sempr~ ouvi dizer que l te serem os Juizes obrigados pela. Lel a 
muitas vezes estao os réos multo tempo na perguntal-os dentro de taDtos dias. Os JuJ
cadeia sem ser:::m perguntados; e porque me zes se desculpavam, dizlam Q1lC os rêos e.ram 
parece que não devemos perder .as vantagens. muitos. e que não era possivel executar a 
que aquella occasíão offerec2 para se desco~ Lei, porque não chegava o tempo. Portanto, 
br:r a V·.:'rdade porque naquelle momento e!;- voto pela minha Emenda; c a niio passar a 
tão promptas as testemunhas, o réo não tem Emenda, é melhor não se fa.11ar n!sto. Então 
tido tempo de escogit.a'r eV!asivas, nem as siga:n-s~ as Leis existentes, onde tudo está. 
tem aprendido na communicação com facino- muito bem providenciado. 
rosas: portanto parece-me muito important<' O Sn. MARQUEz DE INJIAMBUPE: - Não 
e.sta disposição, não só a respeito da justiça, haja esse receio de que um homem esteJa. 
mas tambem da ·innocencia. P.ara que se não apodrecendo na cadeia sem culpa formada; 
exponha um homem sem culpa ao lncommo- porqu~, se no termo de vinte e gua.tro horas 
do de uma prisão, ainda que pouco dura- não a formarem, elle requer ao Maglstr.ado e 
doura seja. Quanto á impugnação que se ten:; é immediatamente solto. Agora vou expôr a 
feito á minh.a Emenda, dizendo-se que isto esta Camara ·um caso mui fa-ctiveJ e ass.a.z 
não compete ao Juiz de ·Paz, todo o Juiz tem interessante. A Constituição diz que a casa 
autoridade de fazer certas perguntas em se- do ·Cidadão é um asYlo sagrado, etc.; entre
::nE.lhantes caso2. Se acaso fôr levado á prtt tanto pôde acontecer que ll1ll a.ssaslftno; um 
sença de um Juiz um assassino com o instru~ malfeitor, um ladrão, na occasião e.m que 
menta com que perpetuou o crime, com os commetta um del~-cto. e que veja que é preso 
vestidos · ens.anguentados da victima da sua se m~tta pela casa de um Cidadão dentro, c 
maJdaM, e esse criminoso pretender negar porque é um lugar sagrado não ~ póde en
o facto, necessariamente o Juiz o ha de per- trar mesmo de di.a sem ordem do MaglstrR
gun.tar sobre aquellas clrcumstanclas, e so- do, e aqui está a. fuga do réo muito faciU
bre o dito das testemunhas que tiverem pre- tada; porque, primeiro que. o Maglstra.do or
senciado o .(lelicto, e depuzerem contr.a elle. dene para se poder entral' na. casa, onde o 
Isto soo cousas necessarias, e não se deve réo se .acoutou, tem elle inJmenso tempo par& 
perder a. uti1Made que dellas se. p6de tirar: se escapar, e fica entretanto impune o S~Cil 
portanto os Juizes de Paz devem. ser autoriA dellcto. Não me Jembro disto por combina. 
sados para Isto. Quanto á controvertld.a ne- , ção de Jd-éas: é por factos. H.a. tempos que 
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um homem deu uma facada em outro na ê a Lei: portanto não vejo offensa alguma 
Rua da V,alla; ·correu, e entrou para a casa nisto contra a Constituição. 
de um Cidadão, e porque este não consentia o sa. MAnQUEZ DE PAB.\NAGu.!.: - E' bom 
'que lá entrassem, fugib o réo, e ficou i·mpu· 0 que diz a Emenda do Nobre Senador Sr. 
ne o seu crime. Nestes casos estamos peor M.a:rquez de Inhambupe, mas pôde dar occa. 
do que antigamente, que se não podia entrar sião a que o Cidadão seja accommettido em 
em casa de um Potentado, e havia c.asas;pri- sua propria casa. Por exemplo, p6de um la· 
vilegiadas. Eu quereria que nestes casos se drão subir. por uma escada, tendo ajustado 
pudess·e entrar em seguimento -do réo por com os outros par,a que corram gritando 
qualquer parte por onde elle tambem .. en~ atraz delle, e assim atacarem o Cidadão que 
trasse. Na minha casa entrou um, e expel· está tranquillo. E' preciso ter -em vista tudo 
'li-o, porque jámais consinti que fosse abrigo 0 ,que pôde acontecer. 
de malfeitores. Esta excepção não é contra a 
Constituição, pois favorece a segurança pu. 
blica, e quizera que se fizesse, e offereço 
par,a isso u-ma Emenda. 

o Sn. MABQUEZ DE 0.\RAVELLAs: - Não 
se deve fazer tal Emenda, .porque é contra a 
Constituição. O Illlistre Senador quer com 
sua Emenda restringir a Constituição. 

O Sn. BonGEs: - Não posso deixar de 
dar o nome de gratuita á hypothese que o 
Nobre Sen.ador apr-esenta porque é uma cou
sa ainda não acontecida. Dar uma facada, 
furtar a outro o chapéo na rua, etc., tem 
acontecido: furta·r pela maneira que o No
bre Senador figura, nunca vi. Que se evite 
o que já tem acontecido, é muito justQ, e é 
obrigação do Legislador; porém o que nunca. 
a-c()nteceu, é levar a prevenção a excesso. 

0 Sn._ PRESIDENTE: - 0 Sr . .Marquez de 
lnhambupe tem direito a fazer a su,a. Emen
da. Eu não o posso prohibir. Se ·fõr contra 
a Constituição, a Camara a rejeitará. 

Vindo a Em-enda á Mes.a, o Sr. 2• 
Secretario passou a lel-a, e estava 
concebida nestes te~:mos: 

E:\IE:s'D.-\. 

"Ao Art. 1.0 Addicione-se. que, quando se 
_perseguir o réo em flagrante delicto, e seja 
T.isto que se elle acolha a qualquer sitio, ou 
casa, será. ahi procurado para ser preso. -
.Salva a redaccão. - Ma'rquez de Inhambupe." 

Foi apoiada. 
.. 0 Sn. MABQUEZ DE INHAHBUPE: -Fiquei 

sobresalt.ado com· o dizer o Nobre Senador 
Sr. Marquez · de Ca.ravellas que eu :la contra 
6 Constituição, quando pelo contrario 6 Con
stitu-ição, quando pelo con-trario tanto a de
aeJo observ:ar, e tanto a respeito. Parece-me 
que·· a mi-nha Emenda não é tanto contra a 
-constituição, como o Nobre Senado~: su.ppõe, 
11ão s6 pelo que eu expuz, mas tambem pelo 
-que diz o paragrapho 7• do Art. 179 da Con
&titulc'o;: · {Leu o parag.rapho). Eu proponho 
da maneira por que se deve entrM' na casa 
do ·Cidadão. A Constituição dl~ que ee n• 
1rarA. da maneira que a Lei determln,ar; esta 

o Su. MAllQUEZ DE CARAVELLAS: - sr. 

Presidente. Se o Illustre Senador ainda não 
v.io destes casos, eu já os vi. Depois que os 
Fr.ancezes sahiram de Lisboa, o povo da· 
quella Ci-dade es-candaUsado delles andava a 
inquerir onde havia algum Francez que ti
vesse fica-do, par.a o prender, e atê mesmo 
á-quelles chamados afrancezados. A titulo dis .. 
to entravam tambem os ladrões pelas casas 
e roubav.am. Eis aqui um facto. Se o Illustre 
Senador te-m lido a historia do que ha em 
França e em I•nglaterra; se esteve em Pariz · 
e em LondTes, ha de saber que lá at:ê armam 
brigas para roubarem no barulho. E tantas 
vezes não t~m acontecido o que apon-tou o 
Sr. Marquez de Paranaguá, não digo que -fa· 
zerem um roubo formal, porém para tirarem 
o que acham á. mão.· O Legislador deve a~u· 
telar _tudo. Ora, a Emenda. de mais a mais, 

'é mattca, porque s6 trata dos ct~imes feitos 
de dia, quando ordinariamente os crimes se 
occultam com o manto da noite, e de noi-te 
de maneira. nenhuma se p6de entrar na -casa 
do Cidadão, salvo nos casos que a Constitui
ção marc_a. Eu não approvo -tal Emenda, por
que vai dar occaslão a que se commett&m 
muitos atten-tados. Os ladrões são multo as· 
tuclosos, e têm na arte de furtat: excedido as 
hypotheses do Padre Antonio Vieira. 
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O Sn. BoRGEs: - O Illustroe Senador pre. ral, e portanto não póde passar. De noite, dtr 

tendeu contrariar o que eu d!sse, trazendo o 
que acontecia em Lisboa depois da retirada 
dos Francezes. Em que estado se achav.a en
tão essa Capital? Em estado de anarchia. 
Quando entre nós succeder isso, o Corpo Le
gislativo providenciará como convier. Trou. 
:xe tamhem o que acontecia em Inglaterra; 
mas não ~e lembra ter apontado em outra 
occasião que a Legisla<;:ão Ingleza .atê perm!t
tia ar~:omba·rem-se portas para se perseguir 
o delinqu-ente. Quanto a ser manca a Emen-

mane!ra nenhuma se póde entr.ar r.a casa ·do 
Cidadão, salvo nos Casos que a Constituicão 
exprt!ssamente mares., e esta dlsposic;ão da 
Constituição ê multo boa, porque evita mu!
tos e grandes .abusos. Costuma-se d·lzer que 
de noite todos os gatos são •pardos. Os la'l 
drões têm atê rl'presenta:do de O!ficia-es de 
Justiça, para roubarem miais a salvo; e~: 

Lisboa .atê se disfarçavam em Guard1s da 
Policia. A Emenda vai contra a segurança 
do Cidadão. e por conseguinte não põde_ pas-

da, não se ha de desprezar um remedia, por- sar. 
que não cura todas as enferm!d.ades. O Sr. João Evang···nsta fallou, mas 

o Sn. MARQUEZ DE CARA\'ELLA!=l: - o n
lustre Senador está enganado: Lisboa não se 
achava em anarchia, tanto assim que concor
ri.a a força armada. e prendia logo. Quanto 
á Inglaterra, o que eu d-isse não foi senão 
para mostrar o que lá se passava. Os Ingle
zes na sua casa estão seguros; -mas dahi não 
se segue que outras N.ações não tenham se
gurado ainda mais a liberdade do Cidadão. 
Repito qu-e a Emenda é tão manca que só 
previne aquelles casos que, menos vezes, po
dem acontecer. 

O S1~. BoRGES: - E' fóra de ox:dem que 
esteja aqui a questionar sobre o est1do de 
Lisboa. Sustenta o Nobre Senador que Lis-
boa não se achava em anarchia; cntret.anto 
o mesmo Nobre :Senador me disse que uns 
meninos lhe pediram esmolas, e como lhe não 
quizesse dar. dissera-m que então gritavam 
que era jacobino. O que é isto senão anar-
chia? Disse mais o Illustre Senador que ou-: 
tras ~ações havia que tinham assegurado 
mais a liberdade do Cidadão, do que a In
glaterra. Nenhuma Nação tem cuidado mais 
cm garantir os direitos do Cidadão do que 
a Ingleza. A Ingl.aterra é o Paiz classfco da 
liberdade. Quanto a . dizer-se que a Emenda 

o tachygrapho não ouvio o que elle 
disse. 

Tendo dado a hora ·ficou esta ma
teria adiada. 

O Sr. Presid·entP designou para a 
Ordem do Dia a 1" discussão de qua

tro Parecer"'s da Commissão de Con
stituiçã.o. o primeiro snbre c Sr. S~'
nador José Carlos ::vrayrinck da Silva 
Ferrão: o segundo, sobre o Sr. 'sena
dor Manoel Ignacio da Cunha ~.Me
nezes; o terceiro a respeito do S·r. 
Senador Estevão José Carneiro da 
Cunha; e o ultimo a respeito do Sr. 
Senador Visconde da Pedra. Branca : 
depois a ultima discussão do Parecer 
da Commissão de Legislação sobre ·o 
requerimento do Porteiro e Conti
nuas deste Senado, em que pedem au
gmento de ordenado;· em terceiro lu
gar .a continuação do Projecto de Lei 
sobre a Liberdade da Imprensa. 

Levantou-se a Sessão ás duas ho
ras da tarde. 

RESOLUÇÕES DO SENADO 

é-manca, e que por isso não deve approvar
se, já respondi. 

O Sn. MARQUEZ nE PARANAGu.\.: - Re-
quei·ro quE> se leia a Emenda. (Leu·se a 
Emend.a c o Nobre Orador continuou dizen
do): Ahi não se faz distincção do que· se ha 
de praticar de noite: a Emenda falia;: em ge· 

"Illm. e E:xm. SI.'· - Sendo presente a.o 
Senado, por Officio de 15 de Novembro do 
anno proximo passado, expedido pela Repar
tição de V. Ex., que •Sua Majestade o I·mpe
rador Quer Meditat', para a seu tl!mpo se 
resolver sobre o · Decreto da Assembléa Ge
ral, .relativo á Navegação dos Navios de Pro-
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priedade BrasU&i·ra. sem .serem obrigados a 
levar a seu bordo Capellães ou Ci~urg!ões; 
ordena-me o Sen!l.do, que res-ponda a V. ·Ex. 
p,11.rn. -o fazer con.atar ao M-esmo Augusto Se
que louva. a Sua Majestade Iml)erial o inte
resse que Toma. pela Nação. - ~eus Guarde 
a v. Ex. - Paço do Senado, em 31 de Maio 
d~ 1828. - Vi~con<te d(: Caethé. - Sr. Diogo 
Jorge de Brito." 

23• SESSÃO, E·M 2 DE. JUNHO 

Expediente. - Discussão de quatro Pareceres 
da CommisscZo de Constituição. - Ultima 
discussão ào Parecer sobre o requeri 

· menta àe Porteiros e Contínuos ào Se
nado. - Continuação ãa 2' discussão ão 
Projecto sobre prisões e crime's sem culpa 
formada. "mm. e Exm. Sr. - Em resposta ao Of

fi~io de 28 do corrente, em que V. Ex. me 
participava, !)ara· ser constante ao :Senado, 
que Sua Majestade o Imperador se achava. 
na n-ecessidade de Encarrega·r o Sen~dor 
Marquez de Barbacena de uma Commissão 
fóra do . Imperio, por assim o exigir o bem 
do Estado: tenho a honra de -communicar a 
V. Ex., para. subir ao conhec~mento do Mes
mo Augusto Senhor, que o Senado tem re
solvido que o mencionado Senador possa ser 
empregado na Commissãi> de qu<! se trata. -
Deus Guarde a V. Ex. - P<>ço do Senado, em 
31 de Maio de 1828. - Viscon;dc de Caet/uJ. 
- Sr. ·Marque.z de Arac.aty." 

'' Illm. e Exm. ·Sr. - Sendo conveniente, 
para o proseguimento de alguns trabalhos 
desta Cã'maTa, que da Seeretaria de Estado 
dos Negocias do Imperio lhe sej,am Temetti
dos os pal)eis, instrucções ou informações, 
que n~~la. houverem concernentes aos Padrões 
iie Pesos e Medidas, que foram env-iados á 
mesma Cama-ra, com Off!cio de 3 de Junho 
de 1826; -cumpre-me participai-o a V. Ex. 
p,ara o levar ao <:onhecimento de Sua Majes
tade o Imperador. - .Deus Guaroe a V. Ex. 
- Paço do Stma.do, em 31 de Maio de 1828. -
Viscon-de de' Oaethé. - Sr. Pedro de Araujo 
Lima." 

PltESillE:-\CIA DO SR. BISPO C.U'ELLÀO·.lt6R 

Achando-se na Sala 32 Srs. Sena
dores, declarou-se aberta a Sessão. O 
Sr. 2° Secretario fez 11 leitura da · 
Acta da antecedente, e foi al)pro
vada. 

O Sr. 1• Secretario deu conta de 
um Officio do Sr. M:arquez de Ara
caty, M-inistro e Secretario de Es
tado dos ~egocios Estrangeiros, em 
que p,a·rtidpa que por Decreto de 30 
de Maio passado Houve Sua Majes
tade Imperial por bem encarregai-o 
.interin2.mcnte da Repartição dos Ne
gocias da Marinha, em consequenci.a 
do estadil da enfermidade elil que se 
acha o ·respectivo Ministro. 

A Cama:Ta foi inteirad~~ 

0 Sn. 1° SECRETARIO: - ·Sr. Presidente. 
Na Sessão pass.ada determ-inou eiSte Senado 
que o Relatorio mandado pelo Ministro da 
Marinha fosse a i-mprimir. Nisto não ha du
vida nenhuma, porém cumpre-me lembrar 
que este Relatorio igualmente h.avia de ir ã 
Camara dos Deputados, e essa havia de de
term!nar o mesmo; e sendo assim, os exem
plares da impressão, mandad.a fazer pela. 
Camara dos Deputados, hão de ser repartidos 
tambem com este Senado. Nestes termos pa
rece-me conveniente qÜe, se a Cama.r,a dos 
Deputados mandou imprimir este Relatorio, 
não o mande imprimir este Senado, para 1:1ão 
se fazer uma d-:>speza desnecess.aria. Offereça 
est.a espec!e á considera~ão do Senadi>, que 
deliberará o que lhe parecer melhor. 

"Illm. e Exm. Sr. - Não tendo sido ad
a.dmitt!das ~lo Senado, segundo. se delibe
t{)U em Sessão de seis de Julho do anno pro
ximo pjlssado, as Emendas al)provadas pela 
Camara dos Srs. Deputados ao Projecto de 
t.ci para Regula-mento dos Officiaes e mais 
Jtmprega.d.os d.a Casa. e Secretari.a do mesmo 
·Senado: tenho a honra de o communicar a 
V. Ex., afim de o fazer presente na mencio
-nada Ca.ma,ra.. - Deus Guarde a V. Ex. -
Paço ~; Senado, em 31 de Maio de 1828. -
'Vhr.ondr. de Oa.ethé· - Sr.' P-edro de Araujo 
Lima." 

0 Sn. MARQUEZ DE SANTO Al\I:A'RO: - Pelo 
que me parece que se pratica com os P~oje. 
ctos de Lei, julgo mui bem lembrada a es• 
pede que o Nobre Senador a-presenta. Quan-
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do se mandam imprimir os Proj~::ctos de Lei, 
tanto dest.a Cama-ra, como da Camara dos 

Deputados, penso que se tira um numero de 
e:r.emplares suf!iciente para ambas ellas: com 
o Relator!o ha de fazer-se o mesmo: portan
t-o assento que se não remetta p_ara a iru· 
prens:t, st•m primeiramente se mandar saber 
:1. Typogrsphia se alli se estã imprimindo o 
me:smo Relatorio po1: ordem da outra Ca.ma
r.:l.- No caso d·~ {}Ue esteja é escusado man
da":"mol-o !mprimir tambem. 

Nã-o havendo mais quem preten
desse a palavra, pôz o Sr. Presidente 
a votos esta ma.teria, e resolveu-s-e 
na conformidade da opinião do Sr. 
Marquez de Santo Amaro. 

ria. muita .affliccão e cuidado; não sendo por 
consequencia. muito que elle se ach:e verda· 
deiramente impossibilitado de poder fazt!r a 
viagem. Nestes termos assento que o Senado 
dev~ ser um pouco menos sevet·o para com 
este Senadot•. 

Faillou o Sr. Marquez de Santo 
Amaro, nilo conseguindo o tachygra
pho ouvir. 

O SR. CAn~'T::n:o DE c.u1ros: - Eu acho 
razoadoE, cm geral, . os fundamentos que to· 
mou a Nobre Commissão em seu Parecer, co· 
nheço a alta importancia do Senado, e que á 
preciso qu-ê a Representação Nacional esteja 
~ompleta; -e esses fundamentos procedeT-iam 

O Sn. Root:IGUES DE CAJWM.r-ro: - Re- muito bem, se acaso o Senador não allegasse 
c0mmendou-m~ o N'Obre Senador, Sr. Marquez 
de Jacarépaguã, qu·~ participasse ao Sen:tdo 
que não podia comparecer por se achar en
fermo. 

O Senado ficou inteirado. 
Entrou-se n.a prime-ira. parte da 

Ordem do Dia, principiando-se pela 
1• discussão do Parecer da Commis
são de Constituição sobre o Sr. Se
nador José Carlos Mayrinck da Silv~ 

Ferrão (1) ; e tendo o Sr. 2n Secre
tar.i·o lido este parecer. 

O SR. MARQUE?. DE SA:-.-oro Al\rA&o: - ,Re. 

queiro que se leia a integra do Offic!o que 
m!l.ndou esse Senador, porque pelo Parecer 

· n5.o se p6de julgar bem. 

O Sr. 2• Secretario leu o Officio. 

O SR. CAIU."Emo DE CA:\!ros: -·Sr. Presi-

P!>ft-·r!r.id:lde; mas ~!!e alleg:'l..a. c ê elle além 
d:sso Presidente de uma das Províncias mais 
impo:.-tant~s. onde têm havido negocias mui· 
to arduos. Tem este Senador requerido por 
v·.:zcs a dt>tr.issão daquell:l. Presidencia, mas 
nilo s·e lhe tem dado; signal de que o Gover· 
no confia ·mui part~culaTmente em sua pru
c; "11Cia, c per isso não quiz abandonar a Pro· 
\"incia. sem concluir o importante serviço de 
que faz menção. O que elle diz é que te\•e 
::!.!1Url!e grande trabalho. e que depo~s achou
se impos=:ibilitado para embarcar: parece-me 
Que quem dá uma causa -d~ta natureza, não 
drw me·rece·r uma semelhclnte censura. Se 
o ·!)rincipio da. tolerancia fôr applicado indis
tinctamente a todos os outros, qu~ se quei
ram escusar ainda com razões frivolaj:!, não 
duv-ido que dahi se seguirão .!!S más conse
quencias que- se apontam, mas' no caso de 
que se trata. parec-e-me que o Senado deve 
ter alguma conte:nplação. 

O SR. Jo:,\.o EvA~GELJSTA: - O ·rnustre 
S·enador prevenia-me €m parte sobre o que 
eu queri.a dizer; mas accrescentarei que o 
Senador de que se trata não deixou de vir 
só pelo incommodo de saude. mas tambem 

dente. O Parecer da Commissão paTece·me -
.uma especie de censura áquelle Senador, o 
qual a não merece. Elle diz que está en
fermo, e cu pela minha parte sei que eUe é 
bastantemcnte doente, porque já emb.a:rquei 
c-om elle, e observei o muito que soffre. Diz 
mais que tem tido muito trabalho, e depois 
disso apresenta um facto, que qualquer outro 
bomem, ainda muito ma.is robusto e são, da. 

por se achar em 1-mminente perigo a Pro
vlncia. por causa do Batalhão... (A' ordem,· 
A' ordem). Vou mostrar em como estou na 
ordem. Trata-se de justificar um Senador 
que não compar:eceu, e de desviar delle a cen
sura que parece fazer-lhe a Commlssão ·no 
Parecer que s-e discute; é-me, portanto, licito 

(1} Veja.-sa o Parecer na. .. Sessão de 28 
do mez pa.ssado. 
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expOr as ·r.azões que se m'8 offerecem em abo· 
no do procedimento desse Senador. Ell-e não 
deixou de vir sOmente por molestla, mas 
tambem porque não devia abandonar a Pro
vincia antes de fazer embarcar um batalhão 
que alli se achava e que punha em perigo 
imminente a tranquillidade da mesma P·ro
vlnei.a. Se fizesse o contrario faltava certa· 
m~nte ao seu dever, e não podia deixar de 
recahir sobre elle o peso da responsabllidade 
de qualquer resultado desastroso .que acon. 
tecesse. Se não houvesse razões mui ponde
rosas de certo não_ havia de deix.ar este Se
nador de vir a:presentar..se neste .. Senado, 
como lhe cumpria. 

O S1c. l\IARQUEZ DE SAXTo AMARO: - Sr. 

â ordem e ficou de pê,: e dizendo que qu-eria 
mostrar em como estava na ordem, conti
nuou a discutir fóra da questão e a insistir 
no mesmo ponto pelo qual se lhe tinha dado 
aqu·ella voz. Disse esse Illustre Senador que 
,a,quelle de que . trata o Parecer não tinha 
podido vir porque estava a embarcar um ·Ba
talhão, que. punha a Provlncla d-e Pernam
buco em .Jmmlnente perigo. Como ê, Sr. Pre
sidente, que n·o recinto deste Senado se pro
fere uma proposição. destas, desacreditando o 
estado politico de uma Provincia do lmpe. 
rio? •Desafio o lllustre Senador que me m-os
tr·e uma só carta que diga que a tranquilli
dade de Pernambuco estava ameaçada por 
causa daquelle Batalhão. Todo o mundo sabe 
que o Batalhão velo porque o Governo o 
mandou retirar: foi isso um acto do Gover-
no, o qual p6de dispôr da força .armada como 
julgar mais conv-eniente. e não ... 

O Sn. Jo.\.o EvAXGELISTA: - Rk>clamo a 
ordem. 

O Sn. PRESIDENTE: - Parece-me que o 
Illustre Senador está na ordem, e que póde 
continuar o seu discurso. 

O Sn. BoRGES: - Tenho dito tudo, nada 
m-e resta mais, senão observ.ar que o !Ilus
tre Senador, só por vingança, é que me cha
mou á ordem. 

Presidente. O modo por que discorrem os II
lustres .Senadores que se .têm deClarado con
tra o Parecer da Commissão, .parece-me en
volver .alguma especie de gen-e·rosidade. Aqui 
não se trata do homem: trata-se do Lugar, 
e ê desta maneira que a Commissão encarou 
o ()bjecto. Estou -em que este Senador ê pes
soa muito capaz, estou em que padece; po. 
rem .a molestia não foi a causa delle não 
vir, mas slm a expedição da 'Náo, e nisto er
rou, porque antepõz ás funcçé€s de Repre
sentante da Nação âs de Presidente da Pro. 
vincia. Quanto á especie que trouxe o Illus
tre Senador· que acabou de fallar, ,argumen
tando com o supposto imminente perigo da 
Provincia, tal perigo a ninguem consta que 
existisse, nem o mesmo Senador na sua par
ticipação o declara. O que elle diz é que tra
tava de embarcar o Batalhão que se mandou 
para aqui vir; e que Batalhão era esse que 
poderla catisar susto em Pernambuco? 
(Apoiados). Combate-se o Parece~ muito em
bora diga-se que não está conforme, mas não· 
se tragam para isso cousas tão f6ra' de pro
posito. 

O Sn. Jo.Ão .EVAXGELISTA: - Se offendi 
a delicadeza do Dlustre Senador, filho da 
Provincia de Pernambuco, não foi essa a mi
nha intenção, nem tão pouco desacreditar 
aquella Provincia. Disse .que ella estava em 
perigo imminente, porque me consta que ha
vi·a a idéa de compararem aquelle Bat.alhão, 
e. com isto nada ma!s quiz justificar o pro
cedimento do Presidente della, preferindo o 
serviço de fazer embarcar o dito B.atalhão ao 
de vir tomar assento nesta Camara. 

O Sn. BoRGEs: - Principiarei, Sr. Presi
dente, por obseryar que todos os Corpos col· 
-lectlm devem ter um -Regimento. e n6s. 

• :com effeito o temos para nosso Governo; 
cumpre observai-o. Diz -esse Regimento que, 
quando um Senador fallar fóra da qut>stão 
que se discute, e fOr chamado á. ordem, deve 
logo sentar-se. Isto ê o .que eu faço; mas 
não aconteceu assim com um dos Ilhtstres 
Senadores que me. precedl:'ram. Foi ehamado 

0 .SR. MARQUEZ DE PARANAGU.Á.: - Sr. 
Presidente. Em ·primeiro lugar tratarei da 
questão da ordem. O Illustre Senador estava 
na ordem. Elle ·podh apresentar todos os ar
gumentos que lhe lembrassem para justificar 
o procedimento do Presidente, e desviar a 
censura que parece fazer-se-lhe no Parecer 
!la Commissão. Se acaso alguns desses argu
mentos repousam em prlnclpios falsos. como 
o que deu motivo a esta contróversla. com
batam-se, diga-se gue está m:fl' informado, 



Sessão de 2 de Junho 

oeomo eu, com efftlito digo porque o Batalhão 
foi mand'ado vir po~: julgar o Governo que 
.era mais convenient-e te l-o em outra parte: 
-mas não que estava fór.a da ordem, nem que 
com Isto se desacreditava no estado politico 
de P.ernambúco. Cada um dev~ aqui dizer o 
que entende· com toda a franqueza, e não 
á vont.ade dos mais. Pôde muito bem errar; 
mas combata-se o err.o, e não a liberdade de 
opinar. Quanto á materia do Parecer, assento 
que o Senador, sobre quem ê dado, conhece 
bem o seu dever. A expedição da Náo não 
foi a c.ausa principal de não vir, mas sim o 
achar-se como, com effeito, se acha, doente, 
e de tal maneira que atê sahio da cidade de 
PeTnambuco para o c.ampo. Julgo pois, que o 
Parecer é de alguma sorte excessivo. Esta ê 
a minha opinião. 

Não havendo mais quem fallasse, e 
dando-se por discutida a materia, foi 
a~provado o Parecer para passar á 
segunda discussão. 

·Se guio-se a 1 a discussão de outro 
Pa•ecer da mesma Commissão a res
peito do Sr. :M.a.nool Ignacio da 
Cunha Menezes. (1) 

Não havendo quem fallasse sobre 
a materia deste Parecer, e dando-se 
por discutido, foi posto ,a VIOtos e 
approvado para pass.ar á ·segunda e 
ultima discussão. 

Entrou-se na prf.meira discussão de 
outro Parecer da mesma Comm.fs
são a. respeito do Sr. Senador Este
vão José 'C.arneiro da Cunh,a. (2) 

de poder ser Senador? Voto, pois, pelo Pa. 
recer da Com·missão . 

O Sn. BonoEs: - Não contrario a opinião 
do Illustre Preopinante, quanto a nào ser 
cha:m.ndo este Senador; não me conformo, 
comtudo, com a proposição que emittio em
quanto diz que elle não estâ nas ci·rcumstan
cias de ser Senador. Supponhamos que um 
Senador, d·epo!s de ter sido nomeado, e ha
ver tomado assento nesta Cam.ara, adquire 
uma molestia pela qual se torna surdo; ha 
de ser excluido este homem? Não. No mesmo 
caso, pois, estâ este de que se trata. Suppo
nha:mos tambem que .a molestia do Senador 
de que estamos t17atando é curavel, e que elle 
adquire o ouvir, que arbitrio tomaria o Se-· 
nado no caso de ter sido excluido. Isto não 
é imposslvel, porque nós ainda não temos do
cumentos que digam que ,a sua molestia ê 
absolutamt>nte incuravel; portanto, con~or

mando•me com o Nobre Preopinante, quanto 
ao não ~r chamado este Senador, não con
cordo todavia com mais que expendeu. 

O Sn. MARQUEz DE CARAVELLAS: -Uma 
.cousa é uma m()lestia accidental, da qual pó
de haver esperança de restabelecimento; ou
tra cousa é uma molestia habitual de que 
nunca se põde esperar restabelecimento. Este 
Senador Já era surdo antes da sua nomea
ção, e por consequencia não está no mesmo 
caso d.aquelle que ê nomeado e depois se im
possibilita. Se acaso neste Se~:.ado não hou· 
vesse discussão, e cada um de nõs dêsse o 
seu voto por escripto, poderia sei:vir; porém 
da maneira por que as cousas estão regula
das, não. Além disto, .Sua Majestade Imperial 
nomeou-o; mas na Lista em que o Povo o 
tinha elegido .não se declara esse impedi
mento, que muito bem se sabe existir, já no 
tempo ·dessa eleição, que por este motivo se 

O SR. MARQUEZ DE P ARANAGU~~.: - Penso, 
Sr. Presidente, que o Parecer da Com.mlssão 
é muito bem fundado. Este Senador acha-se 
com i.m·pedi·mento ou Impossibilitado tal, gue 
não pôde preencher as ·funcções a que ê obr.i· 
gado .como Membro desta Ca:mara. Elle aqui 
assistio As Sessões passadas, mas não podia 
ouvir as discussões nem votava: era um ente 
intei-ramente nullo: portanto P.at:a que hade 
elle a~ui vir, se não está nas drcu.mstanclas 

-põde reputar nulla, visto não haver recahido 
em pessoa apt.a: voto, portanto, pelo .PareceT 
da Commissão. 

(1) VeJJJ.·se o Parecer na Sessão de 28 
do mez pa.ssado. 

(2) Idem. 

0 SR. CARXEIBO DE CAliPOS: - Sr. Presi
dente. Não posso convir no que tenho ou
vido. Annulria de certo B:O que se tem ·pon
derado, se na occasiil.o em que se apresentou 
o Dl.ploma deste Senador se demonstrasse 
que elle estava já surdo; mas não sutced.eu 
JWsim. Verificou-se esse DiP,ioma, julgou-se 
legal, não se ·apresentou obstaculo nenhum, o 
homem foi admlttldo, foi encarregado d,, 
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funcções da Camara, foi nomeado para. Depu- molestia, bem: mas onde estão estes do· 
tações, finalmente teve o exerc1cio de Sana- cum·entos? Sabe-se que é surdo ·pela observa· 
dor, como ê que esta Camara o põde agor!l. ção de ·um Illustre Senador, que -diz que elle 
excluir? De maneira nenhuma, nem seme- !lão votava; mas é igualmente certo que fez 
lhante principio deve passar, porque, admit· outros actos de Sen~~or, assistio ás funcções 
tido. elle, .amanhã avançaremos mais adiante, da C.amara. foi a Deputação, etc. Se aqui se 
e introduzir-se-ha confusão e desordem. Fos- a.d·mitte ·este principio, daqui ha ·pouco póde 
se a Camara mais cautelosa na .occasião em um ser a.ccusado de que não ouve, outr<> ile 
que verificou aquelle Diploma, agora o mal que não vê, e teremos uma inqu!sicão esta
não tem nenhum re.medio. belecida na Camara a respeito de todos os 

O Su. MARQt:EZ DE C.-\RAVELL-\.S: - Sr. cinco sentidos. 

O SR. MARQUEZ DE CAP-WELLAS: -Sr. 
Presidente. Os documentos somos nó.s que v1-
mos o Senador. A C.amara deve compôr-se de 
cincoenta Senadores, e estâ na realidade .re· 
duz.ido a quarenta e nove, porque es.te 6 
nullo. 

Presidente. Eu não sei como ~ que a Com
m-issão havia de saber e declarar este impe
dimento, quando verificou o Diplom.a deste 
Sen,ador. Apresentou-se aqui -este homem, ve
rificaram-se os seus Poderes, vio a Camara 
que estava legitimamente nomeado, eha~ou-o 
para tomar assento, como h,avia a Comm-issão 
de saber que elle ~ra surdo? Sõmente por 
documentos, porém nenhum se apresentaram. 
O Imperador tambem o não sabia, e entre os 
da Lista que s.ubio á Su.a Presença, nomeou 
aquelle. Isto foi um engano; todos nós esta
mos sujeitos a enganar-nos; e a todo o tem
po que o engano se conhece, deve emendar-se. 
Supponhamos que por outro engano seme
lhante entrav,a para Senador um homem que 
tinha apenas trinta annos. de idade, quando 

O Sn. BonGES: - Não por>11o de manei·ra 
alguma a.nnuir a est.a resolução que se quer 
tomar agora. Logo que este Senado~ entrou, 
conheceu-se que era surdo, pois que, para dar 
o juramento, foi preciso o Sr. Secretario re
petir-lhe a formula ao ouvido em voz muito 
alta. Por que motivo, pois, se não tomou €n
do semelhante resolução, mas. se d-e·ixou pas
sJ.r toda a primeira Sessão, e a segunda, para 
se vir agor.a com taes eonsiderações? Então 
tinha isto lugá.r, porêm agora de nenhum mo
do. Se o fizermos, a ·Camara não póde .deixar 
de ser taxada de nimiamente descuidad.a; pois . 
que conhecendo desde logo o :mpedimento do 
Senador, agora é que toma -esta medida. Dt!
mais disso elle exercitou fnncções de Sena-

a Constituição ex·ige que tenha quarenta, ha
via de ser conserv.ado? Certamente não: este 
acha-se no mesmo caso. A Constituição não 
quer que se dêm empregos a homens que têm 
incapacidade physica, como este; e ·emprego 
de tal ordem, que atê p6de causar grande 
perigo; porque o Senado, ás vezes, ·resolv!.a, 
sem estar verdadeiramente installado. Conta
vam-se vinte seis Senadores, e havia Sessão, 
quando um delles era nullo. E' claro que ·este 
homem não está nas drcumst.ancias de ser 
Senador; e se a Comm'issão de ·Poderes foi 
enganada, a esta Camara pertence agora re
mediar -esse engano. T.ambem não procede o 
receio. 1:}Uc o Nobre Senador tem, de que ad
mi tUdo. agora este principio, a Ca.mara avan-

• ce a mais. A Cam.ara ha de ob~ar sempre com 
'justiça; portanto, approvo o :Parecer da. Co-m
missão. 

dor, e se nunca votou, comtudo exeroou to
das .as mais, foi em Deputa~ões, fez numeTo 
para se abrirem as ·Sessões e deu o seu voto 
para nomeações; portanto não subscrevo a 
que se diga. que dev-e ser -expulso, que p6de 
continuar nas suas funccões. 

0 Sn. MABQUEZ. DE PARANAGUÁ.~ - Estou 
que ·este h~mem não é, nem p6de ser Sena
dor. A Constituição diz (leu) : Or,a, se lhe 
falta esta qualidade, como (i que o havemos 
de reputar Senador? Se o considerarmos como 
Senador então temos . infringido a Constitui· 
ção por outro lado. 1Ella manda que <>S nego· 
cios se decid.am pela maioMa dos .Membros 

O Sn. CAnN~mo DE CA11D'os: - Se quan- presentes, e n6s nunca contamos com o voto 
do este Senador. foi nomeado, e· se verificou deste homem; por consequencl:a todas as vo. 
o seu Diploma., se se apresentasse documen- tações que têm havido estão pelo menos ·du
tos de que estava impossibilitado por aquella , vidosas. Mas não, Sr. Pres;idente: -a Camara. 
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conheceu logo o impedimento des.te homem, de nós ha de dizer que o ho·mem não ê surdo. 
e devia immediat.amente exclull-o; teve, .po- Não ha ninguem neste Senado, -e mesmo no 
rêm, contempla!)ão com elle, esperançada em Rio de Janeiro que lhe não eonheça aquelle 
que pediria a sua demissão, como alguem lhe defeito, tanto assim que mu·itas vezes aqui 
tinha ·indicado; mas não a poedio atê hoje: se disse, par.a se abrir a Sessão: "~tamos só 
portanto ê justo que se tome esta delibera. vinte e cinco, e um que não vota"; que mais 
ção, pois não se ha de conservar aqui um documentos, pois, queremos nós da sua !nba
Membro que nem põde discutir, nem votar, I blUdade? Pretender documentos a este ·ras
que são as principaes funcções do Senador. peito é o mesmo que exigir uma cet:tidão em 

O Sn. BoRGEs: - Diz o ·Nobre Senador I como o Sol que está fóra agora que ê meio 
que a Camara não tomou esta deliberação logo dia. Diz-se que a Cam.ara teve descuido. Con
que conheceu o i.mpedimento do Senador por venho em que o houvesse; porém nisso mes
ter contempl,ação com elle e esperar que ·elle mo se conhece que o· homem ·ê inhabil e nullo. 
pediria a sua demissão. Respondo que esta Tanto é isto verdade, ·que o homem na pri
contemplação foi muito má, ·e que a camara, ·meira Sessão e.steve para pedir a sua de
se julgava tudo illegal e nullo, devia imme- missão, pCl'rqu-e não podia discutir nem vo
diatam·:!nte proceder. Se .a Camara o não fez ta~, e ach.ava-se em um acto que elle mesmo 
immediatamente, por que razão o não fez, ao se vexava. Teve este homem a felicidade d~ 

menos, emquanto elle aqui se achava? Por I ficai: na Camara até ao fim da Sessão pas. 
que se quer condemnar um homem sem estar I s.ada: agora diz que não pôde comparecer ã 
presente, e sem ser. ouvido? Por que se não ~ deste anno; ·mas ~e elle é inhabil de sua na· 
suscitou esta questão na S·:!ssão do primeiro I tureza pelo defeito ·physi<!o que padece, para. 
ou do- segundo nnno? .Se acaso se adoptar que ha de estar occupando um Lugar, cujas 
este principio que agora com tanta força se I funcções não pôde prt:encher? O meu parecer 
pretende introduzir, teremos no Senado um I é que o Lugar deve ficar vago, supposta a 
Tribunal de Inquisição, como bem observou · imposs-ibilidade deste homem. 
um dos Nobres Senadores que têm combatido O Sn. CARNEIRo DE CA)rPos: - Não posso 
o ·Pat:ecer. convir ·em que se d-iga que é um Lugar vago. 

Est·~ principio não põde passar, como já de
O Sn. CARXEmo DE CAltPos: - Ainda es- monstrei: portanto farei uma ·Emenda á ul-

tou na mesma opinião, visto <IUe não temos 
documentos authenticos do impedimento des
te homem. Palavras não são ·provas; e é 

. principio estabelecido que faltando provas 

tima parte do Parecer. 

EMENDA 

que sc}am notarias ou legalmente concluden- "·Requeiro que se supprimam todas ;as 
tes, nao se póde dar .sentença; portanto sõ I palavras do Parecer, depois da palavra -
porque um ou outro ·dlz que o homem é in-' presença. - Paço do Senado, 2 de Junho de 
ha.bil, não estou pelo prindp!o de que seja 11826. _ carneiro ele Cam,[X)s." 
excluído. Elle foi feito Senador não sõ por l . 
eleição do Povo mas t.ambem .por -escolha do ! F'oi apoiada.. 
Imperador; está na r.zgra, o seu Cargo é per· O .Sn. MARQUEZ DE PARANAGu.\.: - Sr. 
manente, e não póde ser excluido, tanto mais Presidente. Eu não sei qu.al é a razão por 

,que elle ~:ercitou funcções daquelle Cargo. que se ha de fazer o que se propõe na Emen. 
O Sn. RoDRIGUEs DE CARVALHo: - Antes da; não sei para que havemos de estar com 

de tudo ·desejaria saber se estamos em Com- taes contemplações. Aqui deve-se dizei: a ver· 
m-issão Garal? O Regimento não diz que h.aJa dade com toda a franquez.a, e -não estar-se a 
a Comm•issão Geral na discussão de Parece. conhecei-a -e a occultal-a. O Senado não póde. 
res; porêm como alguns dos Nobres Sena· deixar de ter completa a sua representação. 
dores têm· fallado mais do {lUe ás vezes que Se o homem é Senador cumpre dlzer·lhe que 
lhes competem, entro em duvida. Passo a logo que se .achar bom, venha apresentar-se; 
fallar sobre .a .materia. Esta quesito· me pa·l se· não é ·Senador, para que tão renhida con
rece ociosa. Estou persuadido de que nenhum trariedade? Que não é Senador prova-se pela 

~1 
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sua. im·posslbllldade para o aer v·iato: nenhu· 
ma affront,B. ou injuria se lhe fu, porque 

· ninguem ê culpado de um defeito da natureza. 
Eu estou em que ainda no caso deste defeito 
lhe sobrevir depoJs de ser. Senador, não po· 
dia continuar no mesmo exercJciÓ. Figure
mos a bypotbese de que vinte e. cinco ,Sena. 
dores se inhabUit,avam por estes ou outros 
motivos, havia porventura de cessar a Re
presentação Nacional? Não, por ce11;C): logo 
era necessado que se nomeassem outro·s para 
o lugar desses. Quem não serve para um 
Cargo, -está exclu-ido: portanto voto contra a 
Emenda. 

ultima discussão, e rejeitada a Emen· 
da.. 

Seguio·se a discussão de outro Pa· 
reeer da mesma Com-missão a res· 
peito do Sr. Senador Visconde da 
Pedra Br,a.nca. (1) o qual ·foi appro
vado s·em debate, para passar á ul· 
tlma d·iscussão. 

Entrou-se na segunda paz:te da Or
dem do Dia, e abrio·se a ultim.a dis
cussão do Parecer da Commissão de 
Legisla!;ão, sobre o requerimen~o do 
!Porteiro e Contlnuos deste Senado, n~ 
qual pedem augmento de Or.denados. 

O Sr. Marquez de Caravella.s pedio 
a p,alavra, e sendo-lhe concedida, man
dou á Mesa esta 

EMEXDA 

"O Projecto deve versar sómente sobre 
os Ordenados das diversas pessoas emprega
das no Senado. - Y.arquez àe Oaravellas." 

Foi apoiada. 

O Sa. BoRGEs: - Censura o Nob~:e Sena
dor a Emenda, e diz que se deve tallar a ver
dade; que não se deve ter contemplações; en., 
cret;anto o mesmo Illustre Senad~r ha pouco 
proferio que o Senado por contemplacão aqui 
tinha conservado. esse homem. Até agora per
m·ittia·se essa oontem·plação; agora não a de
ve haver! Que autoridade tem a Commlssão 
para dar .este Lugar por vago? Como é que 
se -esbulha um homem deste Cargo sem ser 
ouvido? :86 em Constantinopla se póde pro
ceder de semelhante maneira. Senhores, não 
adm-ittamos tal principio; não seja o Corpo 
Legislativo quem dê_ o exemplo de tal ma
neira de proceder. 

0 SR. M.ABQUEZ DE SANTO Aluno:·- Cum· 
pre-me defend~r a Commissão da a.ccusação 
que lhe faz o Nobre Senador. A Commissão 
diz o que entende, usando da mesma libet>da
de que tem qu,alquer Senador de expender. a 
sua opinião, e isso é o que ella fez, sem com
tudo se poder inferir que, por dizer que o 
Lugar esta. vago, com effeito o esteja. Quem 
ha de dec-idir se está ou não vago é o Sena
do, á cuja approvação ella submette o seu 
Parecer. A Commissão pensa desta m.anei1'a; 
o Senado julgará como f4r de justiça. 

0 SR. ÜACSEIRO DE CAMPOS: - Apoio O 
P~cer da Commissão <:om a E~enda, por
que na verdade é necessar-io regular este ob
jecto por uma· Lei. Quánto ao augmento do. 
Ordenado, é cousa muito precisa, porque o 
que os Empregados da Ca.mar,a. tem, no tempo 
presente, apenas <:hega para vestir;. porém a 
Commisaão arranjou . esta Riesolução de ma
neira que não fosse ·preciso m.andal-a á ·outra 
Cama:ra, tanto para não levar tempo, como 
porque -isto é do nosso Regimen~o Interno, 
segundo a !)Pinião de ·uma grande parte. dos 
Srs. Senadores. 

O Sa. BoRGEs: - Não pretendo accusar a 
Comm!ssão, e .talvez no meu discurso me não 
enunciasse bem. O que eu quiz dizer foi que, 

· • :por dizer a C&mmissio que o Lugar estava 
v,ago, não penaasse o Senado que com effeito 

O Sn. MA::tQUEZ DE C.ABA. VELLAS: - :Pois, 
por essa ·mesma. r~ão era eu de parece~ que 
se não fallasse em Ordenados, pois na minha 
opinião estabelecer ordenados compe.te a am
bas as Ca·maras, e sendo os vencimentos de· 
baixo da denominação de Gratif1cacões, en· 
tram em o nosso Regimento Interno, e depois 
oom o novo Projecto se estabeleceriam.: os 

assim era; que não exclulsse o Senador, sem Ordenados; porém como querem Qutr,a. cousa, 
]JrêvJamente ser ouvido. seJa. 

NAo havendo mais quem fallasse, e 
dando-se por discutida a materla, foi (1) Veja-se o Parecer na Sessão de 28 
approvado o P;arecer, para passar á do mez P.assado. 
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O Sa. MARQUEz DE PARAN.A.Gtr.Ã.: - NiLo 
sei qual seja a razão por que se ba de formar 
a. Lei .para. os Ordenados, e não se nomearem 
nella. os Empregados. Vejo que .a Camara dos 
Deputados assim o tem praticado: por conse
quencia o Senado deve não sõ fazer a Lei 
para o estabelecimento dos Ordenados, mas 
t.ambem nomear os Empregados para o seu 
serviço. 

1·egra. geral da Constituição, e foi crear em· 
pregados para. esta Cam.ara, estabelecer-lhes 
Ordenados, mesmo depois de installada a Aa· 
semblêa, sem attender â excepção de que isto 
ê do Regimento de cada uma das Camaras, 
que ê uma regalia nossa, e que não podemos 
renunciai-as, como jâ tenho dito. Pa.ra ha· 
ver ·Lei é preciso a unanimidade da Assem
bll!a, e a Sancção do Imper.ador faltando o 
consenso de qualquer dess.as partes, não ha. 
Lei. Isto levaria multo tempo, e ·mesmo o 
objecto não é para se fazer um Projecto d~ 
Lei, porém para uma Resolução da Camara: 
portanto assento que o que se deve fazer 6 
uma Resolução para entrar no Regimento. 

0 Su. MARQUEZ DE SANTO AMARO:.- Vejo 
que nas outras Camaras é regra geral serem 
ellas quem regula o numero de seus Empre
gados; ·entretanto quando nõs começa·mos os 
nossos trabalhos, jâ .achamos Empregados que 
não foram da nossa nomeação; e quando a 
Çama.ra quiz usar deste direito, o Governo 
recusou. Acabando agor.a de ouvir o que tem 
praticado a Camara dos Deputados, dev<l en
tender que o Governo em duas cabeças; para 
o Sen.ado uma, e .para a Camara dos Depu
,tados outra. A não ser isto assim não per
cebo o modo com que o Governo procedeu. 

O Sn. VxscoNDE DE S. LEoPomo: - A du
vida é bem facil de decifrar. A diversidade 
de conducta foi que deu causa á diversidad·~ 

de decisão. A Camara dos Deputados, apro
veitando-se do Decreto geral .que existia pelo 
Governo no Thesouro Publico, de que neste 
se pagassem todas as despezas que se apre
sen.tassem alli leg.aHsadas pelas Camaras, in· 
cluio os seus Empregados na Folha geral, e 
foram por isso pagas sem limitação; o Se
nado for.mou P.ara os Ordenados dos seus Em
pregados um Projecto de Resolução, -entrou 
em discussão, e depois de ,approvado, fel-o 
subir á Imperial Sancção. Justamente re
cusou Sua. Majestad~ Imperial sancclonar 
esta 'Resolução, sem que passasse pelos tra
mlites ·estabelecidos: logo a dlff~renc.aJ :Õão 
proced-?.u de duas cabeças no Governo; pro
cedeu da d·iversidade ·de conducta das duas 
Camaras. 

O· tachygrapho não <lUvlo o dls· 
curso do Sr. M.arquez de Inha.mbupe. 

O Sn. BonGEs: - O Illustre Senador que 
acabou de fallar disse que isto não é objecto 
de Lei, porém de uma Resolução da Camar,a, 
que mencione o numero dos seus Emprega
dos, e os Ordenados que devem ter; e que 
essa RJesolução faça parte do Regimento. Sou 
do mesmo pensar: e tanto o Governo conhe· 
ceu que as C.amara.s tinham este d·irelto, que 
expedia Decreto ao Thesouro pa.ra. alli se pa
ga'J'em todas as despezas das suas Folhas. 
:Nesta conformidade P.asso a offerecer esta 

"Que em lugar de mlnutat:·se Decreto, 
conforme o Parecer da Commissão, se tome 
uma Resolução sobre a materia em questão, 
a qual seja .inserida em Artigo do Regimento. 
-José Jgnacio Borges." 

Foi apoiada. · 

0 SR. VISCONDE DE S. LEOPOLDO! - 0 Go· 
verno 1m1rchou em regra. Esta Camara to
mou uma resolução e o Govern.o assentou 
que, para ter vigor, devia passar pelos tra· 
mites marcados na Constituição. Ouvi notal' 
que o Governo tinha creado •Empregad.os de
pois de inst.allada a AssembUia. Quando mor· 
reu o Porteiro desta Camara, chamado Ga
ma, o Governo não fez mais do que preen
cher, e prover um Lugar que estava vago. 
Nisto exerceu as funcções que eram exp~es
s~mente dadas ao Poder . Executivo: logo, o 
Governo não exorbitou da. esphera das suas 
atbrlbulções. 

0 Sn . .MARQUEZ DE CARAVELLAS! - 0 em• 
baraço em que agora nos achamos nasce de 
q11~ desde o principio deste negocio deixou 
de se seguir a marcha. qtié·. se devia segu.fr. 
Nós apartamos-nos do verdadeiro c.a.minho, e 
o Got'rrno tambem, porque regulou-se pela 

0 SR. MARQUEIZ DE CARAVELLAS: -Eu 
não estou pela Emenda. A Resolução· que sa 
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. deve . tomar ê que a Comm·isaão do Regimento 
·proponha á Camara o numero dos Otf.iciaes, 
-e seus Ordenados: e que isto vá. fnclufdo n,a. 
Folha. 

. ·o SR. MARQUEZ DE !NH.;UIDUPE: - 0 que 
'se dev-ia fazer era um Projecto para passar 
·por ambas as Camai-as. Disse o Nobre Sen.a
. dor que acabou de fallar, que isto é do di
'reito, e prerogativa de cada uma das Cama
'ras, Não vejo na Constituição ·Artigo algum 
'que assim o diga. Não se fez aqui mesmo no 
·senadÓ uma Ind·icação par.a s·e perguntar ao 
Governo se tinha· passado alguma Resolução 
~ó com o consentimento de uma Camara? Lo
go está ·claro que uma C.amara só não ·póde 
fazer Resoluções. 

O Sn. CARNEmo DE ç.urpos: ·~O que a 
Camara dos Deputados tem ·feito a respeito 
dos seus Empregados, é-lhe permittido: . o 
mesmo compete a este Senado. Acho que ha 
um Artigo Constitucional em que se diz que 
é. privativo .d.as Camar.as tudo quanto res- · 
peita á sua Policia. Estes Officiaes que aqui 
estão posto fossem nomeados pelo Governo 
estão comprehendidos na Policia da Camara, 
por consequencia ·entram nest.a excepção. Um 
P~ojecto de Lei geral, ha de leva'l' mu-ito 
tempo, e entretanto estarão estes homens ven· 
cendo tão pequenos Ordenados, com despezas 
enormes, quaes as que se fazem no . tempo 
presente. Estou portanto pela nova red.acção. 

EliEXD.~ 

"Ao Art. 1° paragra·pho 1°. Addicione·se 
que as Justiças que forem em seguimento do 
réo possam entrar em qualquer sitio ou casa 
par.a onde elle se refugiar, sendo de d!a, para 
ser ah.f procurado e preso. Sendo porém de 
noite, será posto cerco á casa, onde o réo se 
acoutar, para se effectuar. essa diligencia de 
manhã, no caso em que o dono da c.asa. não 
queira logo entregai-o. - Salva a redacção. 
-:- Ma.rquez d.e Inhambupe." 

Foi apoiada. 

O Sn. M.\RQUEZ DE C.U.\VELLAS: - Sr. 
Presidente. A Constituição estabelece a regra. 
geral de que todo o Cidadão tem em sua casa. 
um asylo seguro: que de dia não póde ser 
entrada senão por ordem escripta do Juiz, e 
de noite, de maneira nenhuma, salvos os ca
sos que a mesma Constituição aponta: não 
ê ,admissivel a Emenda. Diz o Nobre Senador 
que são os Officiaes de Justiça os que podem 
entrar: mas quem nos assegura que esses Of· 
ficiaes de Justiça não abusem? Demais, para 
prender em flagrante delicto, dá-se autorid.a
de a qualquer do Povo, por. consequencia fica: 
exposta a casa do Cidadão a ser invadida por 
um trôpel de pesso,as talvez mal intenciona
das, como já expuz que muitas vezes tem 
acontecido: atacamos esta garantia. que a 
Constituição dá, para providenciarmos sobre 
casos que são m.ais raros, pois ·de ordinario 
<is ·que commettem crimes, sempre procuram· 
a noite para melhor se poderem salvar: de 

Não havendo mais quem fallasse, e 
julgando-se · dis~utida a m!Lteria, fez 
o Sr. Presidente . as propostas conve
nientes, e foi rejeitado o Pp.recer, e 
approvada a Emenda. 

Seguio-ee a 'terceira parte da Or
dem do Dia, e continuou a discussão 
sobre o Art~go_ 1° pa.ragrapho 1° d.a 
Lei a respeito das prisões por crime 
sem culpa, formada, com as. Emendas 
offerecidas nas Sessões precedentes. 

O Sr. Marquez de · Inhambupe, de;, 
pois de um discurso que· o tachygr.a
pho não pôd-e alcançar, · pedio licença 
para ret·irar a Emenda que tinha of
ferecido; e sendo-lhe concedida, .man~ 
dou 4. Mesa, em lugar d.aquella Emen
da, a seguinte: 

·d-ia mui poucas vezes isso acontece, só quanw 
do ·ha um caso repentino, em que um homem 
se apaixon.a estimulado por outro o uso da 
razão e obra um desatino .. Diz-se, mas quando 

'o pôvo corre. atraz de um criminoso; não ê 
possivel que todos os que o pe~:seguem sejam 
mal intencionados, a presença desses conterá. 
os outros par.a não atacarem o Cidadão em 
cuja casa se entrar. Quando .mesmo ·isto as· 

·sim fosse, era necessario que os bons · esti
·vessem prevenidos· contra as astucias dos 
mãos; que todos se vigiassem uns aos outros· 
P.ara que ·no acto de se ent~ar de tropel em 
uma casa,· ladrões disfarçados que se tenham · 
mettido na comitiva dos que pers.egue.m o 
criminoso, não roubem no melo da confa~ão 
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quando acharem, e poderem esconder, e mes- sei como uma pessoa hu. de dar a. outra um 
mo não of!endam o Cidadão que está. p,acl!ico, privilegio que não tem para. si. O Cidadão 
e inteiramente desacautelado, julgando-se se· que commette um crime perde o asylo segura 
guro no seu asYlo: porém isso mesmo que se que tem em sua casa; como hade, pois, con
diz não ê assim. O que observamos nós, quan- servar esse asylo para acout,ar o estranho 
do nesta Cidade se faz algum roubo? Qu.atro que lhe ~ntra pela porta dentro, fugindo á 

·ou cinco pretos a gritar atraz do qu& o f~z. Justir,a que o persegue? A segurança publica 
e não uma porção tal de gente, e de tai qua· deve ser o nosso primeiro alvo, tanto assim 
lidade que se possa suppõr haver entre ella que .a nossa Legislação acabou com todos os 
muitas pessoas bem intencionadas. Sr. Pre· privilegias de que gosavam a este respeito a 
sidente, nós já t->.mos uma Lei Rgulamntar casa dos Grandes, sem exceptuar a dos mes· 
sobre isto, feita nas Côrtes de Lisboa, e mos Embaixadores. Tendo-se abolido este 
mandad.a aqui observar. Nessa Lei tudo está privilegio de que gosavam as pesso.as da mais 
providenciado muito bem, e esta era desüe- alt:t jerarch!a, ha de se conceder agora âs 
cessaria. A casa do Cidadão não d~ve ser pessoas das classes ~ais inferiores.? Suppo
!nvadida sem a ordem por escripto da Auto· nhamos que um criminoso é perseguido e en
;ridade competente. O Cidadão tem direito a tr.a em uma venda, não ha de ser preso, por
repellir todo aquelle que nella quizer entrar que a venda é casa ·do Cidadão, e todo o CI
sem essa ordem, porque defende o seu. Cas· dadilo tem em sua casa um asylo inviola
tello, o seu Asylo; e se para de noite se dá vel? Não se diga que ·procurando eu por uma 
~a providencia de cercar-se a casa em que c parte .a segurança publica, por outra a ponho 
facinoroso se ,acoutaT, por que motivo não em risco. Para evitar as más consequencias 
se fará o mesmo de dia, sendo isso entã'> que se podiam seguir de entrar o povo em 
muito mais emquanto não chegar a ordem tropel por uma casa dentro atraz de um 
dessa Autoridade! Se se põde cercar a casa criminoso, é que proponho que entre sómente 
de noite para o réo não se ev.adir, muito me- a .Justiça; e se ,até ago~a muitas vezes se 
lhor se póde fazer de dia. Os Romanos eram não vê s-enão quatro ou cinco pretos a correr 
nisto tão escrupulosos que pa~:a se citar um atraz de um homem que fez um roubo, ou 
homem não se entrava dentro da sua porta: outro qualquer crime, não acontecerá o mes
era a citação feita fóra da porta, em voz alta mo quando se estabelecerem os Juizes de Paz, 
para a janella; e se o homem não compare- os quaes são obrigados a acudir a qualquer 
cia no fim de dez dias, mandavam-lhe então motim. Diz tambem o Nobre Senador que são· 
fazer sequestro nos bens. Não penso tambem raros os· crimes commettidos de dia: que sem
que por isto se enfraqueç.a a Lei, porque ·, pre os malfeitores es.peram a noite para os 
criminoso nenhuma certeza tem de poder fu· perpetrarem. Porventura não vimos qu-e âs 
glr. A Lei só se enfraquece quando não se nov13 ho~s do dia assass-inaram um sacerdote· 
executa, ou quando exorbita, porque neste em Santa Thereza? E quantos outros casos 
ultimo caso tambem se não observa, e o mal- não ha de crimes commettidos mesmo de dia? 
feitor anima-se a perpetrar o crime quas·l .o\ssento que a minha Emenda deve passar, e 
certo de que o Juiz lhe não ha de impôr pe- que . o contrario é da~ occasião .a que muitos 
na. por excessiv.a. Fundado nestas razões não réos se escapem e fiquem ·impunes. 
approvo a Emenda, e não fallarei mais nesta O Sn. MARQUEZ DE CAKAVELLAs: - Eu 
materia. ainda me levanto, posto que o não pretendia 

o Sn. MARQUEZ DE INHAliBUPE: - Pare- fazer, para· responder ao Nobre Senador so
cia·m~ que era mui sustentavel a minh.a opi- bre a incoherencia que notou, de poder d,ar 
nião, mas emfim vejo-a combatida. E' ver- o Cidadão a um estranho o que não tem para 
dade que ha u.ma Lei das COrtes de Lisboa, .si mesmo; e sobre que disse a reBpeito do 
estabelecida nos prlncipios que o Nobre Se~ antigo privilegio das casas dos Grandes. Diz 
nador tem em-ittido, e mandada aqui obser- o Illustre Senador, se o Cidadão que com
var; porém essa Lel não se executa, e por mette um crime não tem ,asyJo seguro em 
~ta fica derogada. Passando· a ·res-ponder sua casa, como poderá prestai-o a outro? Esse 
aos argumentos do Nobre Senador, eu não · Cidadão tambem tem asylo seguro em sua 
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casa, na hypothese que o ·Nobre Senador f!· I Marquez de Inha.mbupe, Tambem não.. 
gu-ra.; porque só com ordem ·por escrlpto do pauou . 
. Ministro é que ahi o ·podem Ir prender. De· ·Entrou em ·debate o paragrapho 2•· 
m,a;ia -elle não dá ·esse Ptivileglo ao outro que do mesmo Artigo 1°. 
se acouta. em sua casa: o que faz é sustentar §· 2.0 Os que forem Indiciados de ,assassi-
o direito que tem, garantido pela Constitui- n·io, de ·homicidio, de r.oubo feito com vlolen
ção. Quanto ao privilegio que tinham as ~- ' cia á pessoa; de furto feito com arrombamen
s.as dos Grandes, não é o mesmo qu-e o asylo to, e de Crimes de rebelllão, e sedição." 
de que aqui se trata. Então não havia meloa o Su. MABQUEZ DE CABAVELLAS: - Este 
de se irem buscar os réos a -essas casas: ago· segundo paragrapho tambem carece ser emen
ra. vão se buscar, observa.das .aa for.malldades dado. (Leu o pa.ragrapho). Não me agr.ada 
que a Lei prescreve, fundada na Constitui- isto, por.que, mencionando-se os crimes, po
ção. Quanto ao cominetterem-se, ou não, cri· dem ficar muitos sem se fazer mencão del· 
m~s de dia, não nego que se commettam: mas les, comQ seja ·o roubo feito sem arromba· 
d.igo que são .raros, principalmente crim'e& menta, porém por um cred-ito falso, ou por 
atrozes. Esse ·que o. Nobr.e 'Senador trouxe outra qualquer astuci.a; a moeda falsa, e ou
por exemplo, foi perpetrado em ·um lugar tãG tros que me não occorrem, e por consequen
s·olitario que é mais facil alll fazel·os de cia não serelll: presos os seus autores antes 
dia que de noite em outra parte povoada. de se lhes formar culpa, os quaes, no em-

O SR. BoRGES: -Tem-se aqui apresenta- tanto, terão meios de se escaparem; assim 
do como desnecess.aTla esta ·~i, porque existe I em lugar de se decla·rarem os crimes, julgo 
uma feita nas · Cõrtes ·de Lisboa, e mandada. melhor tomar-se por base a declaração das 
aqui observa,r. A Constituição, quando garan- penas, eomo s·~ praticava em o nosso antigo 
te a inviolabilidade d.a casa do Cidadão, diz systema.. Eu offereço P.ara ·isso uma 
que se ·pôde entrar nella pelo modo, .e nos ca
sos ·que a Lei marcar: logo a Constltulçã.> 
quer que haja uma nova. Lei. Diz-se tambem 
que todo o Cidadão tem um asylo 1nviolavel "Substitua-se ao numero 2. Nos casos em 
cm sua. casa. Não o nego; ma.S o que vai em I que a Lei impuzer pena de morte na.tural,. 
seguimento do rêo é o que viola a casa do prisão 'Perpetua, ·ou ga.lês por toda.· a. vida ou 
Ci·dadão, ou é o réo, que entra nella? D·::: 1 t-emporariamente. - S.alva a redaccão.-Mar~ 

certo que é o criminoso, e então de duas uma: j quez de Cara.vella.s." . . 
ou o Cidadão o não p6d.e expul~, e carece Foi· apoiada, mas deu a hora, e 
para isso do soccorro da Justiça, a .qual deve, · adiou-se a materia. 
por consequencia, franquear a sua casa.; ou O Sr. 1° Secret,a.rio leu o segu·inte 
quer proteger o ·rêo, e vem a ser dous os de
l~nquentes. Eu .assento que a Emenda ê boa! 
~· que se deve adoptar. 

.. ~ . Não havendo mais quem fallasse, e 
dando-se por discutida a ·materia, 
propôz o Sr. Presidente se passava 
o Art. 1" pa.r,a.grapho 1", salvas as . . .. 
Emendas. Passou. 

I : Se a Camara approvava a Emen. 
da do Sr. Marquez de Caravell,as, 
apresentada ria Sessão de 30 do mez 
pat~sado. Decidio·se que sim. 

·Se approvava a do Sr. Carneiro de· 
P.ampos, offerecida na Sessão ante· 
.~edente. Resolveu-se negativamente. 

.se approvava por ultimo a · do Sr. 

Of!icio 

"Illm. e Exm. Sr.-A Cama.t:a dosDepu
tados, convencida da urgente necessidade de 
se darem promptas providencias pela Assem· 
bléa Legislativa ao m,al publico, proveniente 
da escassez da moeda. de cobre: resolveu, com 
o parecer da Commissão da Fazenda, afim 
de se ·tomar um.a deliberação .adequada com 
a •maio~: brevidade 'POBslvel, ·convidar a. ca
mara dos ·Sl'8. Senadores para. que haja de. 
autorls,ar a respectiva Commisslio de Fazen· 
da a ter no Paco do Senado uma conferencia 
com a desta Camara, cujos Membros vlo 
men{)ionados na relacão inclus,a.; designando· 
se•lhes para este fim o dia.· e hora. O qu~ 
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tenho a. honra. de ·participar a. V. Ex. para. 
que seja. presente .ao Senado. 

o Sn. M.\RQUEZ DE c.uu.vELLAS: - Não 
me parece prudente tomar-se uma resoluciio 
sobre uma. base que põde faltar. Os Membros 
d.a. Commlssão têm as tardes ~ a.s noites, e 
põdem empregai-as neste serviço. Não scl o 
que no anno passad<l se praticou a ~:espeito 

·Deus Guarde a V. ·Ex. - Paco da. Ca· 
mara dos Deputados, em 2 ·de Junho de 1828. 
- Jo::;J Antottio da Silva Maia. - Sr. Vis
conde de ca.ethé." 

Rc1Zaçoo aos Srs. Deputackls qu.e compõe a 
Commissíio de Fazenáa, a que se retere o 
Officio desta data 

Os Srs. Joaquim Gon!:alv~s Ledo. -Ma
n·pel JosG de Souza França. -.Bernardo Pe
reira de V.asconcellos. - José de Rezende 
Costa. - José Bernardino Baptista Pereira.
João Joaqu!m da Silva Guimarães. - Fran
cisco d-e Paula Souza e Mello. 

Secretari.a da Camara dos Deputad<ls, em 
dous de Junho de 1828. - Francisco Gomes 
de Campos. 

O Su. M .. \RQUEZ 'DE CAr.AvELLAs: - Sr. 
Presidente. Este negocio é de muita urgen
cia e não depende de discussão: portanto as
sento que ye deve resolver jâ. 

O Sr. Presidente propõz a urgencia, 
a qual foi apoiada, e approv.ada sem 
haver quem a combatesse. 

Entrou em discussão a materia do 
Officio. 

O Sn. :M.\RQtmz DE CAJt;WELLAS: - O Se
nado deve concorrer para este objecto, que é 
de gr,ande importancia. (.4.p'oiado. Apoia&J.) 

As Commissões mixtas s.empre são boas. A 
exper!encia tem mostrado que destas re
uniões sempre se tira vantagens, PQrque se 
aplainam difficuldades, e as Camar.as se ap
proximam á conformidade de opin·iões; por
tanto assento que devemos annuir ao que no 
Officio se propõe; observarei, porém, que a 
hor.a não p6de ser no t-empo da Sessão, por
que então desfalca-se a Casa, e não haverá 
numero de Senadores pa~a continuar a Ses
são. 

O Sn. BoRGES: - Achamos-nos aqui 35 
Senadores: tirados· os Membros d.a Commis
são, fica ainda gente bB.!!tante para continuar 
a Sessão, men<~s se alguns faltarem, o que 
não 6 de esperar. O .anno passado já se pra· 
ticou o mesmo, quando se tratou do Projecto 
ila fundação da Divida . Publica. 

. ~ ' .. 

do que o Nobre Senador trouxe por exem· 
plo, porque nesse tempo achava-me doente, 
mas talvez então houvesse mais gente. Penso 
que o ma:ls seguro é o que proponho. 

O Sn. M.o\RQUEZ DE S.\N'ro A:~IAlto: - Sr. 
Presidente. Se este ·n-egocio é tão urgente, 
como se tem represent.ado, julgo melhor tra
tar-se logo delle de manhã, do· que de tarde. 
A objecção que apparece é que não restará 
gente sufficiente para continuar a Sessão. 
Embora não fique o num-ero necessarlo, e se 
suspenda a Sessão; se se fize:t: obra bo,a na 
Commissão, lucra-se muito nisso. Portanto a 
minha op!nião é que antes se faç!J. de manhã. 
do que de tarde: á noite é máo por muitos 
motivos 

O Sn. MARQUEZ DE M.\R!c.\.: - Eu asse!ltO 
que tambem deve ser de manhã, porque .as
sim temos todo o dia e a noite, se fôr pre
ciso. 

0 SR. PRESIDE~TE: - Então proponho se 
a Camara approva que a reunião das Com
missé-es seja amanhã, ·pel,as n.ove horas da 
manhã. 

0 SR. OLIVEIRA: - Não poderá ter isso 
lugar para amanhã, porque 2. esta hora j:'i 

a Gamara dos Deputados ter~ acabado a Ses
são, e s6 amanhã é que. se p6de ler a resposta 
do Senado. 

o Sn. MARQUEZ DE PA? • .ANAGU.Á.: - ·E' 
muito bem feita a reflexão do Nobre Sena
dor; e como não ha tempo para se fazer .a 
reunião de manhã, e o objec:o é de muita 
importancla e urgencla, faca-se de tarde. 

0 SR. MARQUEZ DE SANTO Al\I:ARO: -Pó
de ser que esta mesma objecção tenha sido 
ponder.ada na Camara dos . Deputados, e que 
ficasse autorisado o seu Secretario para fa
zer o competente aviso aos Membros da Com
missão da Fazenda, logo que receba a res
post,a deste Senado; mas quando mesmo assim 
não seja, qual é o Inconveniente que dahi se 
p6de seguir? O Senado, obrando desta manei
ra, mostra. que estâ prompto para concorrer 
em tudo para felicidade Naclon.al. Demais eu 
creio que a Sessão na Camara dos Deputados 
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abre-se mais cedo do que a nossa.. Sendo as· 
sim, .apenas se ler o Oftlcio desta.. Camara, a 
Commlssão vlrâ para . aqu·l. Se não vier, na· 
·da temos ~om isso: da nossa parte mostra· 
mos o interesse que tomamos pelo negocio: 
portanto digo .que a reunião seja. ama.nhil 
pela manhã. 

. O Su. . MARQUEZ DE QuELUZ: - Requeiro 
que . se faça aviso ·ao Sr. Ma.rquez de Bae· 
pendY, que é um dos Membros da. Commls·· 
sã·o, para se achar presente. 

o SR. :MARQUEZ DE C.ARAVELLAS: - 1Sl'. 
Presidente. Vejo tanta pressa, que emfi.m re· 
ceio que não faç.amos nada. A Camara dos 
Deputados, apenas z:,eceber a .n~ssa participa
ção, ha. de dizer . aos Membros da sua Com· 
missão de Fazenda: Caminhem? Não. Ha para 
::e fazer aviso ao Sr. Marquez de Baapendy; 
parece-me melhor que se dê a hora das Ave· 
Maria, porque tudo se faz então com desc.an
ço, evita-se o não haver Sessão·, com'o p6de 
acontecer que noo haja, se se der a hora para 
de manhã. 

· O Sn. BoRGES: - Todas as vezes que se 
t('m ,aqui tratado dos trabalhos das Comm.fs.: 
sões, tem-se pronunciado a Camara quanto a 
trabalhos de tarde: portanto -isso nã<> é ad· 
missivel. A reunião deve ser de ·manhã: se 
houver numero sufficiente de Membros para 
se continu.ar a Sessão, depois que os Srs. da 
Commissão se retirarem, contin~-se, se o 
não houver, suspende-se. 

0 SR. 1\ú.nQUEZ DE CARA.VELLA.S: - Sr. 
Presidente. Se tudo isso é s6 para mostrar
mos que o caso. é muito urgente, então nós 
aqui estamos: diga-se que venha jâ. 

o SR.. Go!unE: - Sr. Presidente. Acho 
que o melhor é fixar-se a hora para As 11 
d.a .manhã, e que nã<> s.e deve recelar que 
por este motivo seja necessario suspender-se 
a Sessão. Achamo-nos ·hoje aqui 32 Senado
res: é de esperar que amanhã venhamos to· 
dos. Sahindo os Srs. da Comm!ssio, ficam 27, 
e p6de portanto a. C.amara. continuar o seu 
trabalho: 

O Sr. Presidente passou então a 
dar a Ordem do Dia, e designou para. 
primeiro obj·ecto della a continuacão 
do Projecto adlad<>; depois a dia· 
cussão do Projecto sobre a Liber
dade da Imprensa; ·e por ultimo a. 
3• discussão do 'Projecto que destina. 
sub~id!o para a f.actura da Estrada 
da Serra de ·Paraty. 

Levantou-se a Sessão âs duas ho· 
ras e meia da tarde. 

RESOLUÇÕES DO SENADO 

"Illm. e Exm. Sr. - Fiz presente ao Se
nado o Otficio da data. de hoje, em que V. Ex. 
me· participa que a Camara. dos Srs. Depu· 
tados, .afim de se tomar uma deliberação 
adequada para obviar ao mal publico prove
ni·ente da escassez do cobre, resolvera convi. 
dair o Senado par,a autorisa.r a respectiva 
Commissão de Fazenda para ter com a da 
C amara. dos Srs. Deputados uma conferencia 
.a tal respeito no Paço do mesmo Senado; e 
cumpre·me participar a V. ·Ex. que tem elle 
determinado para o referido .fim o dia 3 d\1 
corrente, pelas onze horas da manhã. O que 
V. Ex:. farâ presente á mencionada. Cam.ara. 

Deus Guard·e a v. Ex.- Paço do Senado, 
em 2 de Junho de 1828. - Vi.Bconãc àe Oae· 
thé.- Sr. José Antonio da Silva Mala." 

24• SESSÃO, EM 3 DE JUNHO DE 1828 

IiJ:cpecllíente.. - Oon:tinuaçã<> lkJ, 2• d!iscussão 
do Projecto de Lei sobre as prisões por 
crime sem culpa formada. - 3• discussão 
do Projecto ãeB'trinafWlo subsídios paro 
factura da Estrarkl àa Serra ele Paraty. 

PRESIDENCIA DO SR. MSPO CAPELT..~C-lllÍB .. 
Estando na Sala 32 ·Srs. Senadores 

declarou o Sr. Presidente que s.e . 
abria a Sessão. O Sr. 2° Secret.arto 
leu a Acta. d"- Antecedente, e foi ap. 
provada. 

O Sr. Presid~nte,· depois de se jul
gar ,discutida esta materia, fez as 
propostas convenientes, e decidio-se. 
que se fixasse para reunião das Com· 
missões 'O dia de amanhã, pelas onze 
horas da manhã. 

0 SR. VISCONDE DE CAETRf:: -·Sr. Presl• 
dente. C<>mo hontem, em consequencla do 
Officlo que se recebeu da Cam3:ra; dos Depu· 
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tados, se decidia que a reunião das Commis- .lio contrario póde acontecer que venha. um 
sões de Fazenda se havia de fazer hoje; e parecer muito diverso daqueUe que poderl1 
eu sei que a daquella Camara consta de sete apresentar a nossa Commissão. 
Me·mb1·os, peço a v. Ex. que proponha se se O Sn. M.iRQUEZ DE !!'IH.UtRUPE:- A ques
devem nomear mais dous para a deste Se- tão que apresenta o Nobre Senador, segund:> 
nado. E' verdaàe que .t.alvez ~ntão pare a entendo, não ê diffic!l de resolver. Pt!rgunta 
Sessr.o; mas isto parece-me conveniente. o Nobre Senador ~* não ha de se votar? Jul-

0 Su. !\'lAnQUEZ DE. B.\EPEXDY: - Quando go que não é necessario isto, porque o qu;: 
nós fizemos a outra reunião, as Commlssões us Commissões vão fazer ê um.a mera conte
foram . iguaes em numero de Membros. Um rencia, e mssmo cada um tem a liberdade da 
dos Membros, o Sr. Marquez de .Santo Amaro, assignar com restricção sobre aquillo em que 
f?i nomeado Presidente, para regul,~iir a dis- se assentar. E' verdade que o Parecer da 
cussão, dar a palavra, e manter .a ordem; de- Comm·issão faz algu:n p-~so, como o ~obr,e 

pois fizemos a discussão, tomaram-se os vo- Sen.adot: pondera, porque a Commissão te.:o. 
tos, vio-se que havia tantos de uma opinião tempo para meditar, t- põde medita.r bem; 
e tantos de outra, e em consequencia disto porém esse peso não se hs de dar por s·~r 

fez-se a participação do resultado tanto a da Commissão o parecer, mas pelas boas rs
-esta Camara, como a dos Deputados: por- , zões em que elle se fundar. Porta.nto, assent·l 
ü?.nto pa:reoe que pera este objecto, que é tão qu-e não ha necessidade de se nome.arem mail! 
importante, se deve .adoptar o mesmo qu€ esses dous Membr:os. 
entio se seguia e nomearam-se mais dous O SR. MARQUEZ nE BAEPENDY: - Sr. Pre
Membros, para que a Commissão de Fazen- sidente. Eu fallo pela. experi~ncia. Já ti're
<la desta Ç_amara tenha. tantos quantos a da mos uma ·reunião semelhante, e nella se dis. 
' ·!l.ma:.-a dos Deput:;;dos: Com :sto s,e estabe- cu tio a ma teria que haYia a tratar-se e se 
:.,c-eria maior probabilid.ad·e de acerto na de- tomar;mJ. os votos que foram a. favor ou con
:.::..:i.o que se tomasse: assim parece-me que tra; portanto tem muito lugar o que disse 
sa devem nomear mais esses dous Membros. o Sr. ll;larquez de Ca.ravellas. O objecto de 

O SR. MARQUEZ DE INIIA:!\IBUPE: - Nenhu- que vamos tratar é muito importante; e ver
ma necessidade vejo para que se nom-eiem dadeiramente a Commissão deste Senado vai 
mais dous Membros para a Com.missão di! !mprovisar ·e apres-ente.r cada um unicamente 
Fazend,a deste Senado. Esta Commissão Mixt::t o resultado das idéas que tem formado sobre 
não vai tratar de um negocio que haja d~ si, porque os Membros della não poderão con
ter logo uma decisão final: vai fazer uma f~ri·r uns com os outros; o que não aconteee 
conferencia, e portanto não me parece ne- com os da Commissão da Camara dos Depu
cessaria que se tomem votos. Se acaso se de· tados, qu-e, depois das discussões que têm 
vessem tom.ar ·entãc seria preciso igualar o feito, depois de terem apres.entado um cami
nuruero dos Membros da nossa Commissão ao nho para se seguir, se lembraram de que con
dos Membros da outra C amara; roas como v·iria conferir com ·a dest·~ Senado. Se eu hon
penso de outro modo, assento que é absolu- tem aqui estivesse (o que não pude fazer por 
tamente desnecessaria a nomeação que se molestia, como mandei participar já a se
pretende. mana passada) pediria que se désse M me: 

O SR- MABQtiEZ DE CABAVELLAS: - Não nos um dia de intervallo para os Membros 
devemos simplesmente attender .a que a con- da Commissão do Senado poderem fazer as 
ferencla da Commissão M·ixta não é uma de· suas conferencias ém ordem a poderem ;tpre-. 
cisão final; o qu-e desejo saber é se não ha sentar, na reunião com a outra Commissão, 
de discutir a materia nessa Commissão, se já. idêas mais positivas, e colher-se bom fru· 
não se bão de tomar os votos para se saber cto deste trabalho. Não a.conteeeu assim, e 
qual ê o P.a.recer della, e se esse parecer não como cada. um dt> nós ha de dar o seu parecer 
é já uma resolução de algum peso pa.ra mui· com o cabedal que tem, sem se munir das 
tas pessoas? Parece-me que sim, e portanto idéas e reflexões· dos seus Collegas, mu·ito 
assento que é necessario nomearem-~e. doua : 'bom seria que se nameass·em. mais dous 
Membros para ficarem iguaes as Com missões: ! Ilembtos~ que auxiliassem a nossa Commis-.. 
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são. Nisto nenhum inconveniente ·encontro, idêas que esses dous Membros vão levar a. 
antes me parece muito ut·!l. Commisaão. Um Membro sõ que se augmen· 

O Bu. BoRGEs: - Não procede o exemplo tasse, poderia ser mu1to conv-eniente, e que 
do que se praticou a respeito da Commissão esse Senador tivesse uma lem·bran~;~a. mais 
Mixta que o Nobre Senador aponta; porque feliz, que a nenhum dos outros occorresse. 
-essa Commissão foi composta de duas Com· Quanto maior fôr o nume~:o de Membros, 
missões aà· hoc, destinadas a organisarem 

1 

maior cabedal de idêas terâ .a Commissão, e 
uma Le·! e ahi convinha portanto que não melhor se trat.arâ a mate ria. Se nós. podess~
só fossem !guaes em numero, mas. tambem · mos fazer uma Comm!ssão de nove ou de 
que se tomassem votos. E' differ-ente o caso onze Membros, seria isso muito mais util; 
de que actualmente nos occupamos. A Cama· porém, como não podemos excedei: o num-ero 

· ra dos Deputados diz que quer tomar uma de se.te, seja deste numero, e para st: comple
medida, e que deseja que sobre esta medida tar, nomeiem-se os dous que taltam. 
a sua Commissão de F.azenda consulte com a O Sn. CARXEIRo DE CAMPOS: - St:. Presi
Commissão de F'azenda deste · Senado; por de~te. Eu opponho-me á pretendida nomea
consequencia esta Commissão do Senado ê a ção de mais dous Membros para esta Com· 
que existe, embora se compuzesse ainda de missão. A Comm·issão que o Senatio der.: não 
menos de cinco Membros. Nisto nenhum ln- ha de valer pela sua força num.erlca, mas 
conv~niente encontro. ·Supponhamos que toda shn pela sua essenci.a. Tenho além disso a 
a Commissão do Senado, ou pa·rte della, não 1 ponderar que, nomeando-se mais esses -dous 
concorda com a da Camara dos Deputados, os Membros, accresceria a probabilidade de não 
.l\Iembros dissidentes declaram que não são haver Sessão no Senado. Por ambas estas 
desse accôrdo, e cada uma das Commissões razões ·voto contra ess.a nomeação .. 
dâ á sua Camara o seu parecer, expondo tu· 
do quanto occorreu. Diz o Nobre Senador que 
me precedeu que os Membros da Commissã:> 
deste Senado vão com · o cab-~dal que tem 
que não estão preparados, etc. Por esta ra
zão tanto faz que a Commissão se componha 
de cinco, como de sete Membros; porque os 
t!ous mais que se nomearem, estão no mesmo 

·;'-aso que os outros; não se .acham igualmente 
-~i\tiados para esta conferencia. Demais, 

I ... 
p~rventura nesta conferencia vai-se logo de-
~ . 

l~l;lerar? Talvez se encontrem difficuldades, e 
se tome o accôrdo de se fazer segunda, ter
c-eira e quarta conferencia. Supponhamos que 
a Commissão deste Senado, depois de ter ou· 
vido. a proposta da Commissão da ou~ra Ca
mara, julg.a a materia espinhosa, e quer me· 

Não havendo ma:is quem fallasse, e 
julgando-se discutida a materia, pro
pôz o Sr. Presidente se a Camara 
approvav,a que se nomeassem mais 
deus Membros para a Commissão de . 
Fazenda do Senado. Decidia-se que 
não. 

Passou á primeira parte da Ordem 
do Dia, e .continuou a 2• discussão do 
paragrapho 2° do Art. 1° do Projecto 
de Lei sobre .as prisões por crime 
sem culpa formada, que tinha ficado 
adiado na Sessão antecedente, com 
uma .Emenda do :Sr. Marquez de Ca
ravellas. 

ditar sobre ella, dirá que se adie a conferen· O SR. BoRGEs: - Sr. Presidente. Parece 
cia ... ·para outro dia. Porventura ha de Qppôr- que o Nobre Senador que propôz est,a. Emen· 
se a isto a outra Commissão? Ha de dizer da no paragrapho 2° do Art;. 1° da Lei, con
que não .está. por esse adl.amento, e que quer tou com o Codigo que ainda se ha de fazer, 
que se decida logo? De certo que não: por· e não com a Ordenação existente, que ê bar
tanto neD;huma necessidade vejo para que se J bara, e por qualquer cousa impõe ,a pena de 
nomeiem mais dous ·Membros para -esta Com· : morte, etc. Ora, para contar com esse Codlgo
missão. que ainda se ha de faze~, não sabemos quan-

0 Sn. GoMrnE: - Sr. Presidente. O ob- to tempo levará.: não é cousa que sai.a já, 
jecto é de multa fmportancfa, e assento que e portanto deve haver . cautela, e mesmo al
tie devem nomear mala dous Membros, nlo guma declaração para que se nlo supponha 
em r.azão dos votos, porém do augmento de que as penas que se mencionam ,aqui são as 
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qu~ estão reguladas peLa Legisla~;ão exis· , larei agora sobre o accrescentamento lembra
tente. i do pelo Nobre Senador. Nã.o inclui nas penas 

O Sn. C.\ll~F.IRo DE CAl\tPos: - Sr. Presi- ! os trabalhos publicas, porque, principalmen
.dente. Eu conf<~rmo·me com a Emenda offe-j te sendo esses trabalhos ti!mpor,arios em ge. 
recida a este 2u paragrapho; por~m assento 

1

, ral e dentro d'-' Fortal.ezas, como a de Santa 
que a estas pen.as nella. declaradas se deve Cruz, a dto V·illegaignon, e em que o homem 
accrescentar tambem a dos trabalhos publi-j não está exposto,â vista do Povo, talvez que 
cos. Entre nós a Legislação reputava infa· o Rêo não queira evadir-se, salvo se fõr uma 
n1ante a pena de galês, e a de trabalhos pu- ~essoa. cre.ada com estimação que caia na 
blicos não; porêm a opinião public.a não fa.z dt:sgraça de commett~:r um crime, e a quem 
essa distincção, e além disso tal Legislaçã'J '!ssa mesma pena cause horror. Se acaso qui
era. contradictoria. a si mesma, porque o que ;:erem que se addicione trabalhos publicas, 
está no degredo de galés, e o que está em não me opponho; mas por esses não . se d~

trabalhos publicas, sempre soffre pena affli- ·rem entender os que s·~ fazem dentro das 
ct!va, e portanto infamante; e como é de pre· Fortalezas temporar!aniente, nem os que s~ 
sumir que fuja se puder, e que commetter um fazem tambem nas Cadeias, que são bem ar~ 
crime que mereça essa pena, convêm pren- ranjadas, nas quaes não ha presos que deb.:e 
del.o antes que se lhe forme a culpa. A sim· :!t' trabalhar, não por casti~o, .m.as para não 
ples prisão e as penas p-ecuniarias são as uni- estar ocioso; não para o publico, mas para 
cas que não inspiram aos réos t.anta vontade a ma mesma sustentação, da maneira que o 
de se escaparem, e com essas penas qualquer que n5.o t·:.-m officio, até sahe dalli depois co::n 
Cidadão poderá talvez querer transigir, e of· elle e durante o tempo da sua pt;isão fõrma 
ferecer-se ao jugo, porém com os outros não, um pcculio, com o qual vai estabelecer a sua 
e pr;;-curarâ sempre evitai-os. O Nobre Sena- :>fficina; idéa esta. digna de todo o louvor, 
dor autor da Emenda conta de certo com o ;;>eis que assim se evita a ocios·ida:de, que é 
Codigo, o ponto está em que elle appareça a mãi de todos os vicias, e muitas vezes dos 
promptamente, para bem se determinar es- mesmos crimes, que levam QS homens áquel
tes casos. les lugares. Desta maneira concordo no adia-

O Sr.. M.\RQUEZ DE C.\RAYELLAS: - Sr. mento. 
Presidente. Eu puz essa Emenda porque vi 
que a Lei nesta parte é summamente defei· 
tuosa, e deix.a de fóra muitos crimes, pelos 

O tachygra.pho não ouvio o que 
disse o Sr. Marquez de Inhambupe. · 

quaes os réos nã<~ podiam ser ·presos sem O SR. M.\BQUEZ DE CABAVELLAS: ~ Sr. 
culpa formada, devendo sel-o como por exem- Presidente. Não me embaracei com as infa
plo o de moeda falsa: o domestico que com mantes em generalid.ade tal que comprehsn
uma chave falsa roubasse seu amo, e final- da todas: porque esta base é incerta, e m:.:.i
mente outros muitos. Nestes termos assentei tas vezes a respeito de taes penas a. opinião 
tom.ar por base as penas, e penso que todcs publica supplanta a mesma Lei. O que qü·~~ 

concordarão commigo. Qual é o motivo por dizer pena infamante? Quer dizer pena que 
que a Lei manda prender antes da culpa for- faz perder ao réo a estimação publica: e:l
ma.da? Pelo respeito de que o réo haja de tre·tanto casos ha em que se impõe essa'"pena, 
evadir-se? E qual é a razão por que elle ha e os estigm.apisados com ella, em lugar de 
de ev.adii:-se? Pelo temor da pena: por con- perderem a estimação publica, adquirem. Sir
-sequ·zncla a pena é que deve servir para aqui va-me de exemplo o udello. Todas as Leis d.1 
de base. Se a pena é grave, se ella tira a Europa têm declarado infame não sõ aque!le 
vida ao réo, se o põe em perpetua prisão ou que propõe um desafio como aquelle que o 
sujeita .a trabalhos infamantes, o réo foge, a.ccelta; porém a opinião publica tem, p;)'l' 
portanto seja preso sem culpa. fo~:mada; e assim dizer, sanccionado o contrario, e apcn
esta base é multo mais facil do que a outra. ta como Infame aquelle que. sendo desafia
Para se tomarem por base os crimes, seria . do não acceita o desafio. Par11 que havemos 
necess.ario formar um catalogo ,,de todos el· · pois de ir buscar sem-elhante base? Estou, 
Ics, e talvez sempre esquecessem' ·:àlguns. F:,.. 'l)ortanto, pela minha Emenda. 
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O Marquez de Inhambupe insistia 
na sua opinião, mas o tachygr,apho 
não alcancou o seu discurso; e ten. 
do terminado de falia~ mandou á 
Mesa esta 

EMENDA 

"Accrescente-se - e os crimes a que fo
-ram applicadas penas !nfamantes. - Salva a 
redacção. - Marquez de Inhambupe." 

Foi apoiada. 

O SB. MABQUEZ DE CAnA VELLAS: - Diz o 
Illustre Senador que a infamia é imposta. pe
la Lei em razão da pena. Respondo que mui
tas vezes não se verific.a tal infamda, ainda 
que seja em razão da pena. Que infamia ti
nham os que eram deg~adados para Angola, 
para toda .a vida? Iam para aquelle Paiz, prin
cipia,;am a negociar, adquiriam cabedaes, e 
todos os estimavam, não obstante saberem 
que eram degradados. A opinião dos maiores 
Jurisconsuitos é que a Lei nesta materia 
deve ser mui circumspecta, e fundada na Dp·i
:nião publica; porque, não sendo assim, de 
nada vale. Q~anto ao que o Nobre Sen.ador 
-diz a respeito do banido, é de presumir qu~ 
esse não fuja; porque fugin-do perde ma:!s 
do que esperando pela Sentença, que talvez 
lh~ saia favoravel. 

O Sn. CARl'."EIRO DE CAl!Pos: -·Sr. Presi
dente. A materia é difficil, e a mesma dis· 
cussão o mostra. Parece-me que semelhantes 
penas têm sempre certas circumstancias que 
infamam. Aqu1 temos os trabalhos publicos, 
que tambem infamam; e o homem, que a el
les fôr condemnado, se se puder ausent.ar, ha. 
de fazei-o. Para tirarmos todas as duvida~. 

achava melhor que se dissesse· que: antee 
da culpa fo~ada, s6 tivesse lugar a prisá·) 
nos casos, em que pelos novos Codigos não 
houvesse concessão de Fiança. Quando ê que 

-se dâ ·Flan~a ao rêo? Quando o seu crime G 
tal, que a Administração de Justlr,:t a:~c:;cnt.n. 

q·ue <i réo não quererá fugir.. Esta base me 
parece a melhor, e proponho ·po;• cor .. seljuen
cia a. segui~te_ 

tug.ar a Fiança. - Paço do Senado, S de J'l· 
nho de 1828. - Oarneiro de Oantpo&." 

Foi apoiada. 

0 Sn. M:ABQUEZ DE CABAVELUS! - Não 
me conformo com a Emenda, porque observo 
que a Lei muitas vezes concede F'iar&ça a cri
mes muito graves, e deixa de a conced-er a 
cousas, que não merecem tanta cGnsideração. 
A Lei concede Fi.ança, por exemplo, ao as
sassino, e não a dá ao que ferir ·o homem na 
ca·ra; e como emquanto não houver outra 
Lei, n6s havemos de governar pelo que te
mos, não julgo ·admissivel a Emenda. Diz o 
Nobre Senador que a Fiança se concede qu.an
do o crime é tal que se presume que o réo 
não .. quererá fugir; entretanto dá-se nos ca
sos de pena ulth:na, e de que serve ella então? 
De nada, porque, ainda que o réo dê por pe
nhor toda a sua casa, não lhe importará per. 
del-a para salvar a voida, que ê cousa mais 
nreciosa. 

O Sr. Carneiro de Campos pedio 
licença par,a reti-rar a sua Emenda, e 
sendo-lhe concedida, mandou á Mesa 
a seguinte 

EMENDA 

"Ao paragrapho 2". Accrescente-se no fim 
do paragrapho - o incendio, propinação de 
veneno, moeda falsa, o furto domestico, o ra
pto violento. - Paço do Senado, 3 de Junho 
de 1828. - Ocz,rneiro de Campos." 

Foi apoiada. 

0 SR. MABQUEZ DE CABAVELT..AS! - Então 
deve-se accrescentar tambem a Letra falsa, 
porque arruina a casa de um Negociante, e 
em ·os novos Codigos este crime necessaria
mente .ha de voir com as penas estabelecidas 
para os ladrões. 

O Sr. Marquez de Inhambupe pedio 
tambem licença para retirar a sua 
Emenda, e sendo-lhe concedida, of
fereceu em seu lugar a seguinte 

EMENDA 
EliENDA ~r7~--:.,··· 

"Ao Art. 1" para.grapho 2". Poderão ser 
"P6d(.:se prender antes da culpa forma-, presos antes d,a culpa formada, os que forem . 

.da em todos os casos em que não houv~r ! indiciados em crimes, em qu.e fôr posta pt>nn; 
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O Sr.. MARQUEZ DE C.\R.\\'ELL.\S: - Sr. de dez annos de degredo, de galês, dt> obrz.s 
publicas, e de prisão, e dahi para cima. - · 
S.alva. a redacção. - Marquez de Inham. 

Presidente. Os trab.alhos de que fallo, feitos 
na Cad-ela, não são trabalhos publicas, nem 
envolvl·m especie alguma de pena, nem de 
infamla. Pois é trabalho publico aquelle que 
cada um faz P.ara seu proveito? Trabalhos 
publicas são aqueUes em que os condemnados 
andam expostos á vista de todos com gr!Ihe· 
tas aos pés, tanto para não fugirem, como 
para se differençarem dos outros que não es· 
tão presos; em que estão suj-eitos aos c.asti
gos dos governantes; e em que nada perce· 
bem, senão a escassa sustentação que :1. ~a

ção lhes dá; e esses infligem infam·ia. Os 
trabalhos de qu~ trato são outros. O homem 
que é carpinteiro, e está preso, occupa.se n.a 
prisão em fazer obras de carpintaria que se 
mandam vender, e até a Ad.minii!tração das 
Cade-ias soe ajustam com pessc.as que lhes com· 
pra:n ; o alfaiate faz o mesmo; e o que não 
tem officio algum e é da classe da gente que 
está na razão de se empr.zgar em serviços 
ma.nuges ahi o a.prende. Isto é o que se pra· 
tica em Philadelphia, e e moutros Paizes; e 
o qu~ aconselha o celebre Howard, e outros 
que depois delle escreveram. Tal idéa é digna 
de se adoptar, e nenhuma infamia impi:ime. 
Digo que é digna de se adoptar, porque por 
este modo se evita a ociosidade, que faz com 
que os persos saiam das Cadeias ainda mais 
estragados de costumes do que para lá en
traram; proYidencia a que se não percam fa· 
milias; como muitas yezes acontece; e al
guns delles até alli fazem o s-eu peculio, com 
que depois vão estabelecer as suas officinas. 
:!!:u pretend!a propôr um Projecto para se fa. 
zer uma Cadeia com todas as proporções qui 
me tem lembrado,. e até fallei nisso ao :Mi
nistro da Fazenda; mas vi os poucos meios 
que por. ora temos para isso. Algum di.a se 
fará; P.orque a ser cadeia como esse Aljubc," 
que agora temos, é mais prejudiciál, por :.~· 

sim dizer, do que proveitosa; e s-erá nec!:'s
sario impôr sempre penas perpetuas; porqu~ 

bupe." 
Foi apoiada. 

O Sr.. GoMIDE: - Sr. Presid-ent0. Por esta 
fórma cada um de nós se irá lembrando de 
delictos, e augmentando assim a numeração 
delles. Eu tambem me lem'bro de um, que é 
ainda mais perigoso do que o incendio: é .a 
inundação. Sr. Presidente, delicto e pena são 
idéas correlativas; porque, marcado o deli· 
cto, vem a id~a das penas; e marcadas as pe· 
nas, vem a :dêa de delicto. Sirvamos-nos de 
um exemplo. Nas Taboas logarithmicas, dado 
o numero, procur.a·se o logarithmo: dado o 
logarithmo procura-se o numero; com a dif
ferença de que aqui, calculada a base sobre 
as. penas, abrange:-se maior numero de deli. 
ctos do que sendo calculad.a sobre o:: delictos 
portanto aquel1e methodo é prefei:ivel. O ou
tro deixaria de fóra delictos graves, como o 
que apontei, pois não ha dique, que se oppo. 
nha á inundação. 

O SR. CARNEIRO DE CAliPos: - Eu mu
dei a Em"nda, retirando a outra, que tinh.a 
offerecido, porque me parece que, sendo to
das as iJast>s defe!tuosas, seria melhor ,apre
sentar. ou·:::-::. }_ base do Nobre Senador Sr. 
Marquez de Car~vellas não póde ser perfei
ta senão b.c!uindo tambem os trabalhos pu. 
blicos, os qu,aes deYem ser classificados nesta 
relação que se faz das p-enas. O Nobre Sena· 
dor diz que ninguem foge dos trabalhos das 
Cadeias. Os trabalhos das Cadeias são traba· 
lhos pubHcos, e os productos des~t>s tr.aba
lhos são distribuidos conform-e os R~gu!a· 

mentes das Cadeias, e não applicados ao ar· 
bitrio dos que trabalham, como se tem dado 
a entender. Quanto ao crime de !nundação 
que apontou o Nobre Sen.ador que n::e prece
deu, é grande; mas esse s6 póde occorrer fre
quentemente na . Hollanda; Rão me parece 
que possa ter ~uito luga~ entre nós: não será 
fac~l de acontecer. O crime do furto domes· 
tico, que apontei, é muito facil, porque a 
tentação é mui:to prompta e frequente. A pro
pinação do veneno t.ambem é sempre casti· 
gada muito severamente: assim ou s~ tome 
a. Emenda que apresento~ ou. então tome-se a 
case proposta pelo Nob~e Senador; e, sendo 
~ssa, accrescentem~se os trabalhos publico!! .. 

o que lá entrar uma vez por ladrão sahirá 
ainda maior ladrão com a escola dos outros, 
que alli se acham, e com quem necessaiamen· 
te ha de estar em continua pratica pela falta 
de separação e de occupação em que fll;' em· 
pregue. Os que sabem das Cadeias, dP. que 
trato, vão emen·dados, e muitas vezes seguem 
d~pois .. de uma conducta irreprehensivr• 1. In. 
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a!sto, pois, em que estes trabalhos. não são 1 Nobre Senador, ê sempre segundo as forças 
trabalhos publicas, em que não imprimem in· do· preso, ê uma boa econom·!a das prisões, e 
famia nenhuma, antes se tornam vantajosos não pena como os trabalhos publfcos; elles 
á. Sociedade, e aos mesmos presos, como aca· não infamam, são os mesmos que exerciam 
bo de demonstrJJ.r. os presos antes do delicto, e que exercem os 

O Sn. C.\R~Ento DE CAMPos: - Sr. Presi- mais cidadãos. Poderâ a infamia consistir na 
dente. O Nobre Senador diz muito bem; mas pt•!são, porêm no tr.abalho de maneira. nenhu
isso o qu·e proYa·me que ha novos planos para ma. Eu não disse que sõ tem infamia os pre
St' melhorar o systema das Cadeias, e não sos · que andam a trabalhar . cá fõ~:a: tambem 
dest:t:6e que toda a vez que o rêo seja con· a tem os que trabalham no recinto das For· 
demnado ,a trabalhar fõra, ou d~ntro das ca.. talez.as fe·chadas, quando o trabalho não ê 
deias, sempre contrahe uma especie de infa- p:na elles, porêm em castigo de seus crimes, 
mia. Dentro das Cadeias trabalha-se confor- e então andam com grilhetas aos pês, sujei
me os regulamentos que alli ha; e sempre tos ao açoute dos governantes, etc. Isto ê 
mais ou menos co·nforme ,a gt:avida.de do de- cousa multo di'fferente do que eu d·!go, e por
licto esse trabalho não ê arbitrario, e pa'í:·a tanto não vem ao caso. 
simples ·diversão ou •.ltiHdade ão preso. !Diz O Sn. CARNEIRO DE CAliiPOS: - Tenho s6 
o Nobre Sen-ador que só os presos que andam a dizer, Sr. Presidente, que o Nobre St"nador, 
a trabalhax: câ fõra são os que têm inf.amia. calculando com o plano de uma casa d·e pe
A Lei poderá ass-im determinal.o; mas isso nit~ncia que vio, e ê a do celebre Howard ou 
fi-cará.. em opposição com a opinião publica, de Betham, está fazendo uma longa disser
e a L~i deve harmonisar a infami.a de direito tação. Descance: que nenhum homem bem 
com a de fa.cto. Todo o homem que fôr á Ca- creado, quando fôr criminoso, se quererá su
deia, e que tiver educação, não ha de deixar j.:-!tar a esse trabalho, por mais bem delinea
de julgar aff.ectada .a sua reputação, e bo!l do e distribuído que tenh.a sido por esses 
conta (e assim o pensarão tambem todos os Escriptores. Se não quizer a infamia ha de 
outros Cidadãos) quando não só houver d~ trata~: de ·fugir. 
ser preso, porém forçado a trabalhar dentro O Sn. M.ARQUEZ DE lNHAMBUPE: - Cou
das cadeias. Quando elle fôr preso s·imples· sas muito boas se têm escripto neste seculo 
mente, não ficará. infamado, mas com esse de luzes, e tenho ouvido sobre a materia em 
trabalho; mas com esse trabalho a que o que se tem fallado; porém vamos á questão 
obrigarem, sim. Os trabalho a nas. Fortalez.as principal. A base ·das pen;ls me parece me. 
fechadas são sempre trabalhos publicos, ape. lhor do que a dos crimes; màs julgando que 
zar de s·erem feitos nos recintos dellas, e se.:ri- a Emenda 'offerecida deixava de fóra muitos, 
pre produziram infamia: toda .a differeric3. em que se devia procedei: á prisão antes da 
consistir.á no mais ou menos. culpa formada, propuz uma que a meu ver 

O Sn. MARQUEZ DE CABA\'EU.AS: - Sr. comprehende todos os casos em que me pa· 
Pre-sidente. Tomara que me dissessem como rece que isso se deve admittlr, -e vem a· ser 
é que resulta infamia ao homem de ex<:lrcer aquelles em que se impuzer a pena de dez 
dentro da Cadeia o mesmo Of~ido .. ']11~ exer- annos de degredo, de galês de obras publl· 
cia no meio da sociedade; ou de obriga,. a cas e de prisão, e dahl pa~ eima. Aqui jul
a,prend·er um offic!o aquelle que ~stâ DE-ssas go comprehendldo tudo e que nenhum.a du· 
clrcumstancias; e não o tem? Nestes ultimas vida ha cm que passe esta Emenda, a qual 
não comprt'hendo os homens de Lettras, nem atê está conforme com a Legislação exis
aqueUes que vivem, das suas rendas. Se o tente. 
homem era pin.tor vá pintar; se era carpin- O Sn. MAnQUEZ DE CARAyELLAs:-A Emen. 
teiro, .alfaiate, sa'Pateiro, etc., exerça a sua da comprehende a prisão ·simples, e por este 
profissão; se não tinha occupação nenhuma, modo fica multo lata, nem haveria crime ai· 
aprenda algum offlcio. Onde está. aqui a des· gum, pelo qual se não pudesse prender sem 
honra, ond~ a lnfamia? Esse trabalho não é culpa formada. Penso que a melhor base é 
imposto por Sentença, ne.m se augmenta ou a que propuz. 
diminue segundo o .cri-me, como indicou o O Sn. MARQUEZ »E INHAMUUPE: -Não 
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sei porque se julga. tão ampla. a. m·lnha Emen· 1 
d.a. que, passando ella, não havérla. crime ne. i 
nbum, pelo qual· não se poderia Pl'ender. Eu· 
nella explico que ê necessario que a pena 
quer de degrt~dc, qul"r de prisão, etc. seja de 
dez annos, e dahi para cima, para se poder I 
prender antes da culpa form.ada: ora no es-j 
tado actual das cousas, para se dar essa pena 
de dez annos de prisão, é necessario que o I 
crime seja muito grande: port.anto não vejo 
essa amplitude que se figura. 

o SR. M:ARQUEZ DE CARAYELLAs: - Vamos 
ao principio fundamental desta Lei: qual é 
elle? Evitar que o rêo fuja pelo temor do cas
t!go. Pergunto agora, dez annos de simples 
prisão será um.a pena tal que mova o rêo a 
fugir? Se o réo fõr homem vagabundo, sim; 
mas se fôr homem bem estabelecido, e com 
fami!ia, não fugirá, pol'que attende á sua 

. casa, e não ha de querer perdel.a, nem deixar j 
a sua famU!a; .agora se a prisão fôr por to- 1 
da a vida, sim: porque esse homem reputa-se 
inteiramente desgraçado. Dir.se-ha que tam· 
bem tal homem haverá que atê no mesmo 
caso de,_ merecer .a pena de morte não fuja. 
Estou por isso; porém isto é uma excepção, 
e o Legislador só olha para o geral e vê o 
que é ma:is provavel. 

O SR. MARQUEZ DE I~HA:linUPE: - Todo o 
homem que tem . commettido um crime em 
que se não permitte em França, em regra 
geral evade-se â prisão. Em relação a isto 

·• Art. 2.0 Nos casos acima menc!onad()s, 
exceptuando sómente os de flagrante delicto, 
não s~rão presos os indiciados sem Ordem por 
escripto do Juiz competente, .a qual lhe será 
intimada no Acto de prisão, dando·se-llws 
cópia." 

"Art. 3.u Os que em qualquer destes c:a• 
sos forem ::.:ecolhidos á Cadeia antes de culpa 
formada, serão conservados em custodia. ha
VC'ndo para isso commodid.ade, em lugar se
parado dos Réos já pronunciados, fazendo-se 
os respect:vos assentos em Livro privativo; e 
só s·~rão lançados nos Livros dos presos de
pois da pronuncia, e em virtude de Ordem do 
do Juiz compC:"tente, de que tambem se lht!s 
dará cópia, se a pedirem." 

"Art. 4.• Aos Presos antes de culp,a for
mada se fará constar o motivo da prisão, e 
o nome do accusador. e das testemunhas, ha· 
vendo-as, dentro d~ 2·1 ho:·as, · contadas da 
entrada na prisão, se:1do o caso acontecido 
em Cidades, Villas ou Povoações proximas 
aos lugares da rcsidencia dos Juizes." 

"A.rt. 5.• Haver-se-hão por lugares pro. 
ximos á residencia todos os que se compr-e
henderem dentro do espaço de duas leguas." 

"Art. 6.0 Se os deHctos tiverem sido com
m-ettidos em lugares remotos, se dará aos 
presos a sobredita noticia, dentro dos dias 
que correspond·er:<·m á distancia, contando-se 
á. razão de duas lt!guas ·por dia." 

O Sn. MAnQur.z DE I~HA:liBUPE: -·Em to-
a medid.a que tomei foi mui longa: se acaso 
se não adopta, então voto pela do Sr. Car· 
neiro de Campos. 

Julgando-se sufflicientemente d!s· 
cutida a materia, propôz o Sr. Presi
dente se a Camara approvav,a o para
grapho zn, salvas as Emendas. Deci
dia-se que não. 

da a Legislação, em que se marc.a o prazo pe
la d·istancia, aqu~lle se calcula em seis le· 
guaS' por dia. Se não quizerem seis leguas, 
seja.m quatro; porém nunca menos disto. 
Como ha de estar o homem preso sem se lhe 
fazer: -esta communicaç:ão, porque o Juiz resi
de em lugar muito distante? O que tem o réo 
com isso? E' necessario haver com elle toda 
a contemplação passivei. 

O Sr. Presidente paSsou depo·!s a· 
propôr as Emendas do Sr. Carneiro 
de Campos, e do Sr. M.arquez de In· 
hambupe, porém · foram rejeitadas, 
vindo por fim a approvar-se a do Sr. 
Marquez de Caravellas, offerecida na 
Sessão antecedente. 

Foram successiv.a.mentoe lidos e ap· 
provados quaes se achavam no Pro· 
jecto os Arts. 2•, 3•, 4• e 5•; passan. 
do·se ao Art 6•. 

. O SR. CAR~Eino DE CA:'.rPos: - Uma .vez 
que o t-empo não seja calculado com muito 
favor, dará · occ.asião em que as Leis se tor· 
nem inexequiveis. vistas as distanc!as do 
Palz e a falta de povoação. E' necessario que 
nós acautelemos isto; os Termos são muito 
extensos, e a1nda. mesmo com a instituição 
dos Juizes de P.az. que estão mais proximos, 
podem ficar a dollle e a quatorze leguas de 
máo caminho, e .talvez bem pouco habitado· 
E' preciso contar com esses embaraços. 
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Não havendo mais qu~m fallasse, e 
dando-se a materla por d·!scutida, foi 
posto a votos o Artigo. e approva.do. 

0 SR. Vrsco~DE DE CONGO!'iHAB: - Sr. 
Presidente. Peço licença para retirar a mi
nha E,menda. 

Leu-se o Art. ~~~ .. ·ô qual foi appro· 
va.do, bem co~o;-·o Projecto com as 1 

respectivas Emendas, para passar A 
~ a• discussão. 

~~Foi-lhe conced·!da a licenca, e retl· 
rou a Emend.a. 

Não havendo mais quem fallasse, e 
posta a votos a materia, foram ap
prova.dos todos os Artigos do Proje
cto, e rejeitada .a Emenda do. ST. Car
neiro de Campos ; dando-se assim por 
concluida a 3• discussão, e approva
do o Projecto para Sancção Impe
rial. 

"ATt. 7.• Ficam revogadas as Leis, Al· 
vará.s, Decretos e mais Resoluções em con· 
trario." 

Passou-se á 24 Parte da Ordem do 
Dia e abrio·se a 33 discussão do Pro· 
jecto de Lei que dest1na subsidias 
para a. factur.a da Estrada da Serra 
do Paraty. 

Fallou sobre a mat~ria o Sr. Vis· 
conde de Congonhas, cujo discurso o 
tachygr,apho não ouvio; e no fim 
mandou ã Mesa a seguinte 

"Ao paragrapho 3u do Art. 1• se a~cres· 

cente - o Governo :pr..,verâ sobre a arreca· 
dação, entrega, e distribuição dos d·itos sub
sídios. - Visconde de Congonhas do Campo." 

Foi apoiada. 

O SB. MARQUEZ DE CABAVELr.A~: - Sr. 
Presidente. Esta Emenda é escusada, porque 
sobre o seu objecto já está providenciado no 
pa:ragrapho 12 do Art. 102 da Constitu•ição. 

O SB. CARNEIRO DE CAMPo!O:: - Sr Presi
dente. No Art. 2• desta Lei se diz: (Leu), 
depois falla-se em outro imposto tambem de 
800 réis; e como se não faz differença entre 
elles, fica-se em duvida sobre qual é que ha 
de cess~~or· 

0 SR. PRESIDENTE: - 0 que me parece é 
que ha de cessar o imposto novo, que é so· 

.. ·bre o sal. O outro já eXJistia. 
O SR. CAR:>EIRo DE CA?.rPos: -:- Então 

quero fazer uma Em·enda para isto ficar 
claro. 

F.::\lFNDA 

"0 Imposto de 80 réis sobre o sal ficará. 
- Paço do Senado, em 3 de Junho de 1828. -
Carneiro da Cunha," 

Fol apoiada. 

O Sr. 1 • Secretario apresentou .a 
Folha do subsidio dos Srs. Senado· 
res, e as das despezas miudas da 
Casa do Senado e Secretaria, perten· 
centes ao mez de M.aio. 

Foram approvadas. 
O ·Sr. Presidente deu para Ordem 

do Dia, em primeiro lugar, o Proje
cto de Lei extinguindo os Tribunaes 
das Me.sas do Desembargo do Paço e 
da Conscienci.a e Ordens; em segun
do o Projt!cto sobre a Liberdade da 
Imp1.7ensa; em ultimo, o Projecto ~o

bre o Fôro pessoal. 
Levantou-se a 8-assão ás duas ho

ras da tarde. - Bispo Capellão-.Mór, 
Presidente. - Visconde ãe Oaeth~, 1• 
Secretario. - Luiz Jo~uim Duque 
Estrrula Furtado à(~ Mendonça, 2• Se· 
cretario. 

25• SESSÃO, EM 4 DE JUNHO DE 1828 

Exp~ãiente. - Primcira e segunoo discussão 
sobre a ~xtincçã.o àos Tribunaes d4s Me-
8(J.S ào Desernba:rgo do Paço e oo Con
sciencia e Oràens. 

PRESIDENCIA DO SR. BISPO CAPELLÃO·MÓR 

Achando-se presentes 36 Srs. Se
nado,ree, abrio o Sr. Presidente a 
Sessão. O Sr. 2° Secretario leu a. 
Acta da anteceõente, a qual foi ap-
provada. ·, . 

O Sr. 1 o Secretario ·i eu o seguinte 



a 

•• 
Sessão de 4 de Junho 179. 

OJJ-lcto ~ 

"lllm. e Exm. Sr. - Ac,abo de apresentar 
na Camara. dos Deputados o Officio~;u~.v. Ex. 
me dir!gio hontem, contendo a delib'eracil.o 
da Camara dos Srs. Sen:1dores acerca da. re
união das Commissões de Fazenda, visto ha.
vel·o recebido hontem jâ depois de fechada 
a Sessão. E não .se achando por isso preve
nidos e preparados, como convém, os Mem
bros da Commissão desta Camara, para com
parecer hoje á hor.a designada no OU:cio de 
V. Ex.; resolveu a mesma Camara propõr ao 
Senado o adiamento da conferencia para 
amanhã, á .hora indicada, se fõr da approva
ção do mesmo Senado: e Ordenou-me que eu 
assim o participe a V. Ex. 

. Deus Guarde a V. Ex; - Paço da Ca
mara dos Depu Lados, cm 3 . de Junho de 1828. 
- Jt;sé Antonio da Silva. Ma-ia,. - Sr. Vis
conde de Caethé." 

Resolveu-se que se respondesse á 
Camara dos Srs. Deputados que o 
Senado a.pprovaria o adiamento pro
posto. 

O Sr. lo Secretario leu depois -e:,te 
outro 

Ofjicio 

O Sn. r.L\ItQUJ~z nt: C.\11.\\'ELL.-\S: - O Pro· 
jeeto que daqui foi, cahio lnteiram~nte, por· 
que não approvámos as Emendas com que 
veio da outra Camara: agora nppa.rece este, 
que julgo ser o mesmo que o outro: J)ortanto 
convêm mandai-o a uma. Commissão para 
exami:r:.ar se ê com effeito o mesmo ou não; 
porque a ser o mesmo passará com um.a bre· 
\'e discussão. 

O Sn. MAt:QuEz DE PAHAXAGu.\.: - Não 

posso confo:·mar·me com semelhante id~a. O 
Projecto nect-ssariamente ha de entrar em 
cUscussão, e nl:'lln. se verá :e é o mesmo ou 
se tem alguma alterar;ão; para que se h::t ele 
levar tempo em o mandar t\ Commissãp? 

o SR. )fARQUEZ . DE SAXTO A:'!UP.O: - A 

regra geral é mandar-se imprimir qualquer 
Projecto, qu.ando vem da Carnara dos Depu· 
tados, para entrar em discu~;;il.o, Como se 
suppõe que este t'í o mesmo. que o daqui foi, 
convém mandal-o á Commissão para o exa
minar, pois sendo o mesmo d·~snecessario se 
faz mandar-se imprimir um.a cousa que ji 

estã impr~so. 

:Não havendo- mais quem fallasse, 
propôz o Sr. Presidente se a Reso· 
lução seria reme~da á Commissão 
de Legislação, e ílecidio·se que sim. 

Leu depo·5s o Sr. lo Secretario este 

O !fiei() 

~mm. e Exm. Sr. -: Transmitto íl V. Ex. 
a inclusa Resolução da Camara. dos Depu
tados relatriva ao Regimento dos Conselhos 
Geraes da Provincia, afim de que se,bi. por 
V. Ex. apresentada na Camara dos Srs. Se
nadores com o Projecto or~g.inal, que a a.com
p,anha. 

Deus Guarde a v. Ex. - Paço da Ca
mara dos Deputados, em 3 de Maio de 1828. -
José .A.nt6nio da Silva Maia.. - Sr. Visconda 
de Caetbé." 

0 Sn. PRESIDEXTE: - Parece-me que se 
deve remetter este Projecto do Regimento a 
uma Commlsaão para examinar se é o mesmo 
q:ue se fez aqui, ou se- é um- Projecto novo. 

"Illm. e Exm. Sr. - Transmitto a V. Ex. 
a ínclus.a Resolução da Camara dos Depu
tados sobre ~ Projecto de Lei relativo ao nu· 
mero das Se'cretarias de Estado, e attribui
ções dos respectivos Ministros e Secretaries 
de Estado, afim de que seja por V. Ex. apre· 
se11.tad.a na Camara dos. Srs. Senad.o:11es com 
o .Projecto original~ que junto. 

0 SR." llABQCEZ DE PAnAN'AGtr.Á.: - AchO' 
desnecessarlo que ae remetta ã CommiBSio 
para: ·fazer esse exame. Este Projecto neces
s.ariamente ha.. de entrar em dlscussAo: nella 
se verft. se está em tu1!o ·conforme com o ou· 
tro que· daqui foi na Sessão de 1826, ou se 
tem alguma alteracllo. 

Deus Guarde a .V. Ex: - Paço da Ca
milra dos Deputados, em 31 de Maio de 1828. 
- "Jo-Ré Antonio da 8iZva. Maia. - Sr. V•ie· • 
conde· de Caethê." 

O Sr. 2"' Secretario leu a. Resolução 
que acompanhava este Officio, e as 
Emendas approvadas pela Ca.mara 
dos Srs. Deputados a: este Projecto 
de Lei, que são aa aegulntes: 

IS 
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Emendas feitas e adoptadas pela Oamar,a elos 
Deputados ao Projecto de Lei, vindo do 
.Senado, que àe~>"igna o numero das Se· 
cretarias de Estado e N egooios perten· 
centcs a ca.da uma dellas 

1• Eli(ESO.\ 

Artigos additivos que deveriio seguir-se 
ao 2" do Projecto: 

"Art. 3,0 Todos os Ministros e Secreta· 
l"ios de Es.tado assistirão á.s Sessões dos Con· 
selhos de Estado para darem nellas .as infor
mações que for·em necessarias." 

"Art. 4.• Haverá um Conselho de Mlnls· 
troa, que será formado dos Ministros e Se~ 

cretarios de Estado, e em que se tratarão 
os Negocias que cad.a um delles entender que 

· se não podem expedir sem audiencia dos .ou· 
tros." 

"Art: 5.° Cada um dos Ministros e Se· 
creta.rios de Estado ser~ responsavel, quando 
pox: não ter tratado os N egocios em Conselho 
de Ministros, as suas deliberações não forem 
acertadas." 

"Art. 6.• O Ministro e Secretario de Es-

"4·0 Examin.ar os defeitos das Leis exis· 
tentes e a necessidade ou utilidade de novas: 
apresentando . annualmente ao conhecimento 
da Assemblêa G-eral Legislativa, no Rel.atorio 
do Estado dos Negocias da eua Repartiçll.o 
as observações que houver feito. 

"5,0 Pre11tar a cada um.a das Camaras 
da Assembléa Geral Legislativa as informa
ções verbaes ou por escrlpto, que qualquer 
dellas entender conveniente exigir-lhe. 

''6,0 Determinar o p,agamento dos Orde
nados e de todas as outras despezas, que e:xl· 
gir o serviço nacional, pela somm-a, que para 
esse fim lht> fõr annualmente conslgnad.a. 

"7.0 Apresentar annualmente a conta da 
despeza, e orçamento da do anno. futuro. O 
Balanço, e Orçamento geral, que o M·inistro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Fa
zenda deve apresentar á. Camara dos Depu
tados, depois de ter recebido os das outras 
Rep,artições, dentro do primeiro mez da Ses
são, será impresso antes dessa Apresentação. 

"8.0 Referendar e fazer expedir os Di
plomas, Cartas e Patentes. 

"9.0 Examdnar e apresentar as Propos
tas, e lembrar as Pessoas babeis para os Em-

- i prego~. 
tado que tomar a delibe·raçao sobre Negoc o "10. Velar que os Empregados cumpram 
tratado em Conselho de Minist~:os, será por , os seus deveres, fazendo punir aquelles que 
ella p~rt~cularmeD)te responsa'*.J, e os ou- o infringirem, e propondo remuneração para 
tros Mmlstros e . Secretarias de Estado só aquelles que a merecerem, guardada sempre 
serão responsaveis nos c.asos em que tem lu· 

a Lei, e necessarla clrcumspecção. 
gar a responsabilidade dos Conse~heiros. Para "ll. Transmlttfr ã 'Secretar!a competente 
as Actas deste Conselho, que serao escriptas os Negocios que ã sua vierem incompetente· 
pelo Ministro e Secretario de Estado que o , m nt . . 

e e . convocar, haverá um Liv.ro especial, em que 
se decl,a:rem os votos dos Ministros e Secre
tarias de Estado, dados nesse Conselho. 

21 EliE..'~'DA 

"!Art. 8.0 Ao Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios. do Imperio compete a d·i
recção de todos os Negocias não des.lgnados 
a outra Secretaria de Estado." 

"Art. 9. o Ao Ministro e Secretario de Ee
Suppressão dos Arts. 3•, 4°, so, 6°, 7° e so t.ado dos Negocios da Justiça e Ecclesiastlcos 

do Projecto, que serão substltutidos por estes compete: 
que se seguem: 1.0 A Direcção da Administraçllo da Jus-

" Art. 7.° Cada Ministro e Secretario de tlça Civil, Criminal e Correccional, compre
Estado na sua respectiva Repartição deve: hendendo a Policia das Cadeias, sustento dos 

"1.0 Dirigir os Trabalhos da sua Secre- presos e a formação dos Ma]lpas .annuaes das 
taria e tod.os os negocios a ella pertencente3. causas clvels e cl'limes, e dos presos . . . ' 

"2.0 Referendar e fazer publicar e exe· 2.• A Direcção dos Negoclos Eccleslaatl-
cutar as Leis e Decretos. cos na parte sujeita ao Poder Temporal. 

"3." Fazer os Regulamentos e Instrucções "Art. 10. Ao Ministro e Secretario de 
necessarios para a execução das Leis e an- Estado dos Negocios Estrangeiros com]lete I& 
damento. dos Negocios. I direcgi\o de todos os Negoclos e R~lacl5el.com 
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as Nacões Estrangeiras, comprehende o .Com
merclo Nacional nos Paizes Estrangeiros." 

"Art. 11. Ao Ministro e Secretario de Es
tado dos ~egoc!os da Guerra compete .a di
recção de todos os Negocias pertencentes â 
Guerra; comprehendendo todas as Tropas de 
primeira e sPgunda linha, Empregados Civis 
do Exercito e todas as Estações e Estabeleci
mentos Mlllt.ares, em que se ·incluem as Es
colas Militares e as Fabricas, que trabalham 
exclusivamente para o Exercito." 

O Recrutamento não pertence a esta Re
partição. 

''·Art. 12. Ao Ministro e Secret.ardo de 
Estado dos Negocias da Marinha compete a 
Direcção das Forças de Mar; comprehenden
do todos os objectos, estações, escolas e fa
bricas a ellas P·~rtencentes; das m.attas desti
nadas á construcção naval; da navegação ex-
terior; e d!l.S pescarias." 

O Recrutamento não pertence .a esta Se
cretaria. 

. -" Art. 1.3 Aci lVf.inistro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Fazenda compete a 
direcção da Administração da Fazenda Na
cional, comprehendendo todos os Estabeleci
mentos, ou Fabricas, que têm ·por privativo 
Objeeto a R·~nda Nacional, as Casas de Fun
d-:ção, e as de !\Ioeda e todas as Estações de 
despez.a, que por seu destino não pertence
rem a outra Secretaria; as quaes comtuào 
ficam sujeitas ao exame e fiscallsação das 
suas contas no Thesouro." 

preg.ado na vacanc!a das .sessões como Off1-
clal da Secretaria de Estado dos Negocias 
da Justiça e Eccleslastlcosj Eatt! Par~cer foi 
rejeitado: porém nenhuma parti'cipação se 
fez ao Governo de que aqueUe homem não 
era ma:is empregado nest.a Camara; e como 
os Empregados desta Casa recebem · em vir
tude de uma Folha que se fez no principio, 
pódt> resultar da falta daquella p,articipação 
que o rpferido João Caetano tenha recebido 
ordenado sem trabalhar. Eu não supponho 
que elle tal pratique; m.as. não obstante isso 
parece-me que tal part·!cipação se deve fazer 
até para a boa regularidade do serviço. 

O Sn. RoDRIGUES DE CAm'ALIIO: - Levan
to-me unic.amente para uma explicação. Esse 
homem não foi empregado na Secretaria de 
Estado dos Negocias da Justiça s6mente na. 
v\acancia. das Sessões, foi despachado Offl
clal dess.a Secretaria de Estado, e por conse-
quencia empregado 
quelle serviço . 

permanentemente na-

O Sn. Or.rYEIRA: - Em cons.:quencia de 
um annuncio, que a Commissão de Rt•dacção 
do Diario mandou publicar, para ver se ha-
vi.a qu·em quizesse encarregar-se dos traba
lhos tachygraphicos neste Senado, appareceu 
João Caetano, e certificou que o anno pas
sado tinha dito que, uma vez que o Governo 
o mandasse trab.alhar nesta Camara, não pu
nha duvida e que não velo por não ter ordem 
do Governo. Perguntei-lhe se tinha cobrado 
os ordenados e disse-me qu-e não, e que s6 
tinha a' Gratificação de vinte mil réls por 
mez. como Mestre da Aula de Tachygr.aphia. 

O Sn. BonoEs: - O anno passado houve 
aqui quem dissesse que este homem não vt
nha trabalhar porque estava doente; e houve 

O l'.rinistro c Secret.ario de Estado doa· 
Negocias da Fazenda cont!núa a ser Presi
dente do Thesouro, emquanto este não fôr or
ganisado em outra fórma. - Paço da Ca
mara. dos Deputados, em 31 de Maio de 1828. 
-José da Oo·sta Oarva.lho, Presidente.-J"osé 
.-lntoni,o d.a Silva Maia. ln Secretario. - Dio
go An.tonia Fci,iâ, 2° Secretario. 

· tambem quem dissesse que não vinha porque 
- não queria, e que ninguem o podia· obrigar. 

Mandaram-se imprimir. 

0 Sn. VISCONDE DE CAETHJ';:: - Sr. Presi· 
dente. Existia aqui como tachygrapho João 
Caetano de Almeida, o qual trabalhou na Ses
são do primPiro anno. Na Sessão do anno 
passado não compareceu e a Comm\ssão da 
R~d.acção do Diario apresentou 1:lm 17 de 
Maio um Parecer, para que se officiasse ao 
Governo afim dl' \'lr o ditQ. João Caetano 
trabalhar nesta Camar.a, visto· ·ter sldo em· 

· Importaria muito saber se acaso elle tem 
cobrado o seu ordenado, mas a Camara não 
póde entrar nesse exame. O que deve fazer 
é P.articipar ao Thesouro que desde tal tem· 
po deixou de ser empregado neste Senado. 
Disse que elle rl'cebe uma Gratificação como 
Mestre da Aula de Tachygraphla; não se sa
be onde semelhante Aula existe, nem quem 
são os discipulos. Se quizer entrar na em· 
prezai dos trabalhos tachygraphicos, ·~sso ê. 
caso srparado: o Senado ~xamlnarâ as con-
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.11~c~s quo cae· a:preaentar, e clecldlrá como oi:l:;d·v.:.r qu~ taes Folhas não ex·lstem no Ra-
lhe parecer. glstro. 

O SR. OLI\'Enu.: ;_ O que a Commlssão 
disse o anuo passado foi que elle estava 
pr~mpto pa.ra vir trabalhar, sendo mandado 1 
~lo 9-overno; e isto mesmo conf·!rmou elle 

1

. 
ultimamente. 

O Sn. MARQnEz DE SANTO AMAno: ·-A 
questão, que se apresentou não é esta, mas Í 
sim se se deve fazer participação ao Governo I 
de que este homem não é mais empregado!' 
1ia Camara desde certo tempo. Eu creio que 
não é prf'clso fazer essa partieip!l~ão, por· I 
que supposto ~teja na Folha primitiva t~ j· 
dos os annos se remette 1i1J Thesouro outrá I 
Folha e quem não comparece não entra nesta 1 

e por oonsequencia não recebe. , 
· ó Sn. BoRGEs: - O Nobre Senador .teria 1 

Julgando-se esta materia sufflcien· 
temente discutida, consultou o Sr. 
Presidente o Senado, e · este dee!dio 
que se fizesse ao Governo a particl· 
pação indicada pelo Sx:. Visconde de 
Caethé. 

O Sr. Presidente annunciou já te
rem chegado alguns Membros da 
Commissão de Fazend.a da Camara 
dos Srs. Deputados, e conV'idou os 
Illustres Membros ·da mesma Com· 
missão da Camara dos Srs. Senado· 
res para irem dar principio aos seua 
trabalhos, em consequenci.a. da Reso
lução que se havia tomado a este rea· 
peito. 

Tendo sahido os Srs. Membros da 
Commissão, · d·isse razão se as co. usas fossem como elle diz. Não ~· 

se tem f-eito todos os annos uma Folha dos 

Empregados desta Casa:· fez-se uma em 1826,, o SR. VrscoNDE DE CAETHÉ: - Sr. Presi· 
e essa tem servido atê agora: por consequen- 1 dente. Desejo que V. Ex. proponha ao Se
cia João Caetano ficou habilitado para estar I nado se na' particip~ão ao l1:inistro .a res· 
recebendo até hoje. E' necessario que se (aça peito de João Caetano de Almeida devo di
todos os annos uma Folha, pois de outra ma- zer s6 que elle não trabalha neste . Senado ou 
neira poderá morrer um Empregado, e ir um declarar tambem o dia, desde que deixou de 
Procurador recebendo no Thesouro. vencer; e se a.s folhas dos Empregados de· 

O Sn. MAnQUEZ DE S.L~To AlUno: -Do vem fazer-se todos os annos. 
que o Nobz:e Senador acaba de dizer, segue-se O Sa. BoRGEs: -'- Assento que se deve fa.· 
que a Secretaria tem faltado á execução da zer todos os mezes de Sessão, como se faz a 
Lei e está responsavel. E' necessario que se Falha das despezas, e no fim desses mezes 
.adie esta mate ria para a Secretaria lnfor~ar ir um.a para servir de governo ao . Thesou~ 
e sabermos se se tem cumprido as dellber.a.- .reiro no espa~o que decorrer atê á outra 
cões deste Senado. Sessão. Isto é muito mais exacto. · 

O Sa. Vrscol\"DE DE C.AETHÍ::· - Para isso O SR. Soi.EoAmi:: - Parece-me que não ha 
não ~ necessario adiar-se a materl:l.. Os Em- necessidade de se fazer Folha mensal. Feita 
pregados da Casa têm um.a folha primitiva. a primeira no anno. qualquer alteração que 
pela qual estão vencendo. Quando ha. alguma depois houver, participa-se. Para que se ha 
alteração, participa-se daqui e taz-se naquel· de .esta~: reproduzindo a mesma Folha? E' 
la. Folha. ·Esta. é a prat!ca que achei na Se- escusado. A dos Senadores. seja mens.al, po· 

- crt"ta:x:ia. rêm a dos· Empregados seja annual, partlcl· 
o Sn. RoonrGUEs DE CARvALHo: - Lev.an· pando-se as alt-era~ões que oecorrerem. 

to-me para explicar o que se fez em 1826, em O Sn. BonoEs: - Então não é tambem 
qu-e servi de 1° Sccrefario. Nesse anno la to· n~essario Que se faca Folha mensal, para 
dos os. mezes ·.Para o The'Eiouro uma Folha de os Senadores, porQue, feita· a Primeira, fica 
todo~ 'os Empregad~s; e no fim da Sessão regulando sempre. E por que motivo se faz 
foi uma para ,alli se regularem at~ a Sessão todos os mezes uma Folha dos Senadores? 
seguinte. Faz-se por causa dessas .alteratões. Não se1 
· o Sn. BonGEs: - Diz o Nob~e Senador para que se ha d-e Ir contra Isto, não sei ,que 
que em 1826 .se fez .em .todos os mezes da Sea· Inconveniente ha: tudo se reduz a· escrevd 
siio uma Folha dos Empregados: cumpre-me mela folha de pa.pel: " · 

t 
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O Sn. Sor.ttn,\T>F.: - Eu aponto o lnco11· 1 a Juizes de l)!'l:ne!B lnstancla, Juizes ainda 
venlente que ha: é .a superfluidad~. Depois 1 pouco experientes, e qu~ apen.a~ têm entrado 
disto, se se faz uma Folha para regular du· 1 na carrdra da Mag'stratura, objectos de llOn
rante os oito mezes que decorrem de Sessão ! deracão, que eram s6 para Msgistra.dos pro· 
a Sessão, llOl' que motivo se não ha. de fazer l vectos, cmoo por exemplo o supprir o con· 
-sõ uma para regular: dur.ante a Sessão? A j sentimento patetno nos casamentos? A con
das despezas não está. na mesma razão, nem i s.-.rvação do p:lder paterno ê digno de muita 
tambem a dos Senadores. attenção. não para os p:iis exerc-erem de uma 

maneira tyrl'!.nic3. e absoluta, m.as para po· 
Julgando-se discutida esta m.ate· 1 d~rem bem dirigir a conducta de seus filhos. 

ria, fez o Sr. Presidente as propostas i Isto não ê cousa que se entregue nas mãos 
convenientes, e decidio o Senado que r de um Juiz Ordinario, qut> p6~!e fa~er com 
na participação do Sr. 1° Secretario I que um homem de dlstincção não possa ob
ao respectivo Ministro se declarasse I star a que seu filho· ou filh.a case com uma 
desde que ~poca João C.aetano não I p-essoa que lhe seja desigusl. Um pai que 
está empregado nesta Camara, e que j está. educando seu filho ou filha. ê para bom 
todos os annos se fizesse uma nova I tim, para conservar a nobreza de sua fami
Folha dos Empregados. '!lia, até para ter quem o rep-:"esenta por sua 

Seguia-se a primeira parte da Or· 
1 

morte, entretanto ~ss:e filho ou filha, pelo 
dem do Di:a, que era a 1• e 2• dis·j cons~ns'l de ~1-m tal Jul?: p6:'e con•Tahir um 
cussão do Projecto de Lei sobre a 1 c~s.a:mento desigual, .que destrõ~ a familia. 
extincção dos Tribunaes do Desem· .

1
1 Outra:~ attrlbuiçõe:; tambem te:u est-e Tribu

bargo do Paço e Mesa da Conscien- 1 nsl I'JlH! se não podem confiar de t~es Ju1-
cia e Ordens (1); e leu o Sr. 2• Se· zes, por cujo motivo julgo in iispensnvel que 
cretario o Art. 1•. este Projecto vá a uma Commisoãa p:1ra ver 

"Art. 1.° Ficam extinetos os 
da Mesa do Desembargo do Pa~o 
scienci.a e Ordens." 

com tod::t a natureza o que melhor se p6de 
Tribunaes propôr; quae3 são as Autorld:tdes mais pr~ 

e da Con· priaõ para fic3r<m com as attr!buir:ões que 

O Sn. · MARQUF.Z nE 11\'"HAMBUPE: - Sr. 
e!!te Tribun~l exercita. Isto nH o s~> pód e 1.':: • 
zer bem em 'um!l discussão d·:> Artigo~ no:-
Artigo, onde app:;recem immensas cm~n.da:, :-. 
ha sempre confusão: portanto proponh0 que 
o Projecto seja remettido a uma Commiss5.·: 
para o f!m que tenho indicado. 

Foi apoiado o requer~:nento dJ ~o
bre Senador. 

Pres~dente. T!ve a honra de pertencer a este 
Tribunal, que é o apice da Magistratura, mas 
nem por este motivo, nem por aferro a lns~ 

tru~ões antigas. só porque sã~ antigas, di, 
maride fazer esta aboli~ão. Supposto que ella 
-diga que para o. Tribunal Supremo de Jus~ 

U:c;a possam entrar os Membros dos Tribu~ 

naes que foram abolidos, não se p6de d:1qli I 
inferir que este seja um delles; entrett~.nto O Sn. CAmmmo oE· c.urPos: - Sempre 
abula-se o Tribunal: no que eu não posso me tenho opposto a essa rem<:ssa de Leis 
J)o.rém convir ~ em que Isto se fac;a · sem se pãra a Com missão, antes d·e se ter primeiro 
-dar um tubstituto capaz tis attribulc;ões que colhido o sentimento da. Camar.a sobre qual
elle exe!clta, a1guma das quaes são de sum· quer assumpto. Se n6s não temos ainda !déa. 
ma. lmportancfa: As funcc;ões que acab~m com do que quer a Camara, pa~a que ir :l Co:n
a. extlncc;lo deste T~lbunal, hão de passar a missão? Como se· ha de fazer isto? E' tra
outros Magistrados; mas por ora nada est.4 balho perdido, porque não ha dados para a 
determinado, tudo se a.cha simplesmente em Commissão fazEl' e!:sas Emendas. Sou 1\Iem
projecto. e nlnguem sabe como ser! appro· bro da Commlssão, e não é para escusar·mt:! 
'Vtldo. Dem.als como ê que se hlio di! eonf!ar ao trabalho que digo isto; apresento o que 

· já muitas ,-ezes aqui se tem ponderado. O 
(1) Veja·se o Projecto na 'Sessão de 7 que o Illustre Senador quer que a Commis·. 

de Setembro do ,anno passado. . são faça é o mesmo que se vai f:t.7.endo aqui. 
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E qut• melhor Commissão do que esta? Cada 
um faz a su.a proposição, e na discussão vai· 
se dizendo, e vai-se emendando o que per
tence ao Ju!z Ordinar.!o, o que pertence a. 
outro, e assim se colhe a opinião da Camara. 
J~ o Nobre Senador concordou na abolição 
do Tribunal: agora resta tratar da ordem 
da· distribuição da materia; ·assim .. jâ temos 
uma base para a discussão, e em ir a Lei 
para a Commissão, no estado em que se acha, 
não vai fazer nada senão perder tempo. 

red uz·se sinlplesmente a. exdnccão do Trlbu· 
nal: e este está na. razão dos que hão de ser 
abolidos; porque, p-~la lettra da Consti-tui· 
l:ão, exige-se que elles acabem. Este Tribu· 
nal tinha por princ!pal attribuição fazer 
Gra.c:::ts e dispensar na Lei: ora, dispensar 
na Lei s6 pertence ao Corpo Legislativo; e 
estas faculdades que aqui se dão a outros 
M_agistrados, têm lugar s6 emquanto não se 
rl:'formam os Cod!gos: porque depois hão de
igualmente pelas -Leis ser essas cousa-s emen
dadas, não ha de haver necessidade do('\ taes 
dispensas; e o que fôr propriamente Graça 
pertencerá .!::o Imperador e con·feril-as na 
f6rma da Constituição. Estando a.cabadas, 
sendo inexequivels as attribuições do Tribu
nal, elle cabe por si, ·e crt>io que isto não nos 
deve levar mais tempo. 

0 SR. MARQUEZ DE lxH.-\'l!BUPE: - 0 que 
proponho, tem sido já. admitt!do outras ve
zes, como na Lei de ResponsabUidade dos 
Ministros e Conselheiros ·de Estado, e·' não 
sei com que fundamento agora ee quer im· 
pugnar,. vejo que tambem na Camara dos 
Deputados se pratica o mesmo, e se fosse 
mão não se tazia. · · · 

0 Su. CARNEmo DE CAMPOS: - Não digo 
que não tenham ido Leis â Commis!-:ão, mas 
não no caso des.ta. Em tal caso oppõrme-hei 
sempre a isso. A Lei da Responsabilidade 
dos Ministros e Conselheiros de Estado não 
foi á Commissão para alteral-.2) mas para 
organisar. e red~gir a fórma do· processo se· 
gundo as opiniões, que jã havia na Camara, 
a qual não admittio a base, com que veio da 
outra, que era ser a f6rma desse processo 
por JurY; portanto fazia-se· indispensavel 
harmon·isal-a com o que já estava. Nessa a 
Commissão tinh.a a nova base para fazer as 
Emendas. Quanto ao que o Nobre Senador diz 
que se pra:tlca na Camara dos Deputados, el· 
l(!s podem ·fazer o que quizerern, e julgarem 
conveniente. Tambem os Deputados, .a prin
cipio, tlnha.m estabelecido dividirem-se em 
Commissões para. trabalharem, mas depois co· 
nheceram que esse methodo era, além de tra· 
ba.lhoso, muito m.ais demorado: portanto, não 
concordo em que a Lei vá â Commlssão. 

Não ha.vendo mais quem fallasse 
sobre est~ objecto, propôz o Sr. Pre
s~dente se a Carnara approva.va que 
a Lel fosse remettlda a. Commis!liio. 
'Decidlo·se que não, e continuou, por
tanto, a. discussão sobre a materla 
do Artigo. 

O Sn. MAr:QUE?. DE I~HAl\InUPE: - Se as 
razões que o Nobre .Senador acaba de pon
d-erar fossem suf.ficientes para. se abolirem 
os Tribunaes, de qne se trata, então basta· 
r!a dizer-se que flc?..m ext!nctos, e a.ca·bad.as 
as suas funcções; porém eu não vejo Isso: 
vejo que p-~lo contrario essas funcções conti
nuam, e que não se faz mais do que passai-as 
PJira outros M~gistrados; portanto não sei 
como se diz que pela natureza da sua mesma 
i·nstitui!:ão, principalmente, o Deeembargo do 
Paço deve ser abolido. Funda-se o Nobre ·Se
nador em que a principal attribuição deste 
Tribunal é fazer Graças, e dispensar na Lei, 
e em que isto é incompatlvel com o nossn 
Systema; ·porque uma destas cousas pertence 
ao Imperador, a. outra. ao Corpo Legislativo. 
Por este Tribunal se chamar Tribun.al de 
Graças não se segue que fizesse Graças, nem 
com effeito as fazia: o que fazia, sim, era 
dispensar na Lei, m,as não de uma maneira 
arbitraria e absoluta. porém autorlsada por 
Lc.>l, como por exemplo nos casos de Cartas 
de . Seguro. Não se podem passar C.artas de 
Seguro por mais de um anno; porém ã vista 
de razl5es ponderosas, . o Tribunal concede 
ma:is outro anno. porque a Lei o · autorisa 
para o tazer. O Trlb11nal dispensando na Lei 
executa a Lei, e vejo que essas mesmas dis
pensas flca.m continuando. Senhor-es, o odio 
contra esses Tribunaes, o desejo de sua abo· 
lição data de11de ,as COrtes de Portugal. Silo 

O SR. CARN!i:tRO DE CAMPos: - Creio que bem conhecidas as razões. do?._sse odlo. e es
nada b.a a dlZer sobre este tn Artigo. Elle cus~do se torna aqui rPferll-at!i Ora, como a 
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Constituição mandou que se creasse o Tri- · a faculdade lhe fosse recusada. por mera. tei
bunal Supremo de Justiça, quer"'Se que && ma ou capricho, o que tudo melhor e mais 
l,ancem estes abaixo. Eu não digo que o Des- patentemente se podia saber no mesmo lu
embargo do Paço fique permanecendo para gar, e logo lá remediar-se, tinha. de recorrer 
sempre; não me opponho a que seja abolido; por forca, e de uma. distancia, âs vezt:>s, mui- -
mas não desejo que isso se ·faça. antes de to remota, ao Desembargo do Paco, ou ã. Ca.
termos prep,arado as cousas para essa aboli- beca da Provlncia onde existisse a Relação; 
ção. Por que motivo se não extingue tam·bem ou se era das classes inferiores do povo, ao 
já. o Conselho de Fazenda? Só para a aboli- Ouvidor da C.amara, que é um Magistrado 
ção do Desembargo do Paço é que ha tanta ambulante em um immenso Districto, e que 
pressa, que sem disposições algumas .anterio- muitas vezes se não acha no lugar, onde 
res se lança abaixo, e se entregam as suas scontece o caso; resultando · ãs vezes, das 
attribu·ições, algumas dellas importantissim.as, demoras dos casamentos, muitos e graves 

. a Juizes da Primeira lnstancia! Isto não me m,ales. Portanto, pelo modo em que estavam 
parece reformar com prudencia. Demais, ea as cousas, os Povos soffriam muito, e pela 
vejo que o Poder Executivo aind.a manda nova partilha melhoram cons!deravelmente. 
consultar os Tribunaes: e qual é a razão A disp.t>nsa do lapso de tempo era tambem 
d!sto? E' que os Tribunaes, quando consultam exorbitante, e sempre em contradic!:)ão com 
procedem a todas as diligencias necessarias a Lei. Diz o Illustre Senador que isto mes
p,ara se apresentarem os negocias em toda a mo era pela autoridade da Le!, que permittia 
sua luz: logo elles ainda são liteis, e neces- que s~ dispensasse. Não o nego, mas nós va
sarios tambem para este lado. Em conclu- mos coarctando isso, e não havemos de estar 
são, Sr. Presidente, para mim reputo contra- sempre com estes remedios, os quacs durarão 
dicção manifesta o dizer-se que não são pre- só emquanto a machina não está montada, 
cises estes Tribunaes; abolirem-se, e entre- c feitos os Codigos: logo que elles estejam 
tanto ficarem subsistindo as suas attribui- feitos, serão prevenidas essas infinitas ne
ções, e serem entregues a outros Magistra- cessidades de disp-ensas d.a Lei, po~que o que 
dos. é dispensavel, e por tarifa se costuma sem-

O Sn. CARXEmo DE CAliPos: - Sr. Presi- pre dispensar, ficará. em regra geral. 
dente. O que eu disse foi que esse Tribunal O Sn. MARQUEZ DE INHAl\InUPE: - Sr. 
parecia contrario ao Systema Constitucional, Presidente. Não desejo sustentar as minhas 
porque dá. dispensa das Leis, prerogativa esta proposições, nem contestar as dos outros, en
que só compete .ao Corpo Legislativo, porém tret.anto permitta-me o Illustre Senador que 
não póde emendar tudo de repente, e não fi- lhe observe que está. enganado pelo que ras
cando este Tribunal, é preciso que as suas peita a Ajudantes de Cartorios. A Lei não 
attribuições continuem até que se organisem manda que hája taes Ajudantes em párte 
os novos Codigos, não vejo outro remedio alguma: o qu·e ell.a dá., ê um Escrevente ju
senão este, que a Lei propõe, e vem a ser ramentado para fazer certos Officios do Es
entregal-as a algumas outr.as Autoridades, po- crivão, e para os provimentos destes Escre
rêm de um modo mais proveitoso aos Povos. yentes está. providenciado em todo o Impe
Ha muitas cousas que são de mera fot:mall- _rio, afim de os te.rem sem recorretem aó 
dade, e para .as quaes ê preciso com grandes Desembargo do Paço. Quanto ~o mais que o 
incommodos recorrer ao Desembargo do Pa- Nobre Senador disse, o que é que se deter
ço, como para uma Carta de AJudante de mina por esta Lei? Passam para os Juizes 
Cartorio; e haviam muit.as vezes nullldades de Primeira Inst~nc!a as attrlbuições, que 
por falta de estarem legalmente providos os exerci.a o Desembargo do. Paço; esses Juizes 
que ajudavam os Tabellliies e Escrivães. ficam autorlsados a dispensar na Lei, etc.; 
Agora fica isto dependendo do Juiz Terrlto·. estou portanto na opinião de que ê melhor 
riai, o que é multo melhor. Quando er.a pre- continuar o Desembargo do Paço, emquanto 
ciso dispensar ou supprlr a vontade dos pais se não regulam as cousas convenientemente 
para o casamento de um filho, etc., se era P.ara se abolir este Tribunal. 
nobre, posto que tivesse tod.a a·· razio, e que. o SR. CARNEtRo DE CAmos: - Levaato· 
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me s6 para responder ao Nobre Senador.. pelo.., 
que toca aos Escreventes. Ajudante, . ou Es· 
cre'\•ente .Juramentado, ê q\leetão de nome. 
Fallo desses Escreventes que podem tirar 
Sentenças e escl'ever o mais que não tem 
segredo de lustir.a, e .a este são precisas as 
Provisões de Desembargo do Paço. da Côrte, 
segundo minha lembrança. Não sei que haja 
providencia alguma nas Provincias -par.a isto, 
do que se segue qu1! elles estão obra.nd() sem 

nos: logo, con1o o havemos nós de classiU· 
car? De m.a.ne~ra nenhuma, e ê forçoso qu& 
acabe. Diz um Nobre s~nador. que ê defei· 
tuosa a distribuição que se. faz das suas at· 
tribuições por outros · l1:aglstraclos. Embora. 
lsto fique mal partilh.ado, cmendar-se-ha pa.ro1. 
o futuro. Vamos estabelecer o Poder Ju'dicia.
do naquella f6rma por que está determinado 
na Constituição: portanto- o 1 o Artigo- não 
póde ser materia de controversia. Ir· contra 
elle seri.a. o m-esmo que ir contra a Consti· 
tuição. 

o- competente provimento, e em rigor estio 
nullamente fazendo os traslados de partilhas 

-e mais escriptas. Os Escrivães são, ás vezes, 
poucos, os nege>clos muitos e vão-se accommo
dando com o-s Escreventes, ainda sem esse 
provimento, que quasl nunca tiram, 1iôrque 
isto depende de virem ou mandarem .S.o Des
embargo _do Paç_o, e o pouco- que elles ganham 
não dá. .para tanto. E' isto o que acontece por 
via de regra, e os ~uizes d toleram porque 
não- ha outro remedia, aliás seri.a preciso pa-. 
rar o andamo:nto. da:s. Causas~ O Illustre Se
nador concorda na abolição do Tribunal: lo
go para que nós estamos. a demorar com tão 
longa. discussão? Eu não acho inconveniente 
algum el:!l Que estas attr1b.uições passem para_ 

· certos }I2.gistrados locaes, onà:e se possa to
mar conh-eCimento d_as. circumstancias. pro-
prias delles~ e nõs temos v!st~ que muitas: 
ve::es. pdas delongas d~ se vir á Côrte bus
car os. recursos, têm havido graves prejuizos, 
como no caso de não se fazer um casamento 
em tempo, do que. se seguem resultados que 
não. :;,ppareceri.am- se o recurso fosse p.rompio. 

Não havendo mais quem falla.sse 
so~re 0- Artigo, foi posto a vetos. e 
approvado. 

Entrou em discussão o Art. 2• com 
o paragrapho 1 o do mesmo Artigo. 

"Art. 2.• Os Negocias, que eram da com
petencia de ambos os Tribunaes extinctos, e 
que fic.a.m subsistindo, serão expedidos pelas 
autoridades e man-eiras ~guintes: 

"-§ l.o Aos Juizes de _primeira instancia. 
precedendo a.s necessarias informações, au
diencia dos interessados,. havendo-os, e con· 
forme. o disposto no Regimento dos Desem
b_a.rgadores do Paço e mais Leis existentes, 
com recurso para a Relação do Distrlcto, com
pete~ 

"Conceder Cartas de Legitimação ru fi
lhos lllegltimos, e confirmar os pedilha.
mentos." 

'"Supprir o consentimento do marido para 
sua. mulher revogar em Juizo .a aliénação }ior 
elle feita nos termos da. Ordenação do :r.~ .. 
VTO· 4• Tit. 48 § 2• ." 

"A Inshluação de doações, que serâ pe
dida e averbada no Livro competente den
tro d:e. doUB mezes depois da- data da EBCrl-
ptur:a-"' 

O Sn. BonGEs: - Sr. President-e. O que 
se acha em discussão -é o. 1 o Artigo, que diz 
q.ue ficam extinctos .os Tribunaes do Desem
bargo do Pac.o e da. Mesa. da ConS{.liencla e 
Ordens: so.b-re isto não.. p6da ha.ver .. COll;t~o.
versia·, porque- essa .a.b6Ução rectamente sa 
déduz du disp.osições da. Constituição. A Con
stituição, q,uan.do tr.a.ta da. organ.isação do- Po· 
der .Tudicla:io, diz. (leu) : logo, elle não quer 
li:Uoe .baja ou.t~o. Tribunal, senão- o Conselho 
Supremo. de .Tustl~~ nem eu. sei em q-UJU dos 
Poàet~ . se possam clasaUI'ur. -Direi que o. 

"A SU'brogação · de bens;:' que são-- fM.lfe
nav~is." 

· Deâembargo do P~_pertezlCe ao Poder Jud.i·-. 
clar-i.o.?. Não,.. porq~e 11ma. das s.uas a.ttrLbu.f.· 
ções aca.bam, outr.as. passam para o TI:ibunal 
q,ue. a. Cons.tltu!ção. mandou, cl!ear.~ e outras 
finalmente pertencem ao Corpo. Légla.l&tLvo. 
Dl.Pei que pertence. ao ExecuUvo? Alllda me· 

' 

"Fazer tombos per.te~centes a Corpora· 
ções, ou áS pessC?as particulares.,,. 

"Annullar Elefções de Irmandades, fel· 
tas contra. os compro~issos, e mand,ar reno· 
vai-os." 

"Admlttir Cau~o- de Opere. àem.oZic'ttdo·" 
. "Admitt!r a prov.a... de Direito Commum,.." 

posto que o valor . da Causa exceda á. quantia. 
marc.ada nas. Leis." 
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"Conceder licença para uso de . Armas, 1 será melho~: que s~jam ouv!dat; as Partes r. o 
nrificando·se os requisitos· legaes," I mesmo lugar, onde isto se quer fazer? Stm 

O Sn. SoLEDADE: - Sr. Presidente. Ofte· I duvida que daqui nenhum 1nc:oiAveu1ente r(;<· 
rece·me UDlll duvida a. respdto de Um dOS 1 sultará, ant(:S ,acho toda a razão para (lllb 

membras d~ste paragrapllo, da qual t.alvez me : se faça no mesmo lugar, onde isto deve tt::r 
possa tirar algum dos Nobres Senadores que ! o devido effelto; porque melhor se pôde aM 
são Jurisconsu. !tos. Diz·se ar1ul que Pé:rtence I examinar o negocio, c procede!··se com 1G

aas Juizes da. primeira instancia supprir o elas as cautelas precisas. Ora, os ).1lnistrcs 
consentimento do m.a.r!do para sua mulher 1 Toerritoriaes, posto que principiam na. carJ".::·l· 
revogar cm Juizo a alienação por elle feita I ra, são logo depositarias de grsnde coufiaJ:~.:t 
nos termos da OrdEnação do Liv. 4" Tit 48 publica:. Porventura estarão enca:rregauos lle 
~ 2°, Penso. que os Juizes Territoriaes jâ têm c:ousa de pequena monta.? :\ilo, P0i' í.:eno . .:.:..;. 
essa autoridade. 1· que portanto den supp:J:'i· les têm n. seu curgc toda a arlrr.ini.;;traçiiu ;;a 
mir·se este membro. Os Senhores que são Ju· l :iusti~n .:,; até o. .àos ben.s àv.:; O•·phãos. Lvgo 
risconsultos · meihor poderão esclarece:r esta / que ouvir~m as Partes e fizerem t.odas a:; di
m.ateria. ! ligencias que o Tribunal fazia. E.sLiio <lp~cs 

O Sn. CAR~Emo DE CA!\IJ'os: - Creio que I para clecidirc:n com ,acerto. Poder·se-hia di

não tem lugar a duvida p_:oposta pelo Nobre I z:r qu·~ o Tribunal dev_t;! in~p:r~.r mais. cc~
Scnador; nem a suppressao, porque sempre frança, porque pela graauaçao eo experJeJlC2a 
primeiro se dü ao Desembargo do Paço esta I maior, se julga ser mais circ:.rm.;;pecto; ~~;<s 
attribuição: portanto se é uma das suas ,at- 1 tambem neste caso ha um segundo remedic-, 
tribuições, não faz mal que se diga Para i porque qu::mdo um Juiz Territorial aggravr.r 
quem passa agora ex:clusi>amente ~ mesma Í as· Partes, têm estas o recurso, o que não sue
faculdade; portanto justo é que >á esta ex- I cede com o Tribunal. O suppx:ir o consenü
plicação. Quanto ao mais acho que todo o ,. mento do marido, para a mulher revogar em 
.:trtigo· póde pass.ar: Este 2o Artigo diz (leu) Juizo a .alienação por elle feita, pôde tamoom 
o que elle· 'faz é dizer a quem ficam perten- o· Juiz fazel-o: é mera formalidade; e como 
cendo os· negocias, que ainda ficam subsis-j a Ordenação do Reino dá primeiro essa f~
ti:ndo, e· nos paragraphos s-~ faz a distribui- 1 cu'ldad\! á. Mesa do Desembargo àc Paço nas 
ção delles de uma maneira em tudo f.a.yora- palavras b.a.verá carta; nossa, foi preciso a,q:t;i 
vcl aos, P(}VO:l. Para se julga'!" da autoridade declarar esta outra. Autoridade, a quem se 
destas: Providencias, basta dizer-se que foram fica: esta attribuição, e· como já disse. A in
t;unbem dn;cias· em Portugal, qu:e tem um ter- sinua~ão de doações. (Leu- o 3° membro d,o 
r.itorio muito· pequeno·: muito mais proYei- · paragrapho ln)'. Tudo isto está no c.aso ãa 
tosas; pois, serão' no Brasil, que tem um ter- l~gitimação. Quando uma pessoa quer dar a 
r:itorlo·· immenso~ Elias- põe tudo mais ao com- outra. uma cousa, ou dinheiro, não, o pôã.e 

. modo· dos· Povos. Se: li necessarlo que a Or- fazer senão atê certas· quanti'as, porque pôde 
d-enação· e as mais.' Leis· tenhalll por ora de ser l-evada por suggestões;. por is<ao a.. Lei vem 
ser. dispensadas por ,alguem, faça-se isto pela em soccorro acautelar os perigos, que possa 
aut1lrida;de do Juiz Terdtorial. O paragra-. haNer, quando a doação exceda· essas q.uan· 
plio 1"· diz; 01 que compete aos' Juizes de pri~ tias. Para proceder a. estas ca.utela.s, não serâ 
m-ei:ta.: insta.11cia, e' a maneira por que hão de m.áo que isto· se- fa~ no mesmo lugar, ondet 
pr.oceder;. estau em qu-e· não pôde haver· mui· . estão os• contrahentes, :POrque a.bi ha. mail 
ta. appomçã.o:. Segue"se: depois a. clasalfleacão: mel.os de prov,ar os. factos: f6ra do lu1•r 

·Con:cedao:- Cartas: d-e legitimação a: filhos· me- tornam-se· as. suggestões mala tacels; •Eu· U-re 
gitimng c con.fL'tllla'(' os:· perfi'th'al1lentos. Até e:x!PeTlencla: desta3· informações· da-das· ao. lon· 
R:gpnt~ qunl'qU.er que quizesse' fazer legitimo ge;. l caso visto por mim; e- fiquei: admirado 
o' fNilio bastar.da, não: o· padia: fazer· se:in: vir de· uma cerÜl insinuaçã-o;. em caso multo· !m
á: CôM:e:: agor.a. fica: pa;ra: isto autorisado: o portan-te,. em· q:u-e tudo- se redu:do a;. ~goclil 
Jlubr de tcr.ra. Suppoll:hamos • que alguem quer d-e· compradoreS'. Segu~M~e ·a subroga,.cão' de· 
aàoptar pcum: fill1o· um.at pess:o'RJ. estranha, senj bens~ são· inalienavels. Quando· se QUerdll.. 
pmJcfeQr vdr bU3'C1tr" â: Côrte este: recurso·? Não · tz:oca.r u.m por outros, tambem, não aeho· ln-= 
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conveniente em que o Juiz conceda essa. tA· a tres mll cruzados em bens moveis. e a 
culdade, como o Desembargo do Paço a po· da dons mil cruzados de ra.iz, fa.cllltando es· 
dia conceder. Poder-se-hão aaslm fazer quan· tas mesmas provas em qualquer quantia a.os 
tas trocas se quizer: o Juiz toma conheci· que estivessem em distancia tão gra.nde das 
menta do contracto, segue·s~ logo ,a sua. rea· Cidades, Villas e Arral,aes onde houvesse Ta· 
lisação, -c evita-se o que multas vezes acon· bellião que não pudesse ir a elles: portanto 
tecla, e era- deixal'em de se fazer essas tro· está. o negocio sufficientemente providencla
cas, sendo aliá.s vantajos.as a amba,s as Par· do. Escreva-se qualquer contracto: eu assento 
tes e .perder a Nação a siza. Eu ·assento que que não será conveniente facilitar ma!s taes 
tudo quanto a tender a facilitar semelhantes prov,as de testemunhas; e sobre quantias mui· 
operações, ê muito bom, porque ninguem tro· to avultadas será mals da prudencia da Le· 
ca. senão quando lhe faz conta.; e a Nação g!slatura coarctar, do que dar essa infinita 
ganha n.a troca desses bens, não só pela siza l.atltude. Na França, passando a quantia. de 
como porque podem pas.sar os bens para quem ·cento e cincoenta. francos, conforme o Arti
mais os aproveite: portanto. são escusadas as go 1.341 do Codlgo Civil, já não se admltte 
demoras eternas, que h.a em virem estes ne- prova sem ser por escrlpto, e com toda a ra
goclos á Côrte. Vamos adiante. Annullar zão, porque estando tão propagada a arte de 
eleições de Irmandades, etc. Tambem . é me· ler e escrever par.a fazermos as nossas trans· 
lhor conhecer-se disto no mesmo, para que acções, não ha motivo para facilitarmos tau
assim a questão se decida logo. P.ara ·se fa· to a. prova. testemunhal, e se nós a faciJitar
zerem tombos, tambem não ê necessario que mos h,averá muitas demandas, e menos ln
isso· venha á Côrte: ê proprio do lugar do teresE·e em se aprender aquella arte, que pelo 
tombamento. Admittir caução de opere àe· contrario muito convém promover. A Assem· 
•ntoW.mdo. Dâ·se este caso quando um se quei· bléa tem já dado providencias para haver 
xa de que a obra de que se está 1-ev,antando est-3 recurso: estabelecendo generosamente a 
:pôde causar-lhe um damno, e eu que sou ln- instrucção primaria e quem quizer aproveite. 
teressa.do em continuar a mi-nha obra, paro, ~ A nossa lei presente já é muito. franca: pó
porque é necessario vir buscar. o remedlo da de-se contractar e provar os c.ontractos por 
Caução á Côrte ou ao lugar onde estiver a escripto particular ou por testemunhas a~6 

Relação, sendo nas Provincias, o qual aliás as quantias ,acima ditas, para que mais dia· 
é mera formalidade, porque infallllvelmente pensas? No Commerc~o não se põe limites al· 
se ha de dar. Qual a. razão, Sr. Presidente, guns, regulando-se esses n·egoclos mais pelo 
porque se não ha de facilitar este remedlo? Direito Maritimo e das Gentes do que pelo 
Os .Povos muito ae contentarão, vendo que Civil. O Assento franqueou quanto é. bas
têm as providencias necess.arias, e os recur· tante, e póde·se portanto fazer gy.rar quaes· 
sos de que precisam, nos luga.res de sua. re· quer contos de réis, mas nos tratos dos ou
sidencia. Isto ha de apertar sem duvida. os tros particulares, não ha a mesma. razão, e 
laços de união: ao contrario se eUes forem essa muita. franqueza fazia muitas vlctimas. 
vexados e moidos com contlnu.as dependen- Vejo que um grande Orador do .Parlamento, 
cías nos ll'ribunaes da. Côrte, voltarão muito Mr. Brougham, foi de opinião nesta SessAo 
descontentes para o seu Paiz. Segue-se o ad- de que todos os contractos deviam ser redu
mlttir a prova do Di·reito commu~, etc. Nea· zidos a escriptos, e sem isso se negasse acção 
ta parte não concordo e assento que Isto se em Juizo. Eu não direi tanto; mas basta 0 

·não deve dlspe~~.ar. N6s temos a Lei de 30 que as nossas Leis têm já concedido. Quanto 
de Outubro de 1793 que mandou que se pu· á prohibição dns armas, que é o objecto de 

. • desse fazer p~ova por escriptos particulares, ultimo membro deste .p"aragrapho, diz um· 
e por testemunhas, nlo s6 em transacçl5ea grande Publicista que ella s6 serve para pôr 
~ommerciaes em quaesquer quantias, na con· as armas na mão do assassino, e do ladrllo, 
formidade de um Assento que se tomou na porque este tem, como lá se .diz, o olho vivo 
Oasa de •Supp'lfcação em 23 de Novembro e o ·pé leve, e que assim esta Lei a6mente 
de 1769, ma.S entre pessoas que nAo fossem veio para desarmar o Cidadão p.acltlco e ar
·negocfantes, quando a quanUa nllo excedesse mar o malfazejo. Deve·se conceder o uao das 
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armas aos homens domiciliados, e que não 
são \'adios, ,ao menos para quando se viaja; 
e como restl'!ngindo a esses homens, é licença 
de tarif~, fique ao Juiz mais proxlmo. Final
mente deve-se conceder ta.mbem o que pelo 
paragrapho 49 do Regimento pertencia só ao 
Desemb.argo do Paço, que era conceder Car
tas aos Escrivães e Tabelllães para terem 
Escreventes, que tirem as Sent~ncas e Car
tas de partilhas dos Processos. Não vejo in
conveniente em que os Juizes as concedam, 
aliás os Escrivães não d.arão vasão aos ne-
gocios. Eu offereço as seguintes 

El!E~DAS 

qualquer poder continuar a ediil~cacão. As 
r .. eis têm providenciado muito a ·edificação 
publica e cuida em evitar as ruinas e os par
dieiros, que só servem de deturpar as Cida
des e Povoa~ões, e de prestar esconderijo ~ 
ladrõl·S e ass.ass1nos, como se vio no terre
moto que se deu em Lisboa. A edificação não 
só é proveitosa por este lado da policia das 
terras, e commodo dos seus habitantes, mas 
além disto ê muito util â F:azenda Nacional 
!.)elas d(~cimas e sizas que com ella crescem 
em beneficio das Rendas Publicas: assim por 
todas as razões· deve-se favorecer.· Ora., qu.an
do um homem fõr caprichoso em querer ed"i
ficar sem dever fazei-o, a verdade se paten
teará. Depois de se terem acabado os recur-

" Accrescente-se. no fim do paragrapho, o sos, então se deitará. ~ casa abaixo; assim 
membro seguinte - Conceder faculdade aos como, mostrando-se finalmente que se lhe 
Escrivães e Tabelliães para terem cada um queria fazer violenci.a em estorvar a sua obra. 
um Escrevente Juramentado, que escreva nos , bom foi o remedia da Provisão, com a qual 
;_asos que as Leis pt>rmittem. - Salva a re-/ pód: continuar; c porque se sa~e quem fez 
dacção. - Carneiro de Campos." I a Vlolencia carregue-~-llH· a mao no paga-

" Ao membro que principia - Admittir a mento da perda e damno e de pesadas custas, 
prova. etc., dl?pois das palavras - marcada..c; I e não se mande só pagar, comn até agora, 
nas Leis - accrescente-se - tendo o negocio pois gastando-se quatrocentos m!l réis, paga
origem antes da publicação dL•sta. - Carnci- vam-se só cinco-enta. Nisto é que deve b.aver 
ro de Ca.m.pos .• , grande reforma. Eu vejo que nos Tribunaes 

1 de Ingla~erra se julgam ao vivo, e asrim quem 

Foram anoiadas. ' tem razao, vem. e calculam mui pesad.as 
O Sr. visconde de Alcantara, àé- ! ~ust.as, qu~ chegam a ter uma rc>narar:ão com

pois de um breve discurso que o ta-/ pleta. 

chJ•grapho não alcancou com a pre- l 
cisa. clareza, m.andou á. Mesa a se- · 
gttinte 

O tachYgrapho . nad.a. escreveu do 
que disse o Sr. Marquez de Inbam
bupe. 

O Sn. CARNEmo DE CA:-.rros: - Sr. Presi
dente. Eu não v·ejo diff!culdade alguma nes

''Suppr!ma-sl:' o membro do paragrapho ta part·:> da Lei. A respeito de se dar ou não 
ln. - Admittir Caução de opere dentoliend.e. dispensa par.a se provar por testemunhas, 
- Visconde de Alr.an.tara." lé d • a m as q11antias da Lei, já disse ba pouco 

Foi apoiada. que eu não concordava., e que não ba neces-
. O SR. CAnxEmo DE CA)lPOS: - Eu não sidade de se ~rmlttir a cont~nuação de se

posso accommodar-me com a Emend.a, por- melh.antes disp~nsas. A Legisla~ão actual, e 
que esta Lei suppõe as outras Leis e:dsten- é o Alvará de 1793, fixa uma boa regra até 
tes, e a marcha ordinaria dos negocias; e se um conto e duzentos mil rêis em bens mo
acaso não houver estas providenci.as, as de- ve-is. c oitocentos m!l réis em bens de raiz, 
mandas pod-em ser muito demoradas, e um para ter t>sta prova, e eu creio que ê bastante. 
ltomern multo caprichoso fazer obras em ter- Pa~a um negociante a regra é outra, porque 
reno alheio. assim como outro Igualmente ca.- a Lei não db: qu·e os negocfant~s devam Ir 
prlchoso estorv.ar a edificação que alguem. le- a Tabelllães fazer escrlpturas de seus tratos 
galmentc queira fazer. Parece-me que não ha . além daqueJlas. quantias, .antes o Assento da. 
motivo para se denegar este remedia para SuppJ!car:ão llH•s deu a mais ampla tfberdad~ 
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ua.dot•, .quanto aos perfilhamentos, a que eu 
sulJs.L·itul a palavJ•.a. adopções, "' que a Lcgis· 
lação :até agora .não tratava nada 'a .respeito 
destas, e só .a respl'ito do reconhecimento dos 
filh.os .bastardos; ruas eu creio que as Leis 
ex.ist{)ntes tanto dão esta autoridade de con· 
firmar e reconhecer a respeito dos bastar· 
dos, eom<> .dos que forem por perfilhamento 
ou adopção. Eu não vejo por que . motivo 
sendo esta uma cousa fundada em tão boa 
razão s~ ha de cohibir que um homem queira 
fazer g.osar dos direitos de filho âquelle qu~ 
o não é, mas que lhe tem amor filial; antes 
acho que isto é um.a grande alavanca da r!.· 

·queza publica. O homem gosta de se ver de 
alguma sorte reproduzido. Muito bem farão 
as Leis, que derem esta autoridade de dél· 
xar os bells . a um ente que vai representar 
aquelle que lhe f-ez esta mercê. Não encontro 
na.da mais bem entendido; tanto mais que 
as Leis dizem que isto será concedido, ouvi· 
das as Partes interess.adas, o que ê já. cousa 
sabida. Or.a, se isto tem sido praticado nas 
Nações c!vilisadas atê agor.a, como ê passivei 
que se não faça? Niio acho nisto grande obje
cção . .Abra-se a Historia de Portugal, e ach,ar
se-hão muitos exemplos destas adopções, ain· 
da entre os da primeira Nobreza. LOnge, pois, 
de descobrir nisto . grandes inconvenientes, 
antt:s .asst>nto, como já disse, que esta ê uma 
grande alavanca da propriedade publica. e 
que vem trazer grandes . bens e não . males. 
Muitos não · trabalh.arlam por não terem fl· 
lhos a quem deixassem os bens: assim a Lei 
civil vem supprir esse vazio, e dando obje· 
cto ás affeições desses homens, tornal-os·ha 
activos até a sua ultima hora. 

: rl~J ~ 

Jttlgando·se sufflcientemente dls· 
cutida a mat-erla, fez o Sr. Presiden
te as propostas convenientes, e passou 
r0 Artigo e .o .paragr.apho 1•. com .a 
;primeira Emenda .do Sr. Carneiro de 
Campos. As outras duas foram reje!· 
ta das • 

. Entrou em discussão o paragr,a.· 
p.ho .2'. 

d!! trauslgir por -suas letr.~U~, e . .escript,as par· 
tizulares, a até estou persuadido de que por 
s·imPlE-s !lalaiVras o podem fazeT, .exigindo-o 
a~sim a ra.pidez do grande gyro do seu nego· 
cio. P.ara. Q.Ue foi a limitação posta aos que 
Iiã.~ ·eão :negodantes? A lim!tacão foi .s6mente. 
p:;.ra acaute!at• os males ·que aconteçessem, de 
suggestõt>s, de t>ngancs,1 e de muitas ~,.'tor· 

~ de útzênd~. de que :a c.ada passo são vi
ctim:J.S as p-~ssoas pouco experimentadas nos 
n?gccios d:t Yi:h M.uito bem portanto a Lei 
eatabeiecru que· atê .a quantia de um conto 
e duzentos mil réis para os moveis ·.e de oito· 
eantos ru il !'é is paTa .os bens de raiz. se -possa 
Q contracto pr.ovar por ~scripto particular ou 
l)OT testemunhas, e dahi P.ara cima que se 
a~.o possa fazE>r; e além disto que nas: gran
des distancias· das Cid-ades, :Vill-as e· Arral~es 
();!lde s-<- não p1'ss.a ir. e volt~r no ·met:~mo dia, 
s-2 po-ssam fazo>r os contractos, e provar, ou 
,o:- o€'2cri,ptús particulares .ou por testemu
nb.ru;, na f6Tn1a de Direito Commum. ainda 
aiém dt'sta.s quantl.as acima ditas. Estou por 
cons-equench persuadido de que não ha a11ui 
i·a.eouvenü•nt€' algum, e de que a Leglsla~ão 

actual po't' ora deve ficar em pé. Os .autores 
qu-e têm escripto sobre Codigos presentemen· 
te. e mesro0 o· Codigo Civil da França. exigem 
a. pro:v.a por escripto, além de certa ·guantla. 
O; SabiGs Inglezes, tratando de reformar a 
sua Leg'slacão, vêm com a observação de que 
todos .os .coJLtractos devem ser -escriptos: por· 
t.mto assento que basta seguir-se a regra 
dada pela Legislação, e não é preciso que ha· 
jam por ora mais disposições nem a respeito 
dos .neg~iantes •. nem a re~peito dos ..outros; 
está tudo acautelado; allâs ha de muita gente 
S€r enganada. Não se diga, como avançou o 
Nobre .Senador, que .então ficam paralysados 
os negoclos. Aquelle grande homem !W ln· 
glate.rra, que cu tC'.nho citado, não suppõe 
p,a.ralysades ~s negoclos de -sua ·Patri.a, por 
serem .os cantr.a.ctos -feitos por eacrlpto, e ·n6s 
uão temos tantos· ·n·egoclos como aquelle Paiz. 
~.endo a.quelle homem o maior Legista da. 
su.â. Nação. assenta ser este o melhor melo 
'J)a.ra se ev.Harem inconvenientes, e argumenta 
i:fzen.do ll.Ue .a arte de escrever .1á se acha 
multo .d1ffUlldlda. A prova de testemunhas ~ 

Aa :v.erda.de muito fa.lllvel: ~m casos c!vels 
n.ã.o ha. o.-ecessidade de a. admlttlr, senAo com 
:multa clrcumspecclo .. Ora, disse o Nobre ~-

"~ 2." Aos Juizes Cr!mln.aes que decreta.· 
r,m prisão ou executarem, fica ,pertencendo 
da mesma f6rma. a.dmlttlr F!anca. pa.ra 01 
Réos se livrarem soltos." 
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".Servirá àe Escrivão destas F!a.I\~as qual· 1 .Quando vim J>91'a o J::l!'az!J, vit-!'am tambem 

I 
qu~r dos que servirem perante os mesmos 

1

. ordens ·e.'lp~c!ae-:s, pelas qua~"s ~ .. ·est.alwlec!a.m 
Ju.iz'GS; .-e ·Se regulará. pelo Regimento do Es- que em todas .u.s p!.trte.e, on<l·• ll.')UYasse um~ 

· crlvão dan Fianças d:t COrt-e na parte appl!· Vara .de jnrisd!ccão, :S<' :pud•'s~em concede!" 
cavr~!." ( ·fianl}as; por~m oa abusos, que d.ah! se .segui· 

O Sr:. l\L\1!QUF.7. UE lxi-r.nmt!I'J·:: - Sr. 1 .ram, d-er.a:m l.ug,a.r a que essa .autoridade pas· 
Pr.esidente. A. Constituição, no Art. 179, P.a-

1

1 sasse para .as Rot>~Cê:o.es e dl'pols 'Para o Des
.r.agrapho 9", diz: (Leu) . .Resta agora sa.ber emllango do Paço. O R·•glmo'nto ·Sobre est:l 
.Mmo. hã.o de ,proceder as Autoridades. que i mate.ri.a ~ muito e.mbar.açado, ·e ·O Trlbuual 
.hão de conceder .as Fianças, -e os casos em ! proee'd!a. sempre com a maior c!rcumspect;ão . 
. que devem n·~r admittidns. Est.a .mater!a tem ; e ~llvindo o Ju!z .Privativo: comn, po~s. S:e 
.sid.o um 1PD.uco difficultosa, e txatada segun· i ,p:-::te:ude pass.ar. isto agora até para os Jui
,do) as cir.c.umsta.ncias. O.rd!na.riame.nte, para ! zes O:r:dinar.ios, . que por ·r-sta Lei ficam com 
.s.~ julgar idou~ .a fiaJJ.ça era necessario que f essa autor!dade, :sem um Rt!glmento mui cla
.o ráo :se a-chasae .pr~sente: .que fosse ouvido ! ·ro, l)elD qual se po:;,sa regulaT? }Ião posso ae
.o .Juiz, q.ue ·era. se~re um Juiz de maior ai- I .commodar-me com. semelha.nt-~ COllS!l: portan
,çadn..; e á vista da :nformação deste, o Des· to ,par{'ce-me muito prudente qut> ·est!l mate
embargo do Paço deliber.av,a segundo o S(>U ria se :-e:oerve p:lra quando hom·-er ef!se Regi
Regimento. Nada disto .aqui vejo, e sem mais mnto. O que existe envolvP mnitas d!fficul
.n.e!ll menos .di"se a um .Juiz Ordinario a fa· d:ldes. dr· maneira que o m~smo De~•'lllbargo 
cuidaM de conceder fiança, faculd~de que do P::.ço, ;;endn aliás ·composto de grande nu-
5:'té agora .te:n pertencido a um Tribunal tão mroro dr. :\rin:stros. e já provectos, muitas ve
conspicuo, procedendo sempre a marcha que :ZE·s s~' n.ch~ embaraçado, por conseqn-encia n·ão 
.deb:.o .indicada. Eu não sei, .. Sr. Presidente, 'Pódc servir p:r:ra aquelles Juizes. se ree;ularem. 
como isto se possa ,admitUr, sem haver uma 
Lei. um R~1 men.to, por onde estes Juizes 
s.e regulem . .do contrario ser:'i. uma. confusão. 

O .Sn. C.AnxErno DE CAlf:Pos: - Eu não 
acho. difficuldade na Ld. ·O .seu .objecto nesta 
.~a.rte é dar esta attrihuição do actual Des
embargo ,do . P.aço .a outras .Autoridades, parll 

I 
a exercerem d:1 mesma maneira .que a.quellt> j 
Tribunal. Estas f~an~as são aqut>llas, que as ; 
Lei-s . têrn concedido até agora: quando vier j 
·rrma 'nova. 'U>i, que fix<' ·o -systema. d:l.s fian· 1 

·ç!l.S, 'OS 'Ju'!zes ·po!rtos nos seus justos limites. l 
a.s CO'nc-ednã1.1 ·entilo conforme essa Lei o per- ! 
··m'itt~r. 'Diz o 'Nobre Senadot:. que o Dt>sembar· I 
·g:atlOi' do .P2ço, 1i~pols ·d~ ouvido o Juiz, é que ·I 

. õ.ii. :t l<'i:t:n~a.; e 11hi ê -que está o embaraço. 
1 

Se ·o Des~m'b'1rgo que seguisse a marcha da ! 
fJei, jll. 't11 •embaTaço nã,o e~st!a. Os Juizes l 
~ e-cll'so {Jubcrem ·fazer .a sua obrigação, e J 

~m~"'!TI'~·sf' dn -s:stem=-. Comt:ltuc'ional. c 
da responssblli'dade que sobre elles pesa., o 

-qu"! 1iã.o de ·fazer, quando Ee pedir fiaM?.? 
Hão de consu:ttar ·as T..,eis; S(' elles a conce
~el"l"om, t'onc~el-a-'hân 'Os Jü!z!'s: se P, nega
:--em. hão de negal·a. lsto nenhuma dlfficul-
,dade .en:vo~v.('. 

·•· .. 
.O Sr.. l\fAnQ:t~F..?. DE IxJT,\MnurE: - Sr. 

-Pres.!.dent·.~ . .Ainda Jmist-o na minha opinião. 

Ficou esta adiaoa. pela 
hon,. 

O Sr. Presidente maTcou para a 
Orà~m ·do Dia. em prime'iro lugar, a 
ultima discussão de quatro ·Pareceres 
de Commlssão, P.aragrapho 1•, sobre 
o Sr. Senador ·.ros~ Carlos ]!ayrfnek 
da Silva Ferrão.: 2• .sobr.e o Sr. Se· 
nadar Manoel Ignacio da Cunha; o 
3• sobre o .Sr .. Senador Estt"vão .Tosê 
Carneiro da ,Cunha, -e o 4• sobre o 
Sr. Sen,ador Visconde .da, .Pedra Bran· 
ca; em segundo lugar a continuação 
do Pro'jecto atilado; em •terceiro o 
Projecto sobre a Liberdade da Im
,p.r.ensa; -em .ultimo o Pr.ojecto -sobre 
-o .Forum Pessoal. 

RESOT.UÇÕEA DO SF.::"AD" 

'"11lm. e Exm. sr. - .Apresentei ao Se
nado o OfflCio de V .. Ex., da data de hontem, 
e IntC'irado iie seu contet1.do. e!le me .a.utor~ 
para parf!ctper a v. Ex., atlm de ser .cons· 
tante :i Camar.a dos Srs .. Deputados, que ap
prova o aéllamento da conferencia das Com· 
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missões de Fazenda para. o dia de hoje, na 
fõrma · indicada do mencionado Offlcio. 

Deus Guarde a V. Ex. - Paco do Sena· 
do, em 4 de Junho de 1828. - Vuconde de 
Oaethé. - ·Sr. José Antonio da Silva 1\la:la." 

"Illm. e Exm. Sr. - Por dellberaclo do 
Senado, tomada na Sessão de hpje, cumpre· 
me participar a V. Ex., para ser constan~ 
a Sua M,ajestade o Imperador, que João Cae· 
tano de Almeida, que servio de 1 o tachygra· 
pho, não está empregado em serviço algum 
do Senado desde o princip1o da Sessão de 
1827, devendo assim f!car privado desde a 

4 
mesmo tempo, dos vencimentos que por aquel· 
le motivo percebi,a. - ·Deus Guarde a v. Ex. 
- Paço do Senado, em 4 de Julho de 1828.
Visconde àe Oaethé. - Sr. Miguel Calmon du 
Pin e Almeida." 

26• SESSÃO, EM 6 DE JUNHO 
I 
i 

JJ:r;pediente. - Ultima discussão de quatro I 
Pareceres relativos aos Senadores que par- 1 

ticiparam á Gamara o motivo por que não 
compareceram ás Ses!Sões. - Oon.tiinwa
ção ào A.rt. 2° ào Projecto àe Lei relativo 
á c:ctincção àos Tribunaes das Mesas ào j 
Desembargo ào Paço e àa Conseiencia e • 
Orãcn.s. 

PRESIDEXCIA DO SR. DISPO CAl'ELT.,\o -~IÓR 

Estando presentes 29 Srs. Sen.ado· 
res, abrio o Sr. Presidente a Sessão. 
O Sr. 2• Secretario leu a Acta da 
Antecedente e. foi approvada. 

O Sr. 1° Secretario leu o seguinte 

Ofticio 

para que seja presente na Camar.a dos Srs. 
Senadores. 

-Deus Guarde a V. Ex. - Paco da Cama· 
ra dos Deput.ados, em 3 de Junho de 1828. -
José .:1ntonio da Silva Maia. - •Sr. Visconde 
de Caethé." 

Não havendo mais expediente para 
se ler, ·nem quem apresentasse Pare· 
ceres de Comm·lssões, Projectos ou 
quaesquer outros p_apeis, proprios des· 
ta occasião, passou-se â primeira par· 
te da Ordem do Dia, e entrou em 2• 
e ultima discussão o Parecer da Com· 
missão de Constitui(lão a respeito· do 
Sr. S::nador Josê Carlos M.a.yrlnek da 
Silva F·:.>rrão, que partidpou que por 
motlvo não pódc vir tomar assento 
neste Senado. 

Como houvesse Conselho de Esta
do. e sabissem os Srs. Senadores que 

. a el!e perte-ncem, ficaram na S.ala s6· 
mente 24, e por isso sus.pendeu-se a 
Sessão. 

O Sr. Carneiro de Camp~s lembrou 
~er melhor (]Ut" entr·~tanto os Srs. Se· 
nadares. que estavam pregentes, fos· 
sem trabalh~r ns.s Commissões. 

Adoptou-se a proposta do Sr. Car· 
nelro de Campos. 

A's on~ horas e mela, havendo 
numero de Membros sufflciente, con· 
tlnuou a Sessão.· · 

O SR. CAR~F.mo DE CA::IIPos: - Sr. Presi· 
dente. Eu assento que se deve supprimlr este 
r-~sto do Parecer da CommlssAo pela~ raz8e1 
que jã apontei na outra discussão. Este Se· 
nador ê de facto multo doente, e, de eerto, 
não quE'rerla largar um lugar gravlssimo, e 
de tanta honr.a, se não occor~ssem as pon· 
derosas razões que já aqui se ponderaram. 

"111m. e Exm. Sr. - Procedendo hoje a. 
Camar.a dos Deputados a eleição da Mesa que 
deve servir no 2° .mez da presente Sessão, fo· 
ram nomead_os, ná. f6rma do Regimento ln· 

,terno: para Presidente, Sr. Josê da Costa. 

O Sn. BoRGEs: - Eu· cuido que não ê ne
cessarla a suppr~ssão, po~que isto ê cousa. que 

·fica aqui entre n6s, e. ao. Senador s6rnente ae 
diz que foi attendldo o seu Offlcio. 

' ~ 
Carvalho; par,a Vloe·Presidente, o Sr. Manoel 
Caeta-no de Almeida e Albuquerque; e parn 
Secretarias: em primeiro lugar, eu, em 2•, 
3• e 4", os Srs. Josê Carlos Pereira de Al· 
melda· Torres, Luiz Paulo de Ar.aujo Bastos , 
e Joaquim Marcelllno de B~ito, na ordem em 1 

que vão Indicados. O que participo a V. Ex. 

0 SR. CARNEIRO DE CAliPOS: - Porêm O 

Parecer da Commlssão Imprime-se, ~ dlvul· 
ga-se no publico. por isso requeiro que ae 
supprlrna o resto delle. 

Niio havendo mais quem fallasse, e 
dando-se por discutida a .materl,a., 
propôz o Sr. Pres~dente a votos o 
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· Parecer, o qual foi approvado, na. 
1 

de dizer, por ccnsequenciu, que estâ vago o 
conformidade da Emenda. suppressi- seu lugar. 'rodos nós podL•mos ton1ar posse 
va ··do Sr. C.a~:neiro de Campos. hoje e amanhã estarmos Impossibilitados. 

Entrou em 2• e ultima discussão St!ja o Senado por outra vez mais circumspe
o Parecer da mesma Commissão a cto, quando tratar de approvar os Diplomas 
respeito do Sr. Senador Manoel Igna- qu~ apresentam os Senadores; ,agora julgo 
cio da Cunha Menezes, o qual tinha que jâ não tem lugar a deliberação, que se 
particip.ado que por motivo de mo- pretende tomar. 
lestla, de que convalescia, não podia O SIC. Jo.\o E\'Axw:::r.rs-rA: - E' 'necessa-
comparecer na presente Sessão. rio fazer differença entre as funcções essen-

Não havendo quem px:.etendesse a ciaes de Senador e aquell.as que o não são. 
:palavra para tallar sobre 0 Pal·ecer, As funcções essenciaes são: discu.tir e votar; 
e dando-se por discutida a materia, n·~nhuma destas elle póde fazer, em razão da 
foi offerecido â votação, e approvado. impossibilidade physica que pad~ce. Demais 

Entrou tambem em 2• e ultlm,a. dis- este Sen.ador foi nomeado por um engano; 
cussão outro Parecer da mesma Com- tomou possE- poz: uma condescendencia que 

não foi g-~ral; portanto .não sei como se possa missão, relativo ao Sr. Estevão Jos~ 

Carneiro da Cunha, qu~ havia parti
cipado que por mol~stia não vinh.a 
tomar assento nesta Camara. 

deixar de reputar vago o seu lugar. A. Con
stituição manda que os Senadores sejam cin
coenta; nós devemos ser fiscaes da sua obser
vancia, e wmos que na reaEdade temos só 
quarenta e no..-e, e não tomamos deliberação 

O Sn. Jo.\o E\'ANGELISTA: - Sr. Pres1-
alguma. a este respeito. Isto me parece muito 

dente. Eu não posso deixar de considerar 
máo, e qu-;• se deve remediar. 

como necess:u:ia alguma providenci.a a este 
O S::. C.\RXEu:o DE C.urPos: - Eu creio 

r·~speito, porque o numero dos· Senadores está. 
que as razões que o Illustre Senador expen· 

rt•almente incompleto. Não se póde dizer que 
. _ deu já aqui a principio se trataram. No que 

existam senao quarenta e nove, devendo el- "" b S d d' . -. o ~-.o re ena or !sse veJo a reproducçao 
les ser cmcoenta: o lugar deste Senador está I d d 'd b 1 l'd d · 'll 1. . . . . as uv1 as so re a ega 1 .a e ou 1 ega 1-
realm~nte vago, pel.a 1mpossr·b1hdade perma- d d d 1 · - d s d h a e a e e1çao o ena or; mas ac o que 
nente, que 0 acompanha, de pode~: desempe- ha grande perigo em se estabelecer ieme
nhar as essenciaes funcções de Senador; e 

lhante principio. Adoptado elle, um.a e outra 
penso que o unico meio de se remediar o in-
convenient~. que tenho ponderado, é o fazer 
elle um requerimento, em que peça a su.a de
missão. Por este modo fica salvo o decoro 
da sua pessoa, e pôde-se completar a rep~:e

sentação do Senado. 

O Sn. BonGEs: - E' necessario que o. 
Nobre Senador faça a sua Indicação por es;
cripto, para a Caniara a tomar em conside
ração, e ver a marcha que isto deve ter. 

.O Sn. CARNEmo DE CA::IIPos: -Os incon-
venientes que ,apresentou o Nobre Senador 
são os mesmos que, quando um Senador, 
qualquer, fica cego ou entrevado, emquanto 
elle não vier, o Senado não tem resolução 
nenhuma que tomar; vai continu:.mdo a sua 
march.a. O Senado~ de que tratamos já tomou 
posse, e exercitou funcções deste Cargo; tan
to assim que até assignou ~ ... Act.a do Reco
nhecimento do Principe Imperial; não se p6-

Carnara quereria em todo o tempo oppôr-se 
á legitimidade de um Senador ou Deputado 
depois de haver já approvado a sua eleição, 
e .a faria annullar: succumbindo a intrigas e 
a partidos que contra elles se levantassem. 
Isto viria a dar em semelhante cahos, e a 
Representação Nacional .acabaria. A autorida
de que têm as Camaras, de v.erificarem os 
poderes, jâ teve o seu effeito; não ha acto 
'que a Commissào possa, ou vã agora exerci
tar: deste direito já usou plenamente a Ca
mara, e portanto nada mais tem que fazer . 

. Quanto aos actos de Senador tenho repetidas 
vezes dito que elle escreveu, foi a Deputação, 
.assignou o Reconhecimento do Principe Her
deiro da. Corôa, etc. E, de _mais, elle não é 
tão surdo .como se diz. Eu o posso affirmar, 
porque muitas vezes conversei com elle. Pro
pOz·me questõt>.s sobre os seus predlos, pedlo 
o meu parecer, etc.: e que o seja, multo em-
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Sessil.O cle·6 de· .1 unho 

bora: examinasse isso a Camar,a, quando o lll'ão tom·ou c:onllec:lmento, em que elle niio 
recebeu e approvou o seu Diploma. jurgou·?' Dlr·se·ha qut! o Juiz clar culpa re-

Julgando-se discutida a materla, e 1 metta a Precatoria~ e· Certldã:O <ln querella, 
pondo o Sr. Presidentt! a votos o P,a- J "' provas do crime, para que o Juiz uo outro 
recer, foi approvado atê ás palavras ! Julgado; vendo. a iruputa~üo, tlUE: rc-taho:! se· 
de - de sua presença - supprlm!n-! i.Jré· o. rêo; á. fàc<! dessas provas; conced.a ou 
do·se o mais até ao fim. . : negu-e a fiança. Em primeiro lugar era isso 

Seguio-se a primeira e ultima d!s· 
1 

;sobrec:arrega1· con1 despezns· o queixoso, que 
cussfto do outro Par-ecer da mesma já.- soffreu• damno: em segundo lugar é pro
Comm!ssão sobre o Sr. Visconde da hibido · por Direito julgar-se poJ: CertidõGs, 
Pedra Branca, que tinha participado que p.odem. ser ,ap.ocryphas: em t~rceiro lu· 
que, por motivo de molestia, não gar-- a:. Constituição· estabelece como uma das 
pôde vir tomar o competente assento. garaiitias, que !llng:uem. pôde ser julgado se· 
Não houve quem fallasse sobre o Pa- não. pela.: Autoridade: competente;. E·. qual G 
recer, e i:la:ndo·se por· discutido foi essa Autoridade competente? o. Juiz do Cri· 
approvado. nie- · oo terr.! t.or.io, onde. o crime se p.erpetuou. 

Entrou-se na segunda parte da Or- Como ê, pois, que se h.a de dar a um Juiz 
dem do Dia, e entrou em discussão estranho a faculdade de conceder a fiança? 
o paragr,apho 2° do 2~ Artigo do Pro· A admissão da fiança, falla:ndo em termos 
jecto d·:! Lei relaii.vo á extincção dos· legaes, ê Um.a. especie de commutação de pe· 
Tribunaes das ·Mesas do Desembar- na. O Juiz que pronuncia a prisão ê que pó· 
go do Paço, e da Consciencia e Or- de. commuta1: essa pena de prisão: por con· 
dens. sequencia nenhum Juiz de outro Julgado p6-

o Sn. VrscoxnE DE Ar.cANTARA: - Sr. Pre
sidente; Não posso convir· neste paragra.pho 
2°, pela ru.aneira com que elle está enuncia
do. A primeira parte deste paragr:apho diz:· 
(Leu-). Estas palavras, tomadas no seu sen
tido obvio, e geral, querem dizer que - pro
nunciado o réo, toem .a faculdade de poder im
petrar a fianga ou do Juiz que fez a pronun
cia, ou daqu-elle que o prendeu. Supponhamos 
que um Juiz do Crime do Rio de Janeiro pro
nunciou um· réo, e este fugio para outro Jul· 
gado; por e:xemplcr par;a s·. Paulo: a parte 
queixosa nã·o. pód'e effectua:r a PI:isão; e ten· 
dcr- rroticia de que o rêcr aiU estava, represen
tou; neste- caso- fica ao réo o ar.bitrio· de pe· 
db- azy J1rlz- desse· Julg.adcr que acceite a fiança 
ou· de vir- ao- Ri'o- d'e Jan'eiro fazel·o. E'. ln· 
~iramente contrario aos princip;iOS" de Di
reito dar ao réo· escolha de Juiz, e não s6 o 
arbitrio de escolher· um, mas de escolher um 
depois do· outro, o que são duas escolhas. Nft.'o 
se· den, Sr: Presidente, tm: semelh,ante libe· 
rallda·de. com- os réos. As· concessões das fla.n-

• çás ·por este modo- faria com que os mal e· 
volos perdessem o receio de serem punidos: 
por· consequ~ncia não p6de por f6rma alguma 
pa88Ur o A:rtigo d.a maneira por que eatA.
concebido. Demais, como é que um Jub ha
de conceder· fiança em um caso, de que elle 

de metter·se nesta Sentença. Acho portanto, 
Sr. Presidente, que o Artigo está mal enun
ciado ou. m,al concebido, e que carece .,de 
Emenda. A Camara tomará em consideração 
o que acabo de expender,. e 1:esolverâ o que 
julgar acertado. · 

O Sn. CARNEIRO DE CA:liPos: - Eu creio-. 
que- o Artigo p6de passar, e os Juizes ad· 
mittir a fiança. naquelles- casos, em que: o 
cr.imo . não é da.. maior gravidade: porque, se 
a:clU!o o crime ê de pena. m.aior do. que a de
seis. mezes de- prlsão, como diz. a, Constitui-: 
ção, e em que as- Leis. não concedam fianc.a,. 
nega-se: se é daquelles em. que tem·. lugar, 
admittem-no: . portanto. não acho inconve· 
nlente cm que · elles possam conceder a fian· 
ça: como o outro d la aqui se contestou. Eu 
não dig_o. que o . systema de fiança que· h a. en· 
tre nós seja o melhor, porque ha crimes tal· 
vez graves, em que se manda admitUr ,a fian· 
ca; e crimes I'[Ue talvez nem crimes sejam, 
nos quaes se nã'o admitte; mas ·a seu tempo 
se emendará esta mater!.a. E'' natural que a. 
Assembléa a tome em consideração, que se 
occupe, logo deste plano das fla.nç_as, e entA'o 
se corrigirão os inconvenl'entes que ba. Dize~ 
o TI1_11stre Senador que uma Sentença n[o se 
p6da executar, se não P.elo Juiz oompetente, 
não tem isso nada com a p~laA'o, Esta ê um 
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acto prepa~ator!o, nada tem com a Sentença,/ 
o réo ha de ser julgado pelo seu Juiz compe- · 

· 0 Su. VISCONDE DE ALCA~T-o\JU.: - De.& e· 
java que os Illustrea Senadores me esc:lare
ct:ssem e dil!sessem como bão de conh-ecer 
dous Juizes do mesmo facto? ~ão salta logo 
aos olhos o inconveniente que aqui h.a? Pois 
ha de um Juiz do Rio de Janl:!iro julgar so
br~ um crime, e outro de S. Paulo julgar so· 
bre o mesmo cr!me? Isto offende todos os 
principios de Direito. Para. que se ha dE- es
tar argumentando com praticas e interpret.a
çoos vagas, que não vêm ao caso? A Consti
tuição diz que· ningUL"m põde ser julgado, e 
não pelo Juiz competente. Um réo Pronuncia· 
do por um Juiz do Rio de Janeiro, por um 
crime aqui commettido, não põde ser julgado 
por um Juiz· d~ s. P.aulo. Eu estou persuadido 
de que a Camara dos Deputados esqueceu-se 
de accrescent~r algumas palavr.as a. este pa
r.agrapho, com as quaes elle fica bom. PaN
ce-me que dizendo-se depois da palana -
ex~cutarem - o seguiÍlte - no caso de fla
grant·~ delicto - póde passar. 

· trnte. O Nobre Senador APresentou um in· 
conveniente, figurando a hYpothese do um 
homeln que s·~ ti\•esse passado daqui para São 
Paulo e alli fosse admittido â fiança: mas 
não vejo tal inconvenieuu:. Põde esse homem 
muitn bem ser um Cidadão.,p:::'fico; que mu
dasS\:! por motivos de particular a sua resi· 
dencia para S. Paulo, ·e que por causa talvez 
inEignific.antt:s e frivola seja reclamado pe
los Juizes da Côrte, os quaes tenham passado 
Precataria para est~ fim: ora, sendo um ho· 
mem bem estabeleeido na terra, terá d~ ser 
preso par.a vir aqui perante os Juizes, qu~ or
denaram essa prisão; perdendo talvez por 
este motivo os seus bens, quando pelo modo 
prescripto nesta Lei, se evita este damno. 
Parece-me que não de\•emos deixar o Cidadão 
pacifico tão exposto. Sr. PresMente. Acho 
que, do que devemos tratar quanto antes, é 
'da reforma das fianças. Jâ nesta Camara te
mos um Projecto que as regula: entretanto 
passem p.ara estes Juizes as attr!buições que 
o Desembargo do Paço exercia nesta materia, 
e adopte-se o que discutimos. Nisto não vejo 
s-enão auxiliar a innocencia das Partes. A 
severid.ade, que o Nobre Senadoi: pretende, 
póde muitas vezes cahir sobre um Cidadão 
pacifico, e est~. por crime talvez mui leve, 
soffrer o damno da prisão,, podendo aliâs de
fender-se solto; 

O Sr. Duque Estrada pronunciou 
um d!scurso que o tachygrapho não 
conseguia apanh,ar. 

O SR. Go:\HDE: -:- Sr. Presidente. Não 
eontestar·~i a necessidade, que ha, de uma 
Lei, que regule os casos, em que se deve 
conceder a fiança; porque essa ne~ssidad·e 
é clar.a, e necessariamente a Assembléa. se ha 
de occupar de providenciar a ~te respeito: 
limitarei as ml.nhas reflexões ao ponto em 
controversia, e muito pouco é o que sobre 
elle tenho que dizer. Eu considero, Sr. Pre· 
s!dente, a fiança como substituição da pri
são; e creio que todos estamos de ~ccôrdo 

neste ponto. Estabelecido este principio, as
sento que o Juiz q\le p6de prender, póde con
ceder a flançá, ·visto que a fiança. é a subst.l: 
tu!ção da. prisão: portanto d·~ve 'passar o pa
ragrapho. 

O SR. CARXI-:mo DE C.utPos: - O Juiz, 
que executa a Precataria, estâ no mesmo caso 
do que a mandou. Uma vez que o r.éo preste 
fiança, e esteja nos casos da Lei, o J.uiz que 
manda prender, h.a de por força admittil-a: 
logo o mesmo póde conceder o que executa. 
A Constituição diz geralmente que ninguem 
poderá ir â prisão, ou ser nella conser-.ado, 
estando jâ preso, se prestar fiança idone:1, 
nos casos em que a Lei a .admitte: supponha.
mos que o Juiz pronuncia no Rio d~ Ja.neifo 
um rêo que estâ no Pará, ha de estar esse 
réo no Parâ preso infinito tempo contra a 
lettra da Constituição, porque, segundo a opi
nião do Illust~e Sen.ador, s6 o Juiz do Rio 
que o pronunciou, pó-d·~ admittir a. fiança? 
Não é isto um absurdo? 

O Sn. VrscoxnE DE A.LcANTAnA: - Como 
s6 fizesse proposição, e não Emenda, passo 
agora a offerecel-a: 

E~lF:'l'DA 

"Ao paragrapho 2.0 Depois da pala".·ra -
executarem, accrescentem-E·~ as seguintes -
no caso de flagrante delicto. - Visconde de 
Alcantara." 

Foi apoiada. 
Fallou o Sr. Carneiro de Campos, 

mas o tachygrapho Dão alcançou o 
seu discurso 

23 
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Julgando-se discutida a materia, · o 
Sr. Pr'esidente propô% se o Senado 
a.pprov.ava o paragrapho 2°, salva a 
Emenda. Assi·m se venceu. 

Se approvava a Emenda do Sr. Vis· 
conde de .·\.lcantara. Não passou . 

. Os paragraphos ao, 4o e 5° foram 
approvados, ~m haver quem os com
batesse. Passou~se ao paragrapho 6°. 

0 Sn. CARXEIRO DE CAMPOS: ~ Este pa
ragrapho d~ve passar: só tenho uma observa
ção pequena que fa2er. Não posso concordar 
em que se concedam dispensas dos pr~os 
marcados na :Lei, para depois se tirarem as 
C.artas de Seguro, principalmente em crimes 
graYes, como o de morte e de outros .. Ficar 
o rêo tanto a seu salvo em taes crimes, n:ão 
se accommoda com o meu modo de nensar. 
Supponhamos mesmo que elle . tenha alguma 
razão d-e defes.a, muito em~ora occulte-se por 
algum tempo, até que p~e o prazo da Lei: 
preste essa homenagem aos ·costumes publi
cas, e á indignação geral, que sempre se le
vanta contra os que m.atam ·ou commettem 
delictos graves: o mais é um escandalo into
leravel. 

"Supprima-se o membro do paragrapho 6• 
que principia - Dispensar P.ara conceder 
.Carta de Seguro. - Paço do Senado, 6 de 
Junho de 1.828. - Carneiro de Campos.'\ 

deposito, além dos Fi.adores, e âs vezes com 
multas Libras esterlinas, conforme a culpa. 
::-.rão ha. razão para nós agora, além de ser já. 
o Seguro uma concessão extr.aordinaria, con
cedermos a faculdade de se dispensar nos 
prazos que a Ordenação marca, para depois 
delles se poderem passar .as Cartas. Taes dis
p-ensas são escandalosas, não as posso ad
mittir. 

Dando-se por discutida a mater~a 

foi posta á vot.a!;ão, e approvada, co.n
forme a Emenda do Sr. carneiro de 
Campos. 

Foram successivan1ente lidos e ap
provados, sem haver quem os contra
riasse, os paragr.aphos 7°, s·. 9° e 10. 
Por te~ dado a hora não progrr,:dio . a 
discussão. 

O Sr. · Presidente deu para Ordem 
do Dia, em primeiro lugar, a Indica
ção do Sr. Carneiro de C.ampos, sobre 
as Certidões que as Partes pedem ao 
Senado; em segundo, a Lei adiada; 
em terceiro, os Fõros privilegiados; 
e em ultimo, a Lei sobre a Liberdad-e
d.a Imprwsa. 

Levantou-se a Sessão ás duas ho
ras da tarde. 
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Foi apoiada. 

O Sn. OLIVEIRA: - Sustento o paragra
pho Go, Ainda se não disse que devemos aca-

Expediente. - Discussão da Indicação do l?r. 

. b.ar éom as Cartas de Seguro. Quanto ao caso 
que o Nobre Senador apontou, ainda o réo 
p6de dar a sua· defesa, e mostrar o contrario, 
e talvez que matasse par.a remir a vida. Em 
quanto se não extinguirem as Cartas de Se· 
guro; é justo que se conserve a providencia, 
que aqui se offerece. 

O SR. CABNEmo DE CA~IPos: - As Cartas 
de Seguro, quando menos, são odios.as, e con
tra a pratica das Nações civilisadas.- Só en
tre n6s . é que isto existe. Com uma folha de 

• papel, depois de fazer uma morte, .andar logo 
o rêo passeando, 4 vista da mulher, do pai 
ou dos filhos do morto, é lntoleravel! O que 
hn. "m Inglaterra, é a. fiança; ~ isto já custa 
mais a achar. Por via de regra faz·se até um 

Carneiro de Campos, ,·ela.ti'V(l. ás certi
dões que as Pa,.tes pedem ao Sen'aào.
Oontinuação d.a d.iscussão do Projecto dC 
L~i sobre a OO:tincção dos Triibunacs rfu. 
Mesa do Desentbargo do Paço e de aon
sciencia c Ordens. - Primeira discussvio· 
do Projecto de Lei sobre os Fóros privi-· 
legiados. 

' 
PRESIDE~CTA DO SR. BISPO CAPEtLÃO·l[ÓR 

Est.ando presentes 30 Srs. Senado
res, abrio o Sr. Presidente' a Se!lsfio • 
e 'O · Sr. 2o Secretario procedeu á lei
tura da Acta da antecedente. 

O Sn. RoDRIGUEs DE CARVALHo:- Sr. Prc·· 
sidente. Parec-e-me Que na Acta não se diz 
que depois de se ter suspendido a Sessiin, nm~ 
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ra~i\o d!! íi.:lhirenl os Srs. Conselheiros de Es
t.ado, e de não ficar numero de Membros suf
f!.ciente para ella. continuar, fomos trabalhar 
nas Co-mmissões. Acho que isto se deve de
clarar para que o Publico saiba em que em
pregâmcs .aquello tempo. 

0 Su. DuQUE ESTR-\PA: -Na Acta não 
se diz que, porque não houve uma determina
~ão do Senado para os Nobres Senadores irem 
trabalhar nas Commissões. Os Srs. Conselhei
ros de Estado retiraram-se, e vio-se que fica
ram na Sala menos de 26 Membros: por con
sequencla suspendeu-se a Sessão. Como os 
Nobres Senadores julgaram conveniente em
pl'egar esse tempo em trabalhos d.as Commis
sões, foram dar-se a elle de motu proprio, e 
não porque houvesse t:esolução a este res
peito; e este é o motivo por que na Acta se 
não falia nisso. 

O SR. BonGEs: - Xão ha duvida que não 
houve resolução par.a irmos trabalhar nas 
Commissões; mas parece-me que não implica 
diz-er-se que, por não ha''er na Sala o numero 
sufficiente de Membros para continuar a Ses
são, fomos para .aquelles trabalhos. 

ma.ra. dos Deputados, uma para o f!m d·:- de
clarar no goso de Cidadão Br.asilelro a J oa· 
quim José de Araujo e outra sobre as buscas 
por contrabando, afim de que sejam po1· Y. Ex. 
!Lpresentadas â C.amara dos Srs. Senadores, 
com os documentos que dizem respeito â prl· 
n1eira. 

· Deus Guarde a V. Ex. - Paço da Ca
mara dos Deputados, em 6 de Junho de 18i8. 
- José Anton·io da SilvCI Maia. - Sr. Vis
conde de Caethé·" 

O Sr. 2" Secretario leu as Resolu
ções que vieram appensas ao dito 
Officio. 

. ftESOLUÇÕES 

A Assembléa Geral Legislativa do Impe
rio Resolve: 

Joaquim José de Ar.aujo está no goso dos 
Direitos de Cidadão Bra.Zileiro. 

Paço da Camara dos Deputados, em 6 de 
Junho de 1828. - José a:z Costa Carvalho, 
Presidente. - José An.tQitiu da Silva M(J)ia, 1• 
S\!cretario. - José Carlos Percim de Alm-eiàa 
Ton·cs, 2° Secretario. 

O Sn. RoDR!G uEs oE CAnv ALHO: - Não 
A Assembléa Geral Legislativa do Impe

houve resolução do Senado, como bem pon- rio Resolve: 
dera o Sr. 2o Secretario, mas houve o facto "Art. 1.o As buscas por contrabando ou 
do Sr. Pr·:!sidente dizer que fossemos para as e•·travi de uro d' t r· ti _ . I "" o o ou 1aman es, 1cam ex n-Commissoes: que embaraço, po1s, ha em que c tas. e pel d Di 't d 
i ~· . i · o e re1 os e outros generos 
sto se declare na Acta. Antes Julgo mu to t-"ra-0 sõmente lug h d d i 

• • v ar aven o enunc a por 
proprro que se diga, afzm de que todos sai- escripto, attestadas por duas pessoas fidedi-
bam em que nos occupámos. gnas ar'nda que 0 d i d j i , s enunc a os se am v an-

dantes.',.. 
Consultando o Sr. PI,'esidente o Se-

nado sobr-e esta. materia. decidia-se 
que se accrescentasse na Acta que na 
occas.iã.o em que sahiram alguns · Se
nhores para o Conselho de Estado, 
por não se poder continuar a Sessão, 
foram . diversos Membros para as 
Commissões. 

Não havendo quem tivesse mais oli
servações que fazer sobre a Acta, foi 
approvada. 

O Sr. 1° Secretario deu conta ao 
Senado do seguinte 

Of!icio 

"Illm. e Exm. Sr. - Passo ás mãos de 
V. Ex., inclusas as duas Resoluoões da Ca-

"Art. 2. o Ficam sem vigor todas .as dis
posições em contrario." 

Paço da Camara dos Deputados, em 6 de 
.Tunho de 1828. - José da Costa Carvalho, 
Presidente. - José Antonio da Silva M{!da, 1° 
Secretario. - José Carlos Pereira de Almeida 
To,·rcs, 2° Secretario. 

Mandaram-se imprimir pa.ra entra
rem em discussão na ordem dos tra
balhos. 

O SR. RoDRIGUES DE CAR\'ALHo:- Sr. Pre
sidente. Tem-nie a experlencia mostrado que 
b..a na 2• discussão das materlas qup. se tra
tam aqui, uma Commissão geral q111~ prolon
ga consideravelmente eesa discussão,>, sem 

. d9lla se tirar proveito. Ainda a semaM pas
sada aqui aconteceu levar tres rUas n dls-
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cussão de um Artigo, que afinal foi approva· O Sn. l\[ARQUEZ DE. PABANAGu.\: - Ache 
do" como estava;.· Não t'emos multas Leis,· a que não obstante o que o Nobre eenador pon· 
que ·se deve dar andamento, mas que con1 
t!Ste methodõ não passarão tão cedo. E' neces· 
~rio tomarmos sobre isto alguma medida, e 
eu offereÇo á consideração da Camara a que 
P.asso a ler nesta 

I:!>~ICAÇ.ÁO 

dera, ê ·conveniente offtict;;r·ae . .A Typogra· 
phia para que imprima o Relatorio; porque 
como o Otticio que se lhe dirigio fol conce· 
bldo da maneira que o Nobr.e Senador diz. 
p6de ser que a Typographia esteja á espera, 
.a ver se a Camara dos ·Deputados tambem o 
remette. ·E' ·melhor mandar-se dizer positi
vamente que o Relatorio se lmpr,ima. 

·• Proponho que se reforme o Regimento, O Sn. PRESIDENTE: - Pois bem, manda-· 
restringindo-se. a fallar tres vezes a liber· se imprimir sem perda de tempo. 
da de llllmltada de o fazer em 2• discuseã.:~. o Sa. BoRGES: - Sr; Presidente. O anno 
E, quando a ~ateria, por sua importancia, 
pareça exigir ser tratada em .commissão Ge· 
ral. poderá qualquer Senador propOl·a, e s~ 

fôr apoiada por. tr.es Membros· será a propo
sição posta á. yotação sem preceder_ discussão. 
- Carva-lho." 

Foi ·apoiada e ficou n.a Mesa para 
entrar na _ordem dos . trabalhos. 

0 .SR. MABQUEZ DE PAR.ANAGUÁ: - Sr. 
Presidente. Desejava saber de que maneira· 
fÓi concebida a ordem expedida · á Typogr.a
.phia.~ sobre a impressão do Relatorlo do Mi· 
nis.tro dà Marinha. 

O Sn. PnESmE:VTE: -Foi com a condição· 
de se não impri·mir se na Typographia já es
th·esse outro para esse fim. 

0 Sn. M.A~QUEZ DE PA.JÍ.ANAGUÁ: -Eu sei 
que n.a Camara dos Deputados não se mandou 
imprimir ·o que o Ministro remetteu para 
elia, porque o to Secretario, ahi fez as mes· 
mas observações que o Sr. Visconde de · Cae· 
thé aqui ponderou ao Senado_: nestes termos 
assento que se deve manda~: ordem 4. Typo· 
gr_aphia, para que l!e imprima aquelle Rela
torio, . porque tambem está. esperando por elle 
á · Camara dos Deputados. - · 

0 SR. VISCO~"DE DE C~THt: - . A decisão 
que sobre o Relatorlo do Mhilstro da · llar!· 
nha houve nessa .Secretaria.; fol que se man
d.asse Imprimir aquelle ·papel, não se lm'()rf· 
m'sse o que daqui se remettla, polim q11r, 
re- não tivesse mandado, então se imprimlss~. 
Nestes termos julgo · desnecessario offfclar 
novamente á Typographfa. Uma vez que 11. 

Camara dos Deputados não m.anda Imprimir 
o Relatorlo que o Ministro lhe enviou, Já tem 
a Typographla a ordem para Imprimir o que 
-daqui se ·lhe remette. 

'· ..... 

passado, tendo o Ministro doa Negocias Es
trangeiros, que então servia, feito á Cam~~:ra 

dos ·Deputados a communicação de um Tra
tado celebrado entre e8te Imperio e uma Po
tencia Estrangeira, sem se fazer igual com
municação a este Senado, um Illustre Sena
dor reclamou essa commcn!cação, e aqui se 
reconheceu que deviam ser feitas taes com
munlc.ac;:ões a uma. e a out~a Camara. Ob
servo que o Ministro da Marinha seguio essa. 
marcha: e parecendo que o mesmo devia pra
ticar todo o Minis.terio, vejo que ·pelo con
trario o Nobre Senador Ministro da Guerra 
o não fez assim; enviou o seu Rel.atorio a. 
Camara dos Deputados, e não o remetteu a 
este -9ena_do. E' necessario, Sr. ·Presidente. 
fixar-se uma regra geral a este respeito, para. . 
que, se se ·reconhecer que os MiniStros devem 
tazer as suas communicac;:ões a ambas as Ca· 
maras, possam exigir-se; se se reconhecer o 
contrario, possa votar-se agradecl~ento âquel
Ie que o fizer por simples motivo de cons!de
racão, e não por dever. O Nobre Senador Mi
nistro da Guerra está presente; p6de ser que 
elle nos dê algum esclarecimento· a este res· 
peito:· . 

0 S~ BARROso: - Quando o Nobre Se· 
nador fizer a sua proposta de uma maneira. 
regular responderei. · · 

O SR. BoRGEs: - Eu passo a escrevei-a. 

INDICAÇÃO 

"Requeiro que se· peca ao Ministro e Se
cretario de Estado dos Negoclos d.a Guerra o 
Relatorlo da sua Repartfc;:ão, visto hav·el·o 
já' apresentado na Cama.ra dos Deputados. -
.ToS'é lgnacio Boru.es." · 

Foi a.po!a.rla. -

.• 

.. 
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O .SR. Pm:smE~TE: - Fica em· cima da 
Mesa os tres dias da Lei, para depo!s entrar 
em discussão. 

O Sn. C.\BNEIBO DE CA~Pos: - Sr. Presi· 
dente. Quando se tratou deste negocio das 
Cf'rtidões, o Nobre Seuado1~ o Sr. Barroso 
observou que era justo que se passassem As 
Partes .as que fossem necessarias para recla· 
maren1 seus direitos, uma vez que a mate·· 
ri9. não estivesse nas Actas do Senado. Eu 
achei esta observação muito bem feita, e por 
isso na votacão nem fui peJ.a causa parti· 
cular que então se dis~utio, nem pela pro
posição geral que · a.ppa.receu, para que se 
passassem todas as Cert!dões que fossem re· 
queridas, men,os as d.aquelles objectos que 
se tratassem em Sessão secreta; mas como 
na votacão não podia explicai: a minha opi· 
nião, cuidei de offerecer a Indicação que es· 
tamos discutindo. Eu .assento, Sr. Pres·iden
te, que o Senado deve mandar passar as 
Certidões que se pedirem quando a materia 
não constar da' Acta. ~~ não fõr tratada em 
Sessão secreta:· e quando, por estar a publi· 
cação das Actas 'atrazada, .a Parte não puder 
por meio dellas mostrar o que pretende; 
fóra destes casos acho que taes certidões se 
não devem passar. Um Illustre Sen.ador disse 
então que as Actas não faziam fé. Eu assen· 
to que fazem toda a fé, porque· são actos pu
blicos, approvados pelo Senado, os quaes se 
publlc.am pelo mesmo meio, por que se pu· 
bl!ca toda a Legislação. Se as Actas não fa
zem fé, a Legislação impressa tambem a não 
deve fazer. Parece-me, Sr. Presidente, q:ue 

O Sn. E.:umoso: - Se o Senado me per· 
m•itte, responderei a~ora mesmo, pois esta 
mate1·ia é tão simples que se póde decidir 
já,. O que a Constituição manda no Art. 172, 
é o seguinte: (Leu) porém não se encontr.a 
ndla Artigo algum que obrigue os outros 
Ministros de Estado a fazerem Relatarias 
das· suas Repartições, e a. ap~eil.ental-os á As· 
sembléa. Se os outros Ministros o têm feito, 
é em razão de ord.?m de Sua M.ajestade Im· 
perial; e pelo que .toca á minha Repartição, 
dirigia á Camara dos Deputados por ser a 
que tem a iniciativa nesta m.atei:ia. 

O Sn. MAnQUEZ DE PARAN.AG'Q',\: - Não 
ha duvida de que a Cons.titu!ção /só obriga J 

Ministro do Thesouro a apresentar o seu Re· 
l~torio, e não os outros; p_or,ém Sua Majes· 

· tade Imperi.al, na Sua Falia do Throno, pe-
__ rante o Corpo Legislativo, disse que os Mi

n!stros dariam conta do estado das suas Re· 
partições; e pois que o Senado tambem faz 
p~rte desse Corpo, cumpre que elles satis!a· 
çam ao Imperial mandado, remettendo~nos 
igualmente o,:;.seu Relataria, como já fez o Mi· 
nistr~ da .Ma~inha. 

. O Sn. BARRoso: - Por e~·a r.lZiio ~ que 
fiz o Relatorio. Dirigi-o ã Camar.t elos Depu
tados, por ser a que tem a iniciativa sobre 
esta materia, e estou persuadido de que ella 
o transmittirã ao conhecimento do Senado, 
do mesmo modo que o Senado transmitte ao 
conhecimento dessa Camara a F.alla do Thro· 
nQ, não obstante ser aqui recitada, e aqui 
ficar o seu authographo. Com o que prati· 
quei, penso haver s.atisfeito ã ordem que re
cebi. 

0 SR. PRESIDENTE: - Fica esta Indica• 
<:ão para entrar em discussão, quando fôr 
tempo. 

.... 
Entrou-se em Ordem do Dia, ~·cuja 

primeira parte era a d·iscusslo. da 
Indfc.acAo .. do Sr. Carneiro de Cam· 
·pos, ·relativa ás. Certidões, que as 
Partes pedem ao Senado. (1) 

(1) Vda·se ·a sessAo ,~e 31 do mez pas· 
sado. 

a b.ase, que .deixo apontada, é a que se deve 
adoptar. 

O SR. BoRGES: - Sr. Presidente. Quando 
sustentei a· opinião de que :oe passassem to· 
das as Certidões, que as Partes ped~ssem. 

fundei-me em que; por mais diligencias que 
tinha f.eito, aind.a não havia podido formar· 
uma collecção completa das Actas, porque se 
recebem truncadas e em que as Actas im· 
pressas muitas vezes trazem erros, que dizem 
inteiramente o contrario do que se P.assa na 
Camara. Com effelto será justo que um ho· 
mem, qu.e precisar de mostrar' a bem dos 
seus direitos uma resolução, que se tomou 
nesta Camara, se veja obrigado .a Ir comprar 
a collecção das Actas (dado que a haja com· 
pleta) par.a procurar essa resolução? É se a 
Acta nAo · fôr exacta nessa parte; o que lta 
de fazer esse ·homem? Não apparece em um 
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Pt:riodico da Côrte, transcrevendo uma Acta • m.a.nde fazer uma· declaração. Ora, paaaanda 
do · ~n.ado, qu.e o lbelatorio do :Ministro da I a fallar do que se pratica com as Leia, 1m· 

priman1·n'as quantas vezes quizerem, e ella.a 
não obrigam sem um ac~o legal, que é a sua 
promulgação na Chancellarla. ·Supponhamoa 
que se -impri·mia uma Lei antes de aer pro· 
mulgada, e que antes dessa •promulgagio ca· 
hi.a, por não ser ~ecessaria ou por qua.lquer 
outro motivo, obrigaria essa Lei a alguem, 
porque ella corria impressa? Passar·se-hia 
d~lla uma Certidão? De certo que llão, por· 
que lhe faltou aquelle ,acto legal. Um acto 
legal não póde ser supprido por outro que o 
não é. Para ter· fé publica é necessarlo que 
a resolução, que se pretende.. seja passada 
por Certidão verbalm·~nte extrahida do. Livro 
r-espectivo, e .assignada pela pessoa compe-
ten-te, que é o Official Maior: aao menos esta 
é a pratica seguida nas out:t:as Repartições. 

Marinha foi t:emettldo 11 Commissão compe· 
tente, quando isso não foi o que se resolveu? 
Na Sessão de 29 de Agosto do anno passa.do, 
não diz a Acta vinda da Imprensa que, com· 
municando o Ministro do Imperio haver mo· 
·vimentos assustadores na Bahia, o Senado 
respondeu que recebia esta participação com 
agra·do, quando ·pelo contrario a. resposta foi 
que recebia aquella noticia com bastanté 
magua, e estava prompto para coadjuvar o 
Gov.erno quanto pudesse, com as medidas, 
QU•3 fossem convenientes? Ha de S•er por do· 
cumentos destes que as Partes hão de mos· 
trar o qu pretendem? E' preciso contar co~ 
as cousas como são, e não como devem ser. 
As Actas devem sahir muito correctas da 
Typographia; mas não succede assim, não se 
ha .de dar alguma provideq.cia? Ha ·de ficar 
prejudicado o direito do Cidadão? Argume:1· 
ta·se com as Leis. as quaes tambem se pu· 
bl \cam pela imprensa. Não estão no mesmo 
caso das Actas. As Leis publicam-se n.as 
Chan~llarias. e por esta Repartição é que 
si'i.o remettidaE. a todas as Autoridades: por· 
tanto ha. quem vigie sobre a sua exactidàl). 
Se o Senado tem força para fazer com que 
as Actas saiam ex.actas da imprensa, não se 
passem Certidões ás Partes; se a não tem, 

O SR. CAR~Emo DE C.U[l>OS: - Se as 
Actas não sahem d.a imprensa com a pre
cisa exactidão é porqu-e não tem havido vl
g~lancia sobre isto: o Senado deve prestar a 
sua. attenção :::. este objecto, e esp.~cialmente 

os Srs. Secretarias, que são os encart:egados 
d·ell~. Disse um Illustre Senador que as Actas 
não têm fê publica. Respondo que tenho visto 
citar Actas de Conclllos, e de muitas outras 
Autoridades que fazem forÇa, e têm fé pu· 
bl!ca. Se por causa de um ou de outro erro, 
que nell.aa apparece, devem perder essa fé, 
tambem as Leis podem conter esses erros, e· 
nlnguem as deverá citar.· A Lei a respeito 
das viuvas contêm um erro em um dos seus 
Artigos; por terem posto na Imprensa uma 
palavra por outra, deixar-se·h,a. por isso ·de 
citar esea Lei? E' de presumir, visto o e8ta
do das nossas Typographias, que, quando os 
Codlgos se imprimirem, t-enham bastantes. er
ros, delxar·se·ha de os citar tambem por lsso! 
Se as Actas não fazem fê, se são actos publl
cos, nenhum prest:mo têm: entretanto para 
isso é qu~ ellas vêm ser. Providencie o Se-
nado para que ellae saiam bem -exactas e cor-

é indisp.~nsav.el passai-as, pois que as Par
tes não se podem guiar pelas que sabem da 
imprensa, vistos os factos que acabei de ex· 
pend-er. 

0 Sa. MA.RQUEZ DE CABAVELtAS: - Sr. 
Presidente. Nem todos os papeis são legaes. 
Uma certidão tem fê quando ella ê extrahida 
do livro de -Registro palavr.a por palavra, .e 
asslgnada pela pessoa competente para isso: 
outro qualquer papel não ~em a mesma. f~ 

que uma certidão assim passada. As Actas 
lmpr.eseas para nada prestam, por causa dos 
erros que contêm: e o Nobre Senador apon· 
to.u um, que ê de toda a necessidade que o 
Sen,ado mande remediar. O que se dirá do 
Senado, quando se ler nessa Acta que elle re· 
t:ebeu com agrado a noticia de que tinham 
apparecido na Bahia movimentos assust.ado· 
res, que tendiam a conE·Pirar contra a éon· 
st!tulcão? Dlr·se·ha que o Sena.do ê anti· 
constitucian:ll, e este objecto merece que sr.! 

rectas. 

O Sn. MARQUEZ nn: CAnA\'EtLAs: - Qua.n
do digo que as Actas não têm fê publica, não 
fallo dos orlglnnes que estão na Secretaria 
desta Cama.ra, mas sim ias !mpressa'3. ~ a 
Acta lmpresea tivesse fé publlca~ uma c6pla 
manuscripta, feita por qualquer pessoa, ha-
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vl.a tambem de ter fé, porque uma ~ outra não conformo com que se passem de todas. 
estão .na mesma razão. A imprensa o •JUe ·~~ Essas Certidões devem passar-se nestes dous 
Nada ruais que uma iJtven~ão para faz"'r com casos, ou quando .a ruateria não constar da 
que ~e propague com facilidade a cópia de Acta, por alguma omissão que tenha havido, 

.• \ 
qualquer escripto: porém não lhe dá. lU:thell· ou quando a publica~ã.o da Acta se tiver de-
t!cldad·e alguma. Trouxe o Illustre Seneldor morado, e a Parte uiio puder com ell.a mos
por argumento ter visto citações das Actas t.rar o que pretender. Quanto ao que disse 
dos Concilias, e de out~:as Autorid.ades. Es- ()Utro Illustre St-nador, que affirmou que as 
sas Actas por si s6 fornecem mui poucas pro· Actas não podem servir de documento, tem 
Yas, e teriam mui pouca autoridade, se os acontec!do algumas vezrs rasgarem os Advo· 
factos que ellas referem, não fossem aliás ~·.ados as Folhas da Ordenação e juntai-as a 
provados ~lo testemunho historico, e se o Autos, para os Juizes Vt'rem a Legislação, em 
criter!o e exac~ão dos seus compiladores não que elles se fundam, e fazerem a justiça que 
lhes dessem tod.a a autoridade. Infelizmente se pretende. 
não t~mos a mesma garantia no que se im
prime; entretanto eu não digo que se não 
citem: o que digo ~ que não são para um 
homem pegar nel!as, e ajuntal·as como do· 
cumentos para o qu(! tivP.r que requerer. 

Não haYendo mais quem fallasse, 
deu-se por discutida a materi.a, e de· 
cidio·se que passasse á ultima dis-
e:ussão. 

Seguia-se a· segunda part-e da Or· 
de:m do Dia, e entrou em discussão o 
paragrapho 11 do Art. 2• do Proj~

cto de Lei sobre a extinc~ão dos Tri· 
bun.acs da :Mesa do Desembargo do 
Paço e da Consciencia e Ordens, o 
qual havia ficado adiado na Sessão 
antecedente. 

O Sn. BoRGES: - Se o Nobre Autor d.a 
Ind~cac::ão qu-er que as Actas impressas te
nham fé publica, para que fez tal Indicação? 
Elia ~ inteiramente ociosa, porque não ha 

---r<;solução alguma tomada nesta Camara que 
não cnnste das Actas; portanto escusado se 
torna. aegundo a sua propria opinião, pro
videnciar sobre esta materia. E' contradicção 
manifest.a sustentar que as Actas têm fé pu
blica, .e que por ellas p6de cada um mostrar 
o seu dir-~ito, e propôr ao mesmo tempo que 
se passem certidões do que aqui se resolve. 
Diz o ~obre Senador que os d~feitos que se 
notam nas Actas, procedem da falt.a de cuida· 
do, que 'tem havido a este respeito; que ~ 

Senado deve prestar attenção a este obje· 
cto, etc. Essas faltas, S1~. Presidente, não po
dem ser imputaYeis .ao Senado: as suas Actas 
originaes são exactas: os erros, que appare· 
cem nas impresEOas, procedem da Typographia 
sobre a qual o S-enado não tem autoridade; 
e sendo muitos, e á.s vezes consideraveis es· 
s~s erros, forçoso se torna conceder iís Par
tes titulos devida e fielmente extrahidos de 
um livro. com os quaes ella!! possam r'<'~tue· 

rer o que lhes convier. 

O Sn. CAR~Erno DE CA~rPos: - A contra
dicGão de que o ::'\l'obre Sena.dor me incrcpa. 
procede de não me te~ entendido, ou d~ não 
sP lembr.ar do que eu disse. Eu não su:gtcnto 
Que se negur>m ab!!olutamente Certidões das 
resolnGÕe!; t'.qu! tomada~: ,mas tambem me .. , 

··~ 

O Sr. )!arquez de Inhambupe com· 
bateu este paragJ::apho, porém o •.a
chygrapho nada alcançou do seu dis
curso, e o mesmo aconteceu com o do· 
Sr. Marq!lez de Santo Amaro, que :;e

lhe seguia a fallar. 

O Sn. MARQUEZ :DE CARA\"ELLAs:. - ':)r. 
Presidente. Levanto-me para dizer que este 
paragrapho me parece indispenaavel, e que 
com uma mera alteração de redacção se 
conc!Iia tudo; agora accrescent.~reoi. alguma 
cousa que julgo se devem inserir neste pa
ragrapho. Diz-se aqui: (Leu) falta tratar-se 
da dispensa do lapso do tempo, 'porque de
pois de assign:~.dn pelo Soberano a Carta ou 
Titulo de qualquer natureza, que seja pelo 
qual se concede a Mercê, se dentro de qu.a· 
tro mezes não transita na Cha.ncella,ia, e· 
não se registra na Secretaria das Mercês, não 
p6de mais transft.ar, sem dependencfa da dis
pensa gp lapso de tempo. E' muito conve· 
niente dar·se esta facilidade A.s Partes, por
que de outro modo resultarão graves t~rejui

zos a muita gente. Supponhamos que um ho· 
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mem que m:ora. no~ P.arâ, Bahia, · . ou mesmo 
nesta Provincia. do Rio de Janeiro, porêm 
fóra· da Côrt~·. incumbe seu n~gÓcio a um 
Procurador, ·e que . e11te se descuida, e não faz 
passar pela Chancellari.a, e . Secretaria das 

· Mercês, o Titulo da Graça conood·!da ao seu 
Constituinte, dentro do prazo marcado pela 
Lei, ficará esse homem perdendo a Gra~a. 

que · já. tinha alcancado, sem, para soffrer 
eEse prcjuizo, haver outro motivo mais do 
que o descuido do seu Procurador. ··Eu vi 
um Desembargador nos termos de perder a 

.sua antiguidade por um descuido semelhan· 
te:. po~:tanto parece-me necessarlo que isto 
se tome em consideração, e aqui se declare. 
Outra cousa ma~s se deve accrescentar, e vem 
a ser autorlsar o Governo para conceder aos 
ausentes a faculdade de jurarem por Procur~· 
dor, quando tenham de () fazer -cm razão de 
algum Cargo, ou Officio, que hajam obtido. 
Eu não fallo da· posse: .ess.a peve o proprio 
agraciado tomai-a, porque já. tem os seus' pa· 
peis corrent~s, e põde fazei-o; trato unica· 
mente do juramento. Nesta conformidade of
fereço a seguinte 

EMENDA. 

." A's respectivas Secretarias de Est~~:do. 
competirá. o conceder dispensa do lapso de 
tempo para o juramento na Chancellarla MKr, 
passa:r:em nella; e serem .registradas nos Re· 
gistros das Mercês as Cartás e quaesquer 
Titulos, que nas mesmas Secretarias forem 
ex~didos. E aos aus~ntes sõmente . conceder 
faculdade paTa jurarem por.. Procurador. -
Salva .a Redacção. - Marqucz de Oarave79 
la8·" 

Foi apoiada. ·· 

0 SR. ·M.\BQUEZ DE SANTO AMARO: . - Aqui 
não é. o lugar proprlo .para se t.ratar do que 
o Nobre ...... nador d!z: o lugar· proprto serA 
na Lel qu~ regular as Secretarias de Est.a.· 
do: Do que aqui se cuida ê 'da- providencia 
a respeito dos ·papeis· que ·se expendiam pel.o 
Desembargo ·do ·Paço, e Mesa. d.a Consclenc!n 

, e Ordens: esses dê' que o Nobre Senador fal· 
la ·expendem·se pelas Secrtal'ias de Estado; 

· . quando tratarmos dellas, tomar-se-h~ em con· 
· sideracll.o a ~ua Emenda. 

O Sa. MARQUEi': DE CAn.AVEttA.s: - Diz o 
Nobre Senado~ que os objectos ·de que trata 

a minha Emenda pertencem á Lei d.aà Se· 
cretarias ·de Estado. Essa Lei jâ aqui se dis
cutio, e foi para a Camara dos Dt!puta.dos: . 
como, pois, se quer ,agora esperar por uma 
cousa que jâ passou? Nem todas as attribul
ções podiam na Lei das Secretarias de Es· 
tado. Para isso era necessarlo que antes 

. della trat.assemos da que actualmente nos oc· 
cupa. e talvez de algumas m~is; portanto as
sento que é mui proprio inserir-se aqui a 
materia da minha Emenda, mõrmente quando 
aqui se dá. ás Secretarias de Estado um ex
pediente que dantes não tinham. 

O Sn. BonoEs: - A Emenda . do Nobre 
Senador é conveniente, porém voto contra 
elia, por não ter aqui lugar. A presente Lei 

_ occupa-se de d!stribuir as attribuições que 
competiam ,aos Tribunaes, que ella extingue; 
como, pois, se ha de inserir aqui uma cousa 
que sempre competlo ao Governo? I::to só p6· 
de ter cabimento nas Leis das Secretarias de 
Estado. Nós não temos presente essa Lei, nem 
as Emendas com que voltou da Camara dos 
D~putados. Póde ser que nessa Camara se 
lembrass~Dl do que o Nobre Senador propõe, 
e se acaso se não lembraram não vejo outro 
remedia senão fazer-se um additamento a 
essa Lei, com a materia da Indicação do 11· 
lustre Senador. 

O Sn. MA.BQUEZ DE CA.BAVELLAs: - Esta 
disposi~ão sempre competia ao Governo, por
que o Soberano erá absoluto, e nest.a quali
dade reuniam todos os Pode~es; porém ·de 

'agora em diante não lhe põde competir, sem 
ha"er uma disposição Legislativá que expres
samente o autorise par~ fazer isto. Se acaso 
se julgar autorl.sado ·o Governo -pa~a dispen
sar na Lei, sem ·haver essa disposição Le
gislativa,. poderá o Governo dispensar ·tudo, 
e cahirã por terra o edif!cio Constitucional. 
~ meu ver pouco importa que essa disposi
ção seja aqui inserida ou em outra parte: ·a 
necessidade della está· reconheCida, mas como 
penso não ser impropria deste lugar, e le
vará tempo a fazer-se um additamento ti Lei 
das S·~cretarias de Estado, insisto na opinião 
de . que seja incluida nesta Lei que estamos 
di seu tlndo. 

O Sr. Marquez de Santo Amaro 
pronunciou um discurso que nA.o apn· 
nhou o tachygrapllo. · 
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O Sn. M.Al:Qt'EZ DE C.\R.-\YELLAS: - Não 
concordo em que a dispensa seja arbitrio, 
quando é autorisada por Lei. Se acaso nós 
deixassemo.s o Governo dispensar tudo quanto 
quizesse, estavamos perd~dos: todas as Leis 
cahiriam. 

Julgando-se debatida a materia, 
propõz o St:. Presidente se a Camara 
a.pprov.ava o paragrapho 11, salva a 
Emenda. Foi approvado. 

Se approvava a Emenda. Decidio-se 
qu~ não. 

Entrou em discussão o paragra
pho 12. 

0 SR. MAl:QuEZ DE SAXTO A:ll.A.Ro: - Não 
estou pela determinação deste par.agrapho. A 
Assembléa Geral faz Lds, acho, pois, que o 
que se dispõe aqui não é attribuicão que lhe 
pertença, mas sim ao Governo, ao qual com
pete vigiar se n.a Sociedade se introduzem 
cousas contra a Lei. Nesta. conformidade. of·. 
fereco uma 

E&.E:XDA 

"Em lugar das palavras - A Assembléa 
Geral Legislativ.a - diga-se - Ao Governo
e o mais como se acha no paragrapho. -
Marqucz àe Santo Anwro." 

Foi apoiada. 

Dando-se por discutida a m.a.teriu., 
foi o paragrapho posto a votos, e IJP• 

provado na conformidade da Ememla. 
a elle offerecida. · 

Entrou em discussão o p.aragra.x1ho 
13, o qual foi approndo sem ha.vP.r 
quem o contrariasse. 

Leu o Sr. Secretal'io o Art. 3°. 
O Sr. Marquez de Inhambupe ot

fereceu a este Artigo a seguinte 

"Proponho que depois ua pJ.lavra - ,apo· 
sentados - diga-se - com o tratamento, or
denado, e prerogatlvas, que são concedidos ao 
Supremo Tribunal de Justiça. - Marquez àe 
Inhambupe." 

Foi apoiada. 

O SR. OLIVEIRA: - Sr. Presidente. Eu ap
provaria a Emenda em t~das as suas partes, 
porque quando um Magistrado chega a en· 
trar nestes Tribun.aes, é quasi sempre no ul
timo quartel de sua vida, e quando mais me
re<:e; porém attentas as circumstancias em 
que nos achamos, parece que se não. pôde 
dar tamanho ordenado a quem não serve, e 
fica no seu descaMO· Que se dê a estes Ma
gistrados aposentados o mesmo tratamento, 
e as mesmas prerogativas dos Membros do 
Supremo Conselho de Justiça, convenho, por-

O Sn. BoRGES: - Acho multo peso no que elles podi.am ir para esse Supremo Con
que o Illustre Senador acaba de ponder,ar; selho; porém quanto ao ordenado, fiquem com 
porém noto uma contradicção. Adiou-se uma 0 dos Lugares em que deixam de servir. Eu 
Resolução da. Camara. dos Deputados sobre offereço uma. 

SUB..EliENDA 
a concessão que pedia a Ordem Tercelr.a de 
S. Francisco de Paula, para adquirir bens 
de raiz até quatrocentos contos de réis; a.té 
que apresentasse os Est.atutos: tomar, po!s, "Com o ordenado dos Tribunaes em que 
a Camara dos Senadores uma. Resolução des- deixam de servir. - Salva a R!edaccão. -

Oliveira." ta'S, e v.otar agora. que taes materlas não são 
da sua. attribuicão, e que pertencem ao Go- Foi apoiada. 
verno, é uma contradiccão. O SB. BollGEs: - Eu vou contra líJ. Emen-

0 Sa. MARQUEZ DE SANTo AMARo: - A da e a Sub-Emenda. Quando se reSorma um 
observação que o Nobre. Senador acaba de Millta.r, olha-se sempre para o tempo do lleu 
faz~r é especiosa. O Senado ainda não de- serviço, e dá·se-lhe essa reforma na confor· 
cidio que aquelle objecto pertencia á Assem- m-idade da. esc.a.ia estabelechla por Lei. Se 
blêa.: o que disse foi que er.a necessario se tem servido menos de vin~ e cinco annos, 
apresentassem os Estatutos .para. se resolver; dâ~se·lhe com o soldo ·por inteiro; se tem 
portanto, a minha Emenda. não envolve con- servido mals de trinta e cinco annos dâ·B~· 

tradicção com o que sobre aquelle objecto lhe com um posto de acccsso, ·e o soldo d~sse 
se resolveu. I posto. Eu sempre fui contrario á remunera· 
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ção que se dá com esta ultima r.eforma, por 
me .parecer excessiva; tanto .assim que apre· 
selitei nesta Camara um Proj~cto a este res
peito, par-ecendo-me que fica muito bem re· 
munerado aquelle que não podendo prestar 
mais os seus serviços, continlla .a ter os mes· 
mos vencimentos: porém, na jerarchia mlli· 
tar póde-se dizer que o homem ainda podia 
chegar a Tenente-GL'neral, e tomar-se isso em 
contemplação; mas n.~t classe da M·ag.istra
tura, quando chega ao Desembargo do Paço 
não tem mais a que ascender. Se o Desem· 
bargador do Paço sahe P.ara Ministro de Es
tado não ê por direito que a isso tenha; ê 
por ser chamado para aquelle serviço. Se, 
pois, o Desembargador do Paço tinh.a chega
do ao mais a que podia chegar~ na sua car
reira, acho injusto dar-se·lht> ma!s do que o 
que tinh,a, atê mesmo pela razão de que se
ria isso um motivo para todos os que se 
acham nestes Tribunaes se escusarem de en
trar para o Conselho Supremo, alleganao mo
lestias. idade, etc., etc. Faça-se uma Lei que 
regule <>stas aposentadorias porém, com at· 
tenção ao tempo e qualidade do serviço de 
cada um: o contrario é desperdiçar .as hon
ras e o dinheiro da Nação. Não se diga que 
estes Magistrados eGtão em ultimo quartel da 
vida: muitos têm chegado ao Desemb,argo do 
Paç•J com m-e:n.os teiDIJO do que outros. AI· 
gnns com dez annos dt~ serviço já lá estão! 
Porventura o que s6 tem servido. dez annos 
eotá na mesma razão daquelle que tem ser
vido vinte ou trinta? De certo que não: por· 
tanto faça-se um.a Lei para regular estas 
aposentadorias. 

O Ss. 'OLIVEIRA.: - nlz o Nobre Senador 
ql:le me precedeu, que se faça uma Lei para 
regulat: estas aposentadorias. Penso que ne
nhum lugar p6de isso ter, porquanto esta, 
que· discutimos, val·se pôr em execução, e os 
Desembargadores, que não entrarem para o 
Supremo Conselho de Justiça, não hão de fi
car .á espera de que se tlça essa Lei, para 
terem que comer. Passando âs razões que o 
Nobre Senador apontou em apoio da sua 
opinião, não descubro parallelo entre o Ser· 
viço Milltar e o da Magistr.atura. (Apoiados). 
{) Mllitar' p6de principiar a sua carrei~a 

desde a idade de quinze annos (não tratando 
de utn já fallecido que ,assentou praça logo 
que nasceu), o Magistrado não a pôde prin· 

clplar antes de vinte -e dous annos, em ra
zão dos estudos que lhe são pr.eclsos. Em a 
Nação, de que formavamos parte, havl.a Of· 
ficiaes de quarenta e sess-enta annos de ser· 
viço, que não sabiam ma!s do que o que era 
Corpo da Gu.arda, e entretanto reformavam-se 
com um posto de accesso e chegavam a Te· 
nentes Generaes. Outro argumento foi que os 
Desembargadores do Paço ahi findam; não 
têm mais a que aspirar. E' isso verdade; po-

. rém tinham outras remunerações, que eram 
Commendas, Alcaidar!as, etc.; agora nada 
disto têm. Um homem que serve muitos .an· 
nos em um tal •Lugar, merece multo bem as 
honras e proveitos que o Nobre Senador, Sr. 
Marquez de Inhambupe, propôz na sua Emen
da: se a restringe no que toca aos ordena
dos; foi unicamente em r.azão das clrcums
tancias do nosso Thesouro. 

O Sr. Borges :t:espondeu ao Nobre 
Senador, mas não se póde entender 
bem o seu discurso. pelo gue o ta· 
chygrapho escreveu. 

O .Sn. MARQUEZ DE PAR.L~AGU.Á.: - Sr. 
Presidente. Não entro na comparação de um 
serviço de uma classe com os da outra. Ca
da um, que os presta, sempre entende que os 
faz melhor; e quem serve bem, tem satis
feito ao seu dever. Vamos á Lei. A Constitui
ção diz que na primeira organlsação do Tri
bunal Supremo de Justiça poderão ser nelle 
empregados os Ministros daquelles que se 
houverem de abolir. Não obriga o Governo 
a empregai-os; diz que os póde empregar: 
logo o Governo póde tirar de outra parte os 
M1!mbros para esse Tribunal. E qual serã em 
tal caso a sorte dos Ministros dos Tribunaes 
extinctos, que não forem contemplados? Não 
sei que h.aja Lei sobre a reforma destes Des
embargadores, e isto não é cousa que se dei
xe a.o arbitrio do Governo. Nestes termos
acho que se deve aqui fixar a maneira dessa 
reforma, e a Sub·Emenda do Nobre Senador 
Sr. Oliveira, me parece judiciosa: portanto: 
conformo-me com ella. · 

Não havendo mais quem faltasse 
sobre a materia. consultou ·o Sr. Pre
sidente se .a Camara a dàva por dis· 
cutlda, e decldio·se que sim. 

Se a Camara approvava o Artigo, 
salvas as Emendas. Approvou·se. 
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Se approvava .a Sub-Emenda do Sr. 
Oliv~ira. Foi approvada. 

Os Arts. ~·. 5", 6•, j• e S• foram 
successivamente app~:ovados. 

Por estar finda a discussão desta 
Lei, propóz o Sr. Pres!dente se .a: 
Camara a dava por approvada com 
as suas Emendas para pass.ar á. ul· 
tima discussão. Venceu-se que sim. 

Segui·o-se a terceira parte da Or
dem do Dia, e entrou em 1• e 2• dis
cussão o Projecto de Lei sobre 02 

Fõros Privilegiados. (1) 
O Sr. 2° Secretario leu o Art. 1•. 
A Assembléa Ger.al Legislativa de· 

creta: 

"Art. 1.• Todas as causas, assim civis, 
com{) criminaes, serão tratadas nos Juizos 
ordinarios dos Réos. ficando extinctos todos 
os privilegias pessoaes de fôro e sõmente em 
seu v!gor o fôro privilegiado das causas, que 
por sua natureza pertencem a Juizos parti
culares, na conformidade da!! leis." 

o Sn. CARXEmo DE CAMPOS: - Não se 
póde duvidar da utmd.aije desta Lei, pois 
que é uma das que a Constituição exige; nem 
tambem ha cousa que possa oppôr-se ao enun
ciado do seu 1" Artigo, pois .que elle unica· 
mente contém a d{)utrina da Constituição. A' 
vista disto assento que elle por si mesmo se 
sustenta e que sem demora deve 'passar. 

o Sn. MARQUEZ DE CARAVJ!L.l. .. AS: -- Sr. 
Presidente. Como esta é a 1" e 2" discussão, 
fallarei na Lei geral. 

Parece-me ser defeituosa esta Lei, por
qua.~to, devendo declar.ar quaes são as Cau
sas privilegiadas. apenas tratou dos Milita
res, das dos Ecclesiasticos. das estabelecidas 
em Tratados com Potencias Estrangeiras, e 
em Contractos da Fazenda Nacional, e não 
fallou nas das outras classes, havendo a Con
stituição deixado este objecto p;tra a Lei o 
desenvolver. Parece-me que a Lei devia des· 
empenhar melhor esta excepção. e estabelecer 
aqui varias Artigos que declarasse quaes eram 
a.s · classes, que devi.am ter um Juizo priva
tivo, porém não o fez assim. Quando se tra
tar de cada uma das partes desta Lei, dirt~i 
o mais que se me offerecer. 

Tendo dado a hor,a, ficou adiada 
esta materia. O Sr. Presidente desi· 
gnou para a Ord-em do Dia, em pri
meiro lugar, o Parece~: da Commis
são de Petições sobre o requerimen
to de José Bernardino Ribeiro Di
niz, Official da Secretaria da Mesa 
do Desembargo do Paço, em que pedt• 
ser admittido a Official da Seereta
ria deste Senado; em segundo lugar, 
a Lei adiada; em terceiro, a factura 
das estradas; em ultimo, a Lei do 
Jury. 

O Sr. 1• Secretario leu um Officio 
do 111m. e Exm. ;l\finistro e Secre
tario de Estado dos Negocias Estran-· 
geiros, em que partieipava ao Sen.ado 
ter sido presente á Sua Majestad~ 
Imperial o Officio relal:iivo ao De
creto da Assembléa Geral acerca da 
Navegação dos Navios de · Proprieda
de Brazileira, sem serem obrigados 
a -levar a seu bordo c.~ellães ou 
Cirurgiões. . 

A Camara ficou inteirada. 
'Levantou-se a Sessão ás duas ho· 

ras da tarde. 
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Expeclicntc. - 2• c uUima discus-são do Pa. 
r.ecer àet 001nmissão à~t }lesa sobre o 
requer1:mcn~o de José Bernardino Ribeliro 
Diniz, r1n que pede ser admittido como 
Official na. Secretaria do Senado.- Con
tinuação da 1" c 2• discusst1<> do Projecto 
de Lei sobre o Fôro pessoal. 

PRESIDENCIA !lO SR. DISPO CAPELLÃO.MÓR 

A~hando·se presentes 33 Srs. Sena-. 
dores, declarou o Sr. Presidente aber
ta a Sessã.o, e passando o Sr. 2• Se
cret.ario a ler a Acta da antecedent~, 
foi a.pprovada. 

O Sr. ln Secretario deu conta do · 
seguinte 

O !fi cio 

(1) Veja-s~ 0 Project{) n.a. Sessão de ln "Illm. e Exm. Sr. - De ordem de Sua 
de outubro do anno passado. Majestade o Imperador tenho a honra de 
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pa:M:icipat· a V. Ex., par.a ·se~ presente á. Ca- I muito b~m dizer que este está. na. razão de 
.mara dos Sr.s. Senadores, que ·as :Commissõcs j vil· trabalhar par:t a Secr-etaria desta Cama· 
lfil'itiTes mandad:!s ·crear na :Provinc!a C!s· ra, accrescendo o não se onerar com isto a 
platina e na do Rio Grande -de S. Pedro, por I Fazenda Publica, pois ell~ se propõe .a ser· 
Decreto de 19 de Maio de 1825, foram aho· vir com o mesmo ordenado que actualmente 
lid.:ls ·por Decreto de 17 de Fevereiro do cor- está. vencendo, o que ê tambem conforme 
rf!nte anno; e que da resposta que recebi do com a d!sposição da Lei da extlnc~ão do Trl· 
Genexs.:l em Ch~fe do Exercito do Sul, quanto. I bunal Nessa Lei se diz qu~ os Empregados 
aos julga'Dlntos fe~tos na Pro.,incia do Rio I do Desembargo do Paço e Mes.a da. Conscien· 
Gr!Lnae ·consta que f-or,a;m julgados o Cadete 

1

1 ela e 'Ordens continuarão a vencer os orde· 
José Luiz de Queiroz, que afinal foi man· nados, que tiverem. em qu!l.nto não forem em· 
Qe.do parà. prisiio perpetua f6ra da Provinci.a pregados em outros Lugares. Se este homem 
:pela simples qualidade de loucO furioso; 9 ha de estar vencendo esse ordenado sem fa· 
:p,af.ts-ano :sebastiiio Pinto da l'on1toura, que . zer cousa algum.a, não é melhor que venha. 
foi absolvido ~ julgada a sua ·conducta illi·i para :aqui trabalhar? Isto nenhum prejuízo 
b1u!a; e teve principio o julgamento dos pai· causa aos outros: portanto estou na opinião 
satws Francisco Alves de Oliveha, Bernardo I de que o Parecer deve pa.ss.ar. 
Joosé Rodrigu;es, Serafim Ribeiro. e do Mil i· I O ·sn. BoBGES: - Eu assento que o Pa· 
cia.no, Constantino José Rodr~gues, por serem recer não está bem concebido; ~ que. p,ara 
a.i)pfehendidos ·em serviço do in1m.igo, rou- s·e tirar a conclusão que nelle vejo, era ne· 
'bando para o m~smo uma tropa ·de gado da cessaria estabelecer por princ!·plo ou que ha 
P~o'v'ineia; ma.s não chegaràm a ser senten· na Secretaria algum lugar vago, ou que ·~ 
~18.dns, por se terem evadido da :prisão. - necessaTio mais algum ·Official. Se não exis
Deus Guarde a V. Ex. - Paço. em ·6 de Ju- te nem uma nem outra cousa. nã1:1 se! como 
nho de 1&28. - ·Bento Barroso Pr!reira. -Sr. se possa dizer que este homt!m venha para 
Vlscontle de C9.et'hé." aqui trabalhar. 

A Camara ficou inteirada. O Sn. MAnQm:z DE INHAltBUPE: - Não 

Não havendo mais expediente p,ara se trata nem de vaccatlira de ,Lugar, nem 
se ler, nem quem tivesse propostas: d_e ser ,preciso mais um Official na Secreta· 
que apresentar, passou-se á :primeira _ii-ria .. Trata-se de aproveitar-se alll este h o
parte da Ordem do Dia. e abrio-se a: mem, que ·~ muito intelligente, tem muito 
ultima discussão do Parecer da ·Com- ;I b~ns princlpios, ~ mu~to boa eonducta. ~il.r.a 
miss~ da Mesa, apresentado . na Ses· : nao .f.fcar sem exerci.c1o. O que se propoe a 
sa_-o de 16 de ·Maio .passado, t!obre 0 :1 re·spe!to. delle, ê o mesmo que se pratica com · 
requ~rimento de José ·Bernardino Ri·. os O~fciaes das :Secreta.rlas das Cama~lts, 
.beiro Diniz, -em que pede -ser .a;dmlt- · qua:nd-o acabam seus trabal,hos; o ;Governo 
tido a ~~rvir 11a Secretaria -deste Se·· <emprega-os no (JUe julga conveniente. Ora, 
nado, como ·Otflcial della, :sujeitan- · ·como ·O Desembargo do .Paço v.ai a.bollr-se, 
do·se ás condições expostas no mes· ·t>mprega-se aquelle .Qfflcla.l na ,Secretaria 
1Ilo .requerimento. -deste Senado; 'O .que -ê :melhor do que estar 

1 .percebendo .um ·ordenado .sem fazer .nada. 
o SR. 'M'~RQ'UEZ DE b'HA'MDUPE: _ Sr. '-Com Isto ·não .ae -onera .a. Fazenda Publica, 

.Presidente. :Julgo muito bem 1an.ç.a.do este porque ·elle não exige ·maior ordenado; nem 
Parecer, ·no qual 'hottve attenção ao ·estado do :se :prejudicam -~ interesses dos outros Of· 
..stt.ppti~nte, -~ fie; circumstandas ·em que se .ffciaes d& Secretaria: portanto voto pelo 
acha o Tribunal do Desembargo do Paço. Se li Projecto, ·o qual .se funda na· mera ~onve· 

-.c,a..~o esse TrlbU'nal !houvesse de ·existir, po· . ni{'ncia do -empN!go deste homem. 
de ria a Ca.mara julgar que este 'homem alli I O ·sn. 'BonG~: - Seja-me J.i<:ltG perguu· 

-e. ra. n. ecessal'fo, e. nãil ·devia ter lugar a sua I tar se a Camara· é eneal'l'egada <6e occupar 
_pretenção; mas esse Trlbun,al vai ser extln· os homens que ficarem sem emprego? ·Pen10 
•-cto, os Mus ·Empregados hão de se1' occupn- que isso pertence ao Governo; e se 0 Go· 
')llos em otttros Lugares, portanto p6de·!'!e verno tem oessa ·1lberdade e vê que o homem 
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tem o prestimo que se diz t>tnpregue-o, A llH'd~n<;iío uo Suppi!Cl!.!l:~·. " QU~ póde vir 
Camara nada .tem. com es:;es homens que fi· para a Secretaria como requer. Se o Senado 
ca.rem desempregados, em consequencia das j tives-se fixado jâ o numero dos Orficiaes de 
3ltera~ões que se fizerem nas Repartições: o I sua St·cretarla, poderia object~r-se esse ob· 
que lhe ~mpete, como P~rte do Poder Lc· • staculo; mas ainda o não fez: portanto este 
gislat.ivo, é dizer que fiquem vencendo os I est~ na razilo de ser admittido. Eu não vej:> 

stros ordena.dos, se o julgar conveniente, em· ! nisto incoaveniente algum nem contra o Se
quanto o Governo os não '"mpregar: para que I nado. nem contra o GoYerno. 
pois nos havemos de fazer cargo de uma 
oousa que não nos pertence? Não descubro 
nzii.o nenhuma para isso. 

Não havendo mais quem fallasse I 
sobr~ o Parecer, e dando-se por dis
cutido, foi posto a votos e appro-

1

1 

va~o. 

O -sr. Marquez de SanJo Amaro 
fez ~~gumas observações, que nãio 
se entendem pelo que o tachYgrapho 
escreveu; e concluio dizendo que 
não -pod-!a deixar de faz€'r a sua de· 
claração de voto. 

Tendo o Sr. )!arqul'Z de . Santo 
Amaro feito a sua Declaração de 
voto, a qual assignaram mais alguns 
Srs. Senadores, passou a sex: lida 
pelo Sr. 2n Secretario, achando-se 
concebida nos termos seguintes: 

DECT.AP.AÇ.i.o DE \'OTO 

Declaro -que · votei contra ·o Parecer da. 
Commissão da :\·!esa sobre o ~"h{uerimento 

de J os8 D-.·::nardino Rib.;iro Diniz, remettido 
pelo Governo. - Ma1·qw?z de Santo Amaro.-

-{) Sn. MARQUEz DE lNHAl!BUPE: - A nin· Marqur?:: de Paran.tzguá. - Conde de Valrnçtl. 

guem é vedado fazer a sua declar~ção de - VisNJllll•' di? .-lloantara. - Sebastião Luiz 

voto, m-as parece-me desnecessaria no caso, I Tin:l)co da S-ilva. - Jlw·qu.cz àe .M,:;ricá. -

por não haver motivo em que ella se funde. .Jasé I.fJ1W.<:io Bo,rges. - Marque::: cie Ja<,'lt"é. 
O Governo mandou o requerimento deste ho· I pagwí .. 

mem par.a o Senado: o que fez o Senado? Diz I O Sn. BonGI;:..c;; - Sr. Presidente. Desejo 
·Que acho o Supplicante nas circumstancias I saber como se h:a de fazer esta remessa, 
-d-e e~r attendido, e que delibera que fique porque pôde depois occorrez: um caso igual, 
a.q_ui servindo. Isto nem é Inf~rmação, nem i e ignorar-se :L mMid:L que se tomou nelit& 
é· Consulta., como se quer inculcar; é uma materia. -Eu estava em um principio, e ~ que 
deliberação. o Imper.ador decide estes negocias ou lmme-

0 SR. BoBoEs: - ~ão sei como este P.a· diatamente pelos seus Ministros de Estado, 
recer possa ser remettido ao Governo senão ou mediatamente mandando consultar aa 
como Informa~.ão ou Consulta; ora, o Sena· Estações competentes. Sua Majestade Impe· 
do nem é Tribunal de informa~ão, nem 'l'r!· rial não decldio este immediatamente, man
bunal consultivo: portanto não sei com que dou-o para a Camara., esta não é Tribunal 
caracter ~:e ha de remetter. Diz o ~obre Se- consultivo, desejo ver como Isto se ha. de 
nador que é um.a deliberação. Mas ainda ha fazer, se ha d€ ser por uma Consulta, na 
poucos dias aqui se tomou outra em contra- qual se diga - Parece .;_ :para Sua Ma.jes
ri.:>, quando se decldio que a fixação do nu· tade Imperial então pôr - Como pa~:ece -
m-ero dos Empregados da Casa e seus ~xe;.·- ReqÜelro .a V. Ex. que ponha este objecto 
-ci-cios se ~eviam incorporar no Regimento, em discussão para. a Camara deliberar. 
por ser m,att-ria propria delle. Nestes termos O Sn. MARQUEZ DE !:NHA..'\InUPE: - A ma-
n..ü.o sei como isto ha de -ir ao Governo. teria me .parece simples. O Sr. 1• Secretario 

O Sn. M.Anqt•Ez l>E l:NHA)[Dt'l'E: - Torno faz um Officio, em ·QUe participa ao Governo 
a. repetir que isto não é informação nem é a dellberação qu-e o Senado tomou ·e estA 
consulta. O Governo commetteu este negocio concluido o negocio. 
ao S-enado, e o Senado tomou em consequen· O S:c. BoRGES! - Se a Camara. quer que 
\:ia. esta. deliberação: o .que resta. é partlci· se faça isso. é necessarlo que o Officio venha. 
pa-r ao Governo que se julgou attendivel a para se discutir. 
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Dando-se por discutido o requeri· 
m-ento dQ Sr. Borges, resolveu o Se· 
nado que o •Sr. 1 o Secretario fizesse 
um Officio para se diseutlr a sua 

têm causado na. administração da justica. 
Debaixo deste ponto de vista acho que a Lei 
está. muito bem lançada: ella estabelece o 
privilegio do Fõro das pessoas des·lgnadas 
nos Arts. 47 e 164 da Constituição, em ra· 
zão dos Cargos dessas pessoas; e os que já. 
estipulados em tratados com alguma Nacão 
Estrangeira, e os concedidos em Contractos 
da F.-endla Nacional. Passando-se aos Ec· 
cl~siasÜcos, tira-lhes o que era privilegio 
pessoal, e restringe-se sõmente aos actos do 
seu Ministerio. Restringia do mesmo modo o 
Fõro Militar, e passando ao Juizo dos Or
phãos, separa a p.arte contenciosa, que re
mette :para o Fõro commum, no que não fôr 
conduct>nte para factura do inventar.io, ou 
depend·ente della, até a partllb.a< inclusive, 

materia. 
Passou-se â segunda parte da Or· 

dem do Dia, e eontinuou a 1• e 2• 
discussão do Projecto de Lei sobre 
o· Fõro pessoal, o qual tinha sido 
adiado no Art. 1°. 

da part·~ administrativa; separação esta. em 
que não descubro inconveniente, como o No
bre Senador diz, antes me p,arece mui judi· 
ciosa. Emquantc á jurisdicção administrati
va. dos Orphãos estiver anne:xa á jurisdiccão 
contenc1osa. nunca os ·.s-eus negocias serão 
bem providenciados. Fui Juiz de Orphãos, e 
apezar da assiduidade do meu trabalho, ape· 
z~!' das minhas diligt>nc-ia.s e boas intenções, 
confesso que não . o-ccorrera tudo como dese· 
java. O Juiz de Orphãos, por via de regra, 
leva todo o tempo a decidir dem.andas que 
muito bem se podf'm julgar no Fôro Ordina
rio, e deixar, por consequencia. de prestar· 
a necessaria attenção aos negocias da admi
nistração. do que r-?.sultam ao~: mesmos Or· 
phãos gra*s preduizos. Pela pratica ·que 

. tive de Juiz d~ Orphãos. observei, Sr. Presi
dente. QUe o Escrivão tem ;nt~?re!:se em re· 
tardar as partilhas, inventari(IS, e tudo quan
to lhe é relativo, peitados pelas pessoas que 
querem tir.ar alguma cousa dos Orphãos; e 
multo poucas . vezes se concluem os inven· 
tarios, porque as Partes procuram retar· 
dal-os. Assento que a. Lei p!'ovid~>ilciou mui
to bem nest~ caso, e que não ha inconve
niente. Se o houv·er. qUJam.do chegarmos a 
esse ponto nós ·o ~vihremo,;:. 

O Sn. Jo.\o EvAN'GELlST.\: - Acho esta 
Le! contraria aos principias da equidade e 
da justiça. Pareci.a-me que os Orphãos de· 
viam ter um Juizo privilegiado, para favore
cer aquella classe debil e miseravel, e não 
permittir que o poderoso alcanç.asse contra 
ella o que pretendesse, salvo se fosse fun
dado em justica. Por esta razão, Sr. Presi· 
d~nte. disse aqui uma vez que queria fazer 
um Projecto para meihor.ar o Regimento dos 
Orphãos, de maneira que não sõ as suas 
pt>Ssoas mas tambem os seus bens ficassem 
debaixo das vistas do Julz. ·Temos ma~s. Sr. 
Presid·~nte, que neste 1" Artigo se diz que 
só fic.a em seu vigor o Fôro privileg.iado das 
causas que por sua natureza pertencem a 
Juizes Particulares. A Constituição de certo 
na disposição em que se funda este Artigo, 
quiz privilegiar as Causas dos Orphãos, por· 
que por sua natureza devem ser privilegia
d~: ora, quando a Constitu.icão trata de 
Causas não quer dizer negocias, porque.pos
to que todas ns Causas são negocias, nem 
todos os negocias são Causas. C.ausas quer 
dizer demandas, entretanto no Art. 7n de· 
roga-se este privilegio e conserva-se sõmente 
a · 'jurisdicção adm~nistrativa. e oontenciosa 
naqulllo que unicamente fôr conducente p,a.ra 
a factura do inventario ou dependente della., 
partilha. inclusive. Isto é contradictoT'lo, ~ 
até julgo mui prejudicial fazer separação da 
juris.dicção administrativa dos Orphãos. 

'0 Sn. CARN'I!':IRO DE CAMPOS: - Sr. Presi· 
dente. O objecto desta Lei é abolir em ob
servancfa do que dispõe a Constitu.icão. to· 
dos os F6ros privilegiados, que não forem 
essenciah:pente ligados aos Cargos P.ara uti
lidade publica; e determinar quaes são as 
Causas Que por sua natureza têm Juizos par· 

· tlcnlares, para evitar os abusos, confusão e 
embaraços, que taes privllegios muitas vezes 

O Sn. MARQUE7. DE GAnAVF:tLAs: - •Esta 
é a 1• e 2• discussão, d·~VE' portanto fal!?.r·se 
em g.eral sobre a utilidade da ·Lei, {:! dls• 
cutir·se ao me!!mo tempo o A~tigo de que se 
trata. O Illustre Senador que acabou de tal· 
lar. e o que o precedeu. não fizeram assim: 
em lugar de tratarem da utilidade da Lel, 
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e do seu primeiro Artigo, estenderam-se fóra 1 Ld, e em Artigo por. Artigo. Se assim não 
d.a ordem, sobre o Artigo relativo aos Or· l é, requeiro que se leia esta parte do Rlegl· 
phãos. · !1nen.~o, porque poderei estar enganado. 

o Su. PRESIDE~'L'E: - E' necessar1o que l 
0 Senado Resolva para se tratar da Lei da O Sr. Presidente leu o Regimento. 

m.an·eira. que o Nobre Senador. diz. 1 O Sn. CARNEIRO DE C.umos: - Logo nlo 
O Sn. MABQUEZ DE CABAVELLAs: - Eu excedi a regra, não fallei fól'a do Regimento. 

posso fallar em geral e ao mesmo tempo no 
Artigo em discussão. Sobre o Geral da Lei 
não ha agora votação: ha sim sobre cada um 
dos Artigos de que se vai trat.ando. 

O SJ:. Marquez de Inhambupe fal· 
lou, mas o tachygrapho não ouvia~ 

0 SB. C.ABNEIRO DE CAMPOS: - Assento 
que fa.llei da Lei em gerd: consider-ei qu::tl 
era o seu fim, e as suas r.azões principaes: 
port:Lnto não fallei fóra da ordem. 

O Sn. :MARQUEZ DE CAIU.VELLAS: - Quero 
que se me diga qual foi a razão por. que na. 
Le.i que acabamos de discutir sobre o Con· 
selho Sup~mo de Justiç.a, principiando-se 
Artigo por Artigo, não houve senão a cha· 
mada 2• di.scussão? 

O ·Sn. PíiEsiDEXTE: - Faz-se isso por ser 
essa uma Lei regulamentar. 

O Su. MARQUEZ DE CARAVELLAS: - Logo, 
todas as que são regulamentares devem se· 
gufr a mesma m.archa, e a que discutimos 
acha-se n~sa razão. Demais, decidia-se neste 
Senado que as .Leis que viessem da Camara 
dos Deputados pass.ariam só por duas dia· 
cussões, principiando-se pela 2•, que é eDL 

• Commissão Geral; mas que se podiam fazer 
observações sobre o todo da Lei. Sendo esta 
uma Lei regulamentar, não ha que decidir 
sobre .a sua utilidade, porque a mesma Con· 
stituição a reconhece e exige: sómente póde 
haver uma cousa a examinar, e é se ella 
desempenha o que a Constituição manda, e 
se conforma com os seus principias. ' 

O SR. BoRGES: - Sr. Presidente. Levan· 
to-me unicamente p,ara dizer que se fixe uma 
regra invariavel a este respeito. O Illustre 
Senador sustentou e passou na Camara que 
as Leis, que viessem da outra, entrassem lo· 
go em 2• discussão; eu sustento o contr.arfo; 
porém seja o que fOr, siga-se uma ou. outra 

O tachygrapho não apanhou o que 
disse o Sr. Marquez doe Santo Amaro. 

O SR. MAUQUEZ DE C.\U.\VELLAS: ·- Sr. 
Presidente. Jâ que se está insistindo no con· 
traria do que eu digo sobre um facto que 
se passou nesta Camara, e tenho bem pre
sente, quizera que se mandasse ver n.as Actas· 
se, quando se trata de Leis Regulamentares, 
se põe a votos esta questão, "se passa a Lel 
em globo para entr.ar em 2• discussão?" Não 
apparec-endo isto, segue-se que ellas en~am 
logo a. discutir-se Artigo por Artigo, e fato 
mesmo é o que se praticou ha pouco com 
uma Lei que passou nesta Camara. 

Não h,à.'Vendo m111is quem 1'allasse 
propôz o Sr. Presidente a votos esta 
materia, e em consequencia do que 
o Senado resolveu, declarou que es· 
tava em discussão o Art. 1°. 

Pedoio a palavra o Sz:. Marquez de 
Car.avellas e mostrando em um dls· 
curso que o tachygrapho não alcan· 
çou com a precisa clareza, que o Ar· 
tigo não estava conforme com a 
Constitulção, mandou á Mesa esta 

"Supprima·se a palavra- privlleglado
e diga-se - em seu vgor o fôro das cauaaa. 
- Marquez de Oaravellas." 

Foi apoiada. 
Depois de .algumas observações que 

tiveram lugar a respeito do Artigo 
e da Emenda offerecida, pôz-se o 
Artigo a votos, e foi approvado como 
se .achava no Projecto. 

·Entrou em discussão o Art. 2°. 

cousa, o que desejo é que se estabeleça uma. Art. 2.• Ficam tambem extinctos os Jui· 
regra invarlavel. 1 zos de Commissões especlaes. tanto nas Cau· 

O ·SR. CARNEmo DE CAMPos: - Estava í sas civt'is, como nas criminaes, comprehen· 
persuadido de que podemos fall,ar no to~~ da I didos os das Commlssões Militares, e nem 
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se poderão crear de novo, ainda mesmo no 
caso de suspensão d.as garantias individuaes." 

guran~:a dos rêos. Eu não o entendo assim, 
mas isso só ,será sufficiente para evitar o pe
rigo. 'Quando um Membro do Corpo humano 
está gangrenado, separa-se logo. para que o 
mal se não communique aos outros: o mesmo 
se deve praticar quando a gangrena se ma· 
nifesta em um Membro da Sooiedade: ê ne· 
cessario cortar logo esse Membr:o, p,ara. não 
infeccionar os mais, ê n~cessario dar reme
dia prompto, e tão prompto como o que \'em 
em nossas Leis M-ilitares, onde st determina 
que aquelle que em acção gritar - ''estamos 
perdidos, etc.", o immediato logo lhe separ.a 
a cabeça. Em que se funda esta disposição? 
No mal, que de semelhante grito se póde se
guir. Convêm, Sr. Presi-dente, que em taes 
êircumstaneias, como as que considera o pa
r.agrapho da Constituição, o castigo não sof· 
fra demora. Prender un1cam~nte não basta, 
porque sempre Testam ao réo a esperança de 
se escapar, anima <IS p~rturbadores, e a sua. 
presença dá ealor aos do seu partido. Ma· 
noe1 de Carvalho esteve preso em uma For
tal-eza, c se fosse logo julg.ado, e puni-do, não 
teriam o seu tempo d·e o vir tirar da prisão, 

0 SB. BORGES: - Sr. Presidente. Este 
Artigo vai extinguir as Commissões Millta
res, que se . têm craado, e prohibir que se 
criem novas para o futuro. Se isto tem al
gum luga.r, não sei então para que a Con
stituição. permitte a suspensão das garantias 
pessoaes nQ'S casos nella designados. Pare· 
ce-me que ha opposição · entre essas duas 
cousas; e devendo prev,a.Iecer a disposição 
da Constituição, assento ·que 13. do Artigo 
desta. Lei se deve supprimir, não por eu de
sejar que subsistam taes Commissões, mas 
para harmonisar a· Lei com a Constituição. 

O SB. MAnQUEZ DE !NHA.MBUPE: - A sus
pensão das gar.antias, permittida pela Consti
tuição, tem por objecto a segurança dos rêos; 
mas não o seu julgamento. Nos casos apon
tados no J)aragrapho a que o Nobre Senador· 
se refere, que é o p,aragrapho 35 do· Art. 179, 
da Constituição, por um acto r:special do Po
der Legislativo, estando est;e reunido, ou do 
Governo, quando aquelle o não esteja, po
dem-se suspender as garanti.as do Cidadão, 
mas é para ser preso sem culpa formada, para 
se pôr em segurança a sua pessop, mas não 
para se julgar a sua causa. Nós sabemos 
quantos abusos se têm pratic.ado nestas Com· 
missõeS; não é nellas que se pôde bem jul
gar da vida, -e da fazenda do Cidadão: esse 
julgamento precisa de muita madurez.a: por· 
'tanto voto pelo Artigo. 

0 SR. DuQUE ESTRADA: - Sr. Presidente. 
Eu tinha pedido a palavra, porém o Nobre 
Senador prevenia-me no que eu tinha que 
di~r. Pelas. expressões do paragr.apho 35, que 
<1. Nobre Senador apontou, claramente se vê 
que a suspensão das garantias ê s6 pelo que 
respeita á prisão; quanto ao julg.a.mento, fica 
na marcha ordinaria. 

O .Sa. MARQUEZ DE P.ABANAOUÁ: - Sr. 

nem a conspiração teria progredido, como 
progredia, sendo depois causa de maiores 
males. Outra observação me occorre contra o 
Artigo n-est.a parte. Diz elle que não só ficam 
extincta.s as Commissões Militares, mas qut> 
nem se poderão crear de n(}vo. Esta ultiml 
decla!'ação me parece até muito perigosa. Isto 
vale o mesmo que dizer aos hom-ens revolto
SOIS e conspiradores: est.ai certes de que não 
sereis julgados jâmais em taes Commissões, 
mas sl·m nesse fôro ordinario, ~ moroso, Õê 

onde sempre ha esperança de ~scapar, c se 
e~apa com as protecções, e com o tempo, :Jl.ie 
faz esquecer o erime. 'Port.ant-o, Sr. PJ'e1;;i. 
dente, -o Artigo quando muito s6 poderá pas
sar atê as palavras - Commlssões Mllltares. 
- Q que se s.egue deve ser supprimido. Ao 
menos fique o receio, para cohiblr os mlí<Jfl. 
de .que as ditas Comm:issões se poderão cllel!..l'· 

Prçsidente. Sei que fallar em apoio das Com
missões Militares, em um tempo em que as 
profissões de principias ·uberaes têm chep.
do á mania, á exaltação, 6. perder palavras, e 
dar occaslão para ser taxado de inimigo das 
liberd.ades publlcas: mas eu sacrificarei sem
pre a . popularidade na presen~a. da salvação 
do Estado. Dizem os Nobt:es Senadores que 
acabaram d'e fallar que o pa.ragra.pho da Con· 
.rtltutcão s6mente diz respeito A. prisAo e ae· 

O &L .OLIVEIRA: - O Artigo está muito 
bem concebido, e p6de ·p.a:ssar. Na dlsposlçàf> 
do paragrapho .36 nada se 1~, por onde se la· 
fira que 'Se podem "Suspender as garantiu do 
CI-dadão ·relativas ao seu julpmento: do que 
ahi se trata é expressamente da sua llberda· 
de; antes, pelo contrario, 'Vejo no paragrapho 
11 que n1nguem p6de ser senteDelado aeD~ 
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pela Autoridade competente. Põde haver um 
rebelde, um traidor, como esse malvado Car
valho: seja logo preso e sentenciado, mas 
~lo Juiz competente: e ~bservadas as fot·mu· 
las legaes, e não por essas Comm·issões, que· 
podem ser compellidas a arbitrariedades, e 
a sacrific.arem a vida do .innocente. 

O Sn. BonGES: - Como fui o que susci~ 
tei a discussão deste Artigo, e a respel to 
delle tem apparecido razões pró e contra, sou 
de alguma maneira obrigado a fall.ar. Digo~ 
Sr. Presld·ente, e sustentarei sempre, que de· 
testo as Commissões Militares: ellas são pes.; 
simas, e para qualquer se convencer disto~ 
vej.a o que tem havido: porém não é este ú 

meu objecto: mas sim que se harmonise o 
Artigo com o que dispõe o paragrapho 37 d~ 
GaTantias Constitucionaes. ·Defendem alguns' 
Illustres Senadores que esse paragrapho se 
permitte .a suspensão das garantias pelo que 
diz respeito â prisão, mas não ao julgamento. 
Eu não vejo isso expresso em nenhuma parte 
do ref·erido paragrapho: o que elle diz é que 
"se dispensem por tempo determiando algu· 
mas das formalidades que gar.antem a Iiber· 
dade do~Cidadão": logo não trata destas nem 
daquellas. Essas formalidades são .as que a 
Assembléa Legislativa julgar conveniente 
suspender. Como me poderei convencer de 
que aquella disposição diz unicamente res· 
peito â prisão, quando considero a importan~ 
ci;t dos casos, cm que ella deye ter lugar? 
Póde alguem crer que ella esteja alli P<JSta: 
sómente para se prender sem culpa formada 
quando houver rebellião ou invasão do ini· 
migo, e a segurança do Estado assim o pedir. 
Póde alguem crer que sõmente para se pren· 
der sem culpa formada se fizesse indispen· 
2avel um acto do Poder Legislativo, e sõ se 
concedesse ao Governo a faculd;1de de usar 
desta medida quando o Poder Leg-islativo 
não estivesse reunido, e corresse .a Patria pe
rigo lmminente, impond<l·se além disto ás, 
Autoridades, que mandarem proceder ás pri-· 
sões, e a outras medidas de prevenção toma·: 
das. severa· responsabilidade pelos abusos 
que tiverem praticado .a esse respeito? Não 
me posso persuadir de que só para isso se fi_: - ' zesse um paragrapho com tantas precauçoes. 
Não é só com a prisão de taes réos que na: 
presença de uma. devolução ou de uma inva·' 
são Inimiga, se podem prennir os males que 

aquelle paragrapho da Constituição tem em 
vista evitar. Torno a 1\'!petir, Sr. Presidente. 
que detesto as Commissões MU!tar.es; mu 
uma Vt'Z que .a Constituição perm!tte esta& 
p1·ovidcncias, ê necessario marcharmos em 
harmonia com ella. 

O SR. OLI\'EIB.\: - Pernlaneço na minha. 
opinião, apezar de tudo quanto tenho ouvido. 
O par,agrapho da Constituição falla da dis· 
pensa de algumas das formalidades que ga· 
rantem a liberdade do Cidadão: portanto, 
isto não póde ser relativo senão â prisão do 
homem. O seu julgamento h.a de ser pelo 
Juizo competente. O Nobre Senador não igno
ra que .quanto maior é o crime, maiores 
meios se devem dar ao Cidadão para sua de· 
fesa. 

O Ss. RoDRIGUES DE C.un-.ALHo:- Sr. Pre· 
sidente. Parece-me que é sem fundamento 
qu..e se sustent.a que a disposiç~o do paragra· 
pho 35 do Artigo 176, da Constituição, per
mitte sómente a prisão sem culpa formada. 
Para se prender sem Preceder essa formali· 
dade, jâ temos uma Lei, que designa os ca-
2os, em que isso póde ter lugar, e nesses 
não estão contemplados os que ,aquelle para· 
grapho aponta: logo, com muito boa razão 
S·e pôde concluir que são outras .as formali
dades de que elle trata. Eu não sou apaixo· 
nado d.as Commissões · Militares, mas podem 
occorrer casos, em que sejam necessarias al· 
gumas Commissões, para que não perigue a 
tr.anquillidade publica e a seguranç.a do Es· 
tado. Supponhamos que em Santa Catharina 
se declara uma rebellião, que ~ prendem os 
c.abeças della, e urge punil-os: quem os ha 
de sentenciar? Será o Juiz de Fóra? E' n-e
cessario tomar isto em consideração: portan· 
to eu direi que se extingam as Commissões 
Militares; porém no caso do citado paragra· 
pho 35, possam S·:!r cr~,adas Commissões es
peciaes de Membros escolhidos do Poder Ju· 
dic!ario. Eu passo a propôr por escripto" a 
minha 

"Conserve-se o Art. 2" até as pala nas
os das Comimssões Militares. - No caso, po
rém. do N. 35 do ÃTt. 179, poderão ser cre.a· 
das Commissões especiaes de Me1.1bros esco· 
lhidos do Poder Judiciaria. - Ca'rvaiko." 

Foi apoiada. 

!i 
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Uleglvel o que disse o Sr. Borges. 11e possa 1·eputar mais privilegiado um ho· 
O tachygrapho escreveu de modal giada do que o resto da Nacão. Não sei como 

O Sa. CAB.'l'EIBO DE CAMI'os: - Sr. Pr.esl· mem que em um Conselho de -Guerra não é 
·dente. Não me posso conforma.T com os No· ouvido senão verbalmente, e que é senten· 
b~es S~nado~s que acabaram de fallar, e ciado dent~o de vinte e quatro horas! 
estou persu.ad·!do de que o Artigo deve pas· O Sa. ·MARQUEZ DE P.U.\:s"AGUÁ.: - O No· 
sar como se acha. O Cidadão quando entra bre Senador já me prevenia em grande par
para a Sociedade não pód·e renunciar aquillo te, dizendo que nas Commissões Militares 
que é. de Direito Na~ural; não póde sujei- não deixam de ser ouvidos os réos. O fim 
tar·se .a ser. sentenciado por um Juizo incom· dessas Commissões é castigar promptamente, 
petente, e sem produzir a sua defesa; sem mas não sem o r.êo ser admittido a defen· 
ser ouvido: portanto sem·elha.ntes Commis· der-se. 
sões nunca pOdem ter lugar. Pretende-se jus· O SB. :M.ARQUEZ DE CARAVELLAS: - Sr. 
tificar esta medida com o perigo da Nação. ··Presidente .. Tem-11e debatido muito sobre este 
Não descub~o tal perigo. Não se tem a ln- Artigo, e tem ,apparecido fortes argumentos 
gl,a.terra visto em maiores perigos, do que de uma e de outra parte. A questão toda 
nós, em consequenc!.a de rebelliões que ahi reduz-se á intelligencia que se deve dar ao 
têm apparecido? Tem·se, porventura, suspen- paragrapho 35, das Garantias Cons.ti~ucio· 

dido por isso o seu Habecu-Oorpus? Pr-endam naes. Uns dos Nobres Senadores sustentam 
o criminoso, s-egurem·n'o .bem, removam-n'o que a disposição desse paragrapho é sómen· 
})ara lugar de onde não possa causar mí!-1, te para se poder prender sem. culpa formada.; 
mas não vamos atacaT os principias Consti· visto que a palavra - Uberdade - que .alli 
tucionaes. s~. Presidente, est.as Commissões se lê, não póde ser relativa se'Ilão á prisão 
Militares são contrari.as á lettra e espírito da pessoa; outros sustentam que para isso 
da Constituição, portanto voto pelo Artigo. não era necessario esse par,agra,.pbo, pois os 

O Sn. BoRGES: - Sr. Presidente. O No- casos nelle apontados podiam ficar compre
bre Senado~: que acabou de fallar baseou a hendidos na ~egra geral, em que se perml~te 
parte pr.incipal do seu discurso em um prin· a prisão sem culpa formada; que o ,adjectivo 
cipio falso. Ninguem aqui sustent,a. que o Cf· - algumas - que vem na. Constituição, tor
dadão seja sentenciado sem produzir a. sua na indeflnida as formalidades, que se podem 
defesa, sem ser ouvido, nem isso é o que se dispensar; que fin-almente um par,agrapho re· 
pratica nas Commissões Militares. Os I:êos digido com tanta circumspeeção não podia · 
defendem-se, porém a sua defesa é verb.al. A ter por objecto sõmente a dispensa dessa 
Classe Militar, sendo aliás tão digna de con- formalidade. Parece que estas razões têm 
tem·plação, está, mesmo em tempo de. paz, su· feito algum peso n.a Cama.ra; entretanto a 
:lelta. a estes Juizos peremptorlos. O Nobre pr.imelra opinião é a m(m. ver a mais plau,; 
Senador pensa que, logo que fôr p~:eso o ho· slvel. Não pôde entrar em duvida. que qua.n· 
mem, ha. de ser fuzilado; porém Isso não ê do se falla em liberdade, e com referencia â 
J~Slrlm.. Se esse houveàse de ser o resultado prisão. Esses termos são relativos, e nlnguem 
das Commlssões Militares, então votava eu pôde deixar de lhes dar esse sentido.· Falta 
pelo Artigo. agora responder â objecção fundada no ad-

O Sa. CARNEIRo DE CAMPos: - Ha dispa· JectlV'O .indefinido - algumas. - A resposta 
rldade de casos no que o Nobre Senador é mui simples, e um s6 momento de reflexão 
aponta. O Militar ne~s Juizos peremptorlos basta para se achar. As form.a.Udades relatl· 
ê sem.pre julgado pelos seus Juizes proprlos; vas á segurança pessoal do Cidadão não são 
ena classe tem sido m.ais prlvflegia.da: não unicamente o não poder ser prtso sem culpa 
acontece o mesmo, porêm, com os outro'B rêos. formada; são tllmbem o não poder ser preso 
Estes são julgados por Juizes nomeados para cm sua casa, de noite nunca, e de dia. sõ com 
aquella oecaslAo de perigo: portanto não ordem por escripto da Autor.idade legitima; 
'Procede o parallelo, que o· Nobre Senador faz, fazer o Juiz constar ao Téo dentro de certo 

O SR. BoRoES: - Disse o Nobre Sen,o.dor prazo, por uma Nota por elle &8signa.da, e 
que a. Classe Mll!tar tem sido mais prlvlle• motivo da prlsiin. o nome do seu accusado~ e 
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u.s das testemunhas, etc. Quando, pois, na· 
quelle paragrapho da Constituição se diz: I 
"algumas d.as formalidades", deve entender· ' 
se destas, que são relativas á prisão, e nã~ 
das que são relativas ao procilsso e julga
mento do caso. Se a Constituição neste pa
ragr,apho tivesse em vist.a as Commissões 
Militares, haveria feito ex.pressa mencãc Qe!· i 
las. Não me occuparei com algumas cousas 
de menor monta, que se têm dito de par~e 

da sublevação, foram, porém, extln· 
ctos pelo de 18 de Fevereiro do cor· 
rente anno. 

A Camara tieou inteirada. 
O Sr. Presidente deu para Ot:dem 

do D.ia, em primeiro lugar, o Otfi
cio a respeito da Resolução que se 
tomou sobre o requer1mento de loai 
Berna~:dino Ribeiro Dlniz; em segun
do, a continuação da discussão do 
Projecto adiado; em terceiro, o Pro
jecto sobre a abertura de Canaes e 
Construcção. de estradas, pon~es, cal
çadas e aqueductos; em ultimo, o 
Projecto de Lei sobre a Liberdade 

a parte, porque nada provam. 

Fallou em seguida o Sr. Carneiro 
de Campos, mas o taehygrapho não 
entendeu. 

O tachygrapho não apanhou o dis· 
cuTso do Sr. Marquez de Paranaguá. 

o Sn. MARQUEZ DE c.,RAVELLAS: - Le~ 

vanto-me unicamente :para responder ao 11· 
lustre Senador. Diz elle que a A.ssembléa 
póde suspender e revogar Leis, mas pergunto 
a Assembléa pôde suspender e Tevogar a 
Constituição? Não. Ora, esta Lei é uma Lai 
que desenvolve os principias da Constitui· 
ção; que mostra como ella se deve entender 
e executar; ê uma Lei regulamentar: como 
se ha de revogar? P.aTa se revogar esta Lei 
é necessario revogar a Constituição, e isto 
não se pôde fazer senão pela maneira que a. 
mesma Constituição tem marcado. 

Tendo dado a hora. ficou adiada a 
ma teria. 

O Sr. lo Secretario deu conta de 
um officio d<l Sr. Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias da 
Justiça, partldpando qu-e, subsistin
-do ainda a Guerra com a Republica 
Argentina. e a sublevação da. Pro· 
vincia Cisplatina, existe tambem em 
seu vigor o Decreto de 18 de Maio 
de 1825. P·2lo qual foram suspensas 
provisor~mente ag formalidades, que 
garantem a ltberdade andividual; 
mas que nenhumas medldas de pre· 
venção consta haverem-se tomado em 
consequencia daquella disposição, e 
que as Comm!ssões Militares que por 
Decreto de 20 daquelle mesmo mez 
se mandaram fazer ertensivas aos 
Paizanos comprehend.ldos na refer.l· 

de Imprensa. · 
Levantou-se a Sessão ás duas ho

r~ da tarde. 

29• SESSÃO, EM 10 DE JUNHO 

Expediente. - Discussão do officio aceroo d4 
resolução sobre o requ-erimento àe José 
Bernardino Ribeiro Diniz, que pretende 

ser admittiào servir na Secretaria ào Se. 
nado. - CO'ntinuação da 2• dwcussão ào 
Projecto sobre os !óros pcssoaes. 

PBESJDENCI.A DO SB. BISPO CAPELLÁO.MÓB 

Achando-se pl\esentes 31 S~s. Sena· 
dores. abria o Sr. Presidente a Ses· 
são. O Sr. 2° Secretario procedeu á 
leitura da ActA antecedente, e foi 
approvada. 

O Sr. 1° Secretario leu o seguinte 

Officio 

· '!Illm. e Exm. Sr. -Havendo a CamlM'a 
dos Srs. Sen.adores annuido ao convite doesta 
Camara, para a reunião das Commissões. que 
devem Tever os Projectos do Codigo Crim~
nal, que se acham propostas, como V. Ex. 
houve por bem communicar·me: sou agora 
cncaTregado de saber, pelo interm-edio de 
V. Ex., o dia, hora e lugar. que a m111ma 
Ca.mara dos Srs. Senadores haja. de assfgnar
pa.r~ verificar a. .indicada. reunião. 
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Deus Guarde a V. Ex.-Paço da Cama- no nosso Regimento, não percamos tempo; 
rn dos Deputados, em 9 de Junho de 1828.- retiro o meu requerimento, fico com a Com
José Antonio da Silva Mada. - Sr. Visconde missão, e trate·se do objecto do Officio. 
de Caethé·" 

O Sn. PnESIDEXTE: -Parece-me que o 
Senado põde deliberar já. sobre este Officio. 

0 Sn. 1\IARQUEZ DE IXH.UlBUPE: - Acho 
que é melhor remettel-o â Commissão para. 
ella. dar o seu parecer. 

O Sr:. CAnxEmo DE c.urros: - Como os 
Membros desta Commissão têm outras mais 
a seu cargo, talvez encontrem algum obsta
eulo em principiarem já com ella, e por isso 
serâ bom ouvll·os; m.as para este fim não 
julgo nec-essario que o Officio se remetta ã 
Commissão. Elles estão aqui presentes: tra
te-se da materia em qualquer intervallo da 
Sessão, ou no fim della, e nessa occasião . ex
ponham o que se lhes offerecer:. · 

0 SR. lL\nQUEZ DE CARAVELLAB: -Acho 
melhor que os Membros . da Commissão se 
,ajuntem, e dêm a resposta. Eu tenho que ra
presentar que não sõ sou Membro desta Com
missão, porém tambem da Comm!ssão de Fa· 
Zt'nda, que sa tem tornado como extraordi
naria, e ê impossivel desempenhar bém dous 
objectos tão importantes. Nestes termos pe~o 
que a Camar.a me dispense da Commissão dos 
Codigos. Bom desejo thiha de dar principio 
ao trabalho dos Codigos, mas a Commissão 
de Fazenda absorve-me muito tempo, e não 
posso fazer. 

O Sn. BoRGES: - ·Se o Illustre Senador 
tem tres Commissões, é muito bem entendido 
que pe~a dispensa. de uma; porém se não tem 
tres, não, porque só pôde pedir escusa com 
mais de duas. 

·::· .... ·. 

~ão havendo quem fallasse sobre 
a m.ater.ia do Officio, fez· o Sr. Pre· 
sidente as propostas convenientes, e 
deC'idio-se que russe remettido á 
Commissão encart:egada da Revisão 
dos Codigos. 

Entrou-se na primeira parte da Or· 
dem do D!a, que era a discussão do 
Offici·o, que o Senado resolveu se 
fizesse acerca da Riesolu~ão tomada 
na. Sessão passada sobre o requeri· 
menta de José Bernardino Ribeiro 
Diniz, que pretende ser admittido a 
servir na ·Secretar.ia desse Senado, 
como Official della. 

O Sr. V.isconde de Caethê leu o Of· 
fiei o. 

O Sn. BoRGES: - Requeiro que se lei.a a 
Acta em que se menciona a Resolução toma· 
da neste Senado, para que os provimentos 
dos Officiaes da Casa sejam feitos por elle. 

O Sn. PRESIDENTE: - Essa Resolução re
metteu-se á Commissão do Regimento par.a 
s-e discutir novamente, e . fazer um Artigo 
do mesmo Regimento. 

O Sn. BoRGEs: - A Resolu~ão que P.U 

aponto, fo.i sobre um requerimento do Por· 
teiro e Continuas, e definitiva, quanto â opi
nião de qu-e competia ao Senado passar pro
vimento aos seus Officlaes. 

O Sn. MAnQUEZ DE INHAlinUPE: -Não 
sei para que vem .aqui essa questão. A Ca· · 
mar a approvou o Parecer da Commissão; e 
o que eu requeri foi que, depois de feito o 
Officio, se lesse: portanto, a questão, que o 
Nobre Senador suscita, ê estranha. 

0 SR. MARQUEZ DE CARAVELLAS: - Não 
tenho sõmente tres Commissões, tenho cinco; 
a de Legislação, de ·Fazenda, e de Constltui
ç~ (jâ esta é de mais): agora a de Fazenda 
extraordin!l:t:ia e a dos Codigos. Penso que 
estou na razão de ser dispensado. 

O SR. BoRGEs: - Não ha duvida; porém 
pela utilidade do Nobre Senador n-esta nova 
Commiesão, seria melhor eseusar·se da de Le· 
gisla~ão; entretanto isso ê uma cousa que 
está. no seu arbitrio, o Nobre Senador fará. 
o que quizer. 

0 Sn. MARQUiiJZ DE CARAVELLAS: - Sr. 
Presidente. Como se quer metter em dls· 
cussão uma materla tão simples, e expressa 

0 Sn. MARQUEZ DE PARANAGU}í.: - Não 
fallarei sobre a questão que se tem suscitado 
entre os Illustr~s Senadores: levanto-me 
para observar que no Officio. falta alguma 
cousa. E' necessario que nelle se diga que 
esse homem se sujeita ~ vir servir sem arde· 
nado. Nem de outro modo deve ser admittido, 
porqUe o Desembargo do Paço ainda não está 
extincto, e alguem ha de fazer na Secretaria 
desse Tribunal . as vezes desse Officlal. Ne· 
c~so.rlamente se ha de nomear outro para 
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supprir a sua falta; e este que se nomear, 
ha de querer perceber o competente Ordena· 
do. Logo ê ncess.ario que se faça esta decla
ração, para que não se ·vá duplicar a des· 

Seguio·ilc o objecto da Ordem do 
Dia, e contbuou a discussão do Ar· 
tigo 2° da Lei sobre o Fõt:o pessoal, 
que tinha ficado adiado na Sessão 
.antecedente, com . uma E:n:!::d~ do 
Sr. Rodrigues de Carvalho. 

peza da Folha. · 

O Sn. M.ARQUEZ DE P.ut.AN.Acu.i: - Sr. 

O Sn. VrscoxoE DE CAE'ri:IÉ: - P?t;ece-me 
que !sto mesmo está comprehendido no Offi· ) 
cio; porque nelle se diz: "!!egundo as condi· 
ções que menciona", e uma de lias ê set:vir 
gratuitament::!. Acho port.anto que o Officio 
não offerece duvida. 

Presidente. Por ora permaneço na m1nha 
opinião de que o Artigo não deve passar tal 
e qual: qu.ando passe, seja com a suppressão 
da clausula final. As . razões ma.fs poderosas, 
com que alguns lllustres Senadores têm sus
tentado o Artigo, são o rec·eio de ficar de
masill-dam-ente exposta a segurança e v:ida 

O S1~. MAnQUEz DE IxiiA:IInUPE: - Pare
ce-me que o que se deve emendar, ê a ultim:t 
parte do Officio, e dizer-se, em lugar de "fa
zer constar a Sua Majestade o Imper.ador ". 
o seguinte: ''para levar ao conhecimento de 
Sua :Maje-stade o Imperador''. 

do Cidadão. Essas razões m~ convenceriam, 
se acaso estivessemos no tempo em que um 
Governo sem responsabilidade até insinuava 
os Magistr.ados para obr~trem desta ou da
quella maneira: mas hoje que a Constitui
ção lhe tem posto i)eias, que tem determina
do que s6mente por um acto do Corpo Le
gislativo se possam dispensar as form.alida· 
des que garantem a liberdade ·do Cidadão, 
salvo não estando a Assembléa reun1d,a, e 

O Sn. Bot:GES: - Não trato da questão 
d~ Off!cio: sobre elle tenho eu muito que 
dizer. O que quero é que se lei.a a Acta, que 
mencionei. 

O Sn. PnESIDEXTE: - Parece-me que essa 
questão é f6ra da ordem. O objecto da Ordem 
do Dia é o Officio, e não a Resolução, que o 
Nobre Senador pede. 

O Sn. BoncEs: -·Mas, para emendar o 
Officio, careço de ouvir ler essa Resolução, 
que o Senado tomou. 

O Sr. Presidente leu .a Acta no lu
gat: apontado pelo Sr. Borges. 

0 Su. BORGES: - Sr. Presidente. A Acta 
não está exacta, e de certo que não adverte, 
quando se leu no dia seguinte. Se tivesse ad
vertido nella, nã'O deixaria passar .assim. ·Re
clamo o testemunho de toda esta Cama~a: 
appareça alguem que diga que isso se pas
sou assim, e eu me calo. O que diz respeito 
ao provimento dos Officia:es da Camara, pas
sou; <! ahi vejo o contrario. Como :a Acta as
sim está, nada tenho que dizer a respeito 
desse Officio:. de qualquer maneira que elle 
fôr, vai bem. 

O Sr .. MARQuJo;z DE BAEPEXDY: - Sr. Pre
sidente. Vejo tantos embaraços a respeito do 
Officio. que me parece que a m.ateria deve 
ser melhor meditada; em consequencia ~ço 
o seu adiamento, para ir a uma Commissão. 

Foi apoiado o adiamento e d.ando· 
se por discutido, pOz·se a .. votos, e 
deCJiddo·se que o Off.icti·o se·· r~met· 
tesse ã Comn1issão de Constituição. 

correndo perigo imminente porque então o 
p6de fazer o Governo, dando porém a As· 
sembléa, logo que esta· se juntar, uma rela
ção motivad,a das prisões e de outras .medi· 
das de prevenção tomadas; hoje que as Au
tori-dades que mandarem procedei' aJ ellas 
sã'O responsaveis pelos abusos ·que pratica
rem, semelhante receio não tem lugar ne-. 
nhum. Sr. Presidente, abulam-se muito em
bora as Commissões especiaes que existirem 
ainda, mas não se estabeleça que para o fu
turo se não poderão crear. Em casos extrll
ordiiiarios, de nada valem providencias •or
dinãt:ias. Podem occorrer circumstancias, em 
que seja necessaria esta medida. A tempes
tade politica ainda não serenou de todo ain
da o espirit'O de vertigem se manifesta em 
algumas partes. S6 poderá cohibil-o o tomar 
um rapfdo castigo, e este não se apresenta 
no fôro ordfnarlo, onde tudo marcha lenta· 
mente. A salvação da Patri.a é o mais atten· 
dlvel de todos os objectos: tudo se lhe deve 
sacrificar, sendo· necessario, quanto mais es· 
sas. garantias, estando tão sabi.a\ffiente pro
vid·enclado na Constituição cont.'ra os abu
sos que nlsso p6de haver. 
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Fallou o ·Sr. Joio Evangelltta. mas 
o t,alchygmpho n&4o aklanoou o. aeu 
discurso de maneira que ee posa& 
publi-car. 

s6 eus.penaão de -certos t6ros d& U.berdade 
indlv·idual, como o de não haver prislo antes 
dJl.. eulPIL formada, etc., nada :veio fazer esta 
Lei, porque isso está . jâ acautelado. Salta. 
pois, aos olhos que a cousa maior se !lh·ige 
esta Lei. Nos crimes multo abaixo do de re
bellião, e presença do inimigo perigando o 
Estado, se permitte ;r. prislo antes da. .. culpa 
formada,. e se penetra. a cas.a do Cidadão, q!le 
veio, pois, fa~er a Constituição ·em conceder 
isto mesmo, e por um modo positivo naa tre
mendas ·hypotheses do para.grapho 35? Isto 
me parece sem resposta. Argumenta-se que 

O Sa. :M..wQuEz DJC QUELuz: - Sr. Pre
sidente. Estamos hoje precisam·ente como na 
discussão de ha. poucos dias. Quando para 
qualquer materi·a ·se pôde arrastar. o nome 
de Uberdade lnflammam·se logo os espiritos, 
e o enthus·tasmo senhoreia a razão, de· sorte 
que · perde-&e de vista o ponto .principal da 
·discussão por. quadros patheUicos e fio~ 
dos. Um Nobre Senador fez hontem esforços 
para chamai-a aos ·devidos tel\DlOS, ·e :pôde 
mostrar que, segundo a lettra . do paragra
pho 35 do Artigo 179, · ·d.a Constituição, .a 
creação das Comm1ssões para julgar promp

·ptamente graves erimes, está. comprehendida 
na excepção que ahi se faz; isto é que, ·nas 
duas hypotheses de rebelllão e presença do 
inimi·go, ach.ando·se o Estado em perigo, per· 
m-itte a Constituição que se criem 'Commls· 
sões especiaes para julgar os rêos. Sendo as
sim, claro •fica ·que essa creação de Commis
sões não pôde ser excluida no Projecto de 
Lei que se nos apresenta. 

a Constitu~ção emprega( '8S lpala.vra.s - g.~

rantias de prevenção _:. o que se · deve en
tender especlalmente de prjsão a:ntes de 
culpa formada e não de julgamento. Este .a.r
gumento . não destroe os que foram produzi· 
dos; e ·as expressões que a Constituição em·. 
prega depois da regra ger.al que estabeleceu, 
devem-se explicar por ella, e não ella por 
essas eX'pressões posterior-es. Mas o termo -
prevenir - é multo geral. E pergunta.rei eu 
o prompto julgamento do réo nas duas hY· 
potheses, que figura o paragrapho da Coristi· 
tulção em perigo do Estado, não é uma me· 
dida de prevenção? Se tivesse sido possivel 
durante a rebellião de Ca.rv.alho, <:uja influ· 
encia eommoveu e sublevou outras Provin· 
ciaes, apanhàl·o e punil·o ·no mesmo theatro 
do seu erime, não se teriam evitado a .effu
são d-e sangue, a despeza de milhões, a dt>so· 
lação de tantas .Provincias, a rulna de tan· 
tas famlilias lnnocentes? -Não podenia cha
mar-se ,a. isto medida de prevenção? Se ti· 
vesse acontecido o mesmo ao T.igre Martins 
do Ceará. e ao barbaro e selvagem Alencar, 
estaria essa pobre P-rovincla no ·estado em 
que se a.clla? Nestes termos, Sr. Presidente, 
e, â vista da lettra da Constituição, não se 
podem admittlr as interpretações que tenho 
ouvido. 

Entre as garantias da liberdade indivi
dual enumera a Constituição eSl!a de não ser· 
mos, por via de regra, julgados em Commis
sões. Nas duas hypotheses temerosas de re· 
bellião, e . presença do ln·imiga e perigo do 
Estado, dâ a Constituição ;1. faculdade de sus· 
pender algumas dessas garantias, · ou â As
semblêa Legisl~tiva., estando reunida, ou ao 
Poder Executivo e-m a.usencla della. Qtre ou
tra cousa. quer isto dizer, senão que fica â 
escolha de ambos a suspensão daquellas daos 
garantias, que pareces.: necess.aria para sal· 
var o Estado do perigo, em .que se acha". 
Como, pois,. se .pretende hoje limitar oessa fa· 
culdade lllimitada d.a esoolha, unicamente a. 
suspensão das garantias de se não prender 
o Cidadão antes de culpa formada, de se 
não violar sua casa. etc.? Se a Constitui~ão 
quizesse exclui-r a creação de Comm!ssão, 
salta aos olhos que ella o far:a em terrno3 
positivos, eomo ~ razã:~, e1a materia ti.o 
graV'e;: e não deix.aria um tal negocio á in
terpreta~ão e subtilezas de hermeneutlea. 
Não é caso disso. Demais, ·Sr. Presidente. se 
a objecto da excepção do pa.ragrapho 35 é 

Mas as Commissõee são "horrorosas, são 
um composto de assassinos que só procuram 
fazer a vontade a quem os· nomeia, pela de
pendencia que delle tem •·. Das Commissõcs 
tem·se abusado? Não duvido; mas p6de a 
boa Logica argumentar assim do abuso par.a 
esta~lecer uma regra tão ·geral. falsa, por 
certo, e injuriosa ao genero hum.ano? Pôde
rã o Nobre Senador provar a exactidão· da 
sua t;egra geral, que não seja promptamente 
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dt!smentido? Quanto á dependencia, como mo-
1 

como, reconhecendo-soe a necessidade de pro
ti-ve de forcar os homens .a comme.tter in· videnclas promptas em semelhantes crises, se 
justlf;aa, ah! Sr. Presidente, quem põde le· propõe, e sustenta llSi\:l melo. Emquanto se 
vantar. o dedo? ·No estado actual alguem de- .representa para a Côrte, emquanto se ·no
pende mais, do que os po·bres Magistrados? meia um.a Commlssão, e ella marcha, os ca· 
Ponha·mos ponto · no discurso. O caso é qu·~ beças de qualquer rebellião podem fugir; se 
estes argumentos nã:o vêm P.ara nossa discus- forem presos, podem os do seu partido dar· 
são. Não approvo Commissões, porque podem lhes escapula, ou podt!m finalm-ente prepa· 
ser perigosas â liberdade individual; mas o rar-se para opporem resistencia.. Sustenta-se 
ponto é saber se a lettra do Artigo da Con· tambem que isto é medid.a de prevenção. Não 
stituição as exclue ou não? Ha divergenda sei com que fundamento se chama medida 
de opiniões ; mas o Governo, isto é, o Minis· de prevenção a uma -cousa que não póde ter 
terio, e o Conselho de Estado, mesmo .até effeito senão depois de concluida a desor· 
hoj~, não as julgou excluidas, como vemos dem. As Commissões não se hão de ir met· 
pela pratica. Não me affligirei se a Camara ter a julgar os rebeldes no meio dos mesmos 
hoje as excluir; mas sou obrigado a expri· rebeldes, aind.a. não reduzidos â obediencia 
mir o meu modo de entender .a Constituição, do legitimo Poder. Como, pois, é isto me
de sorte que meu discurso não é um voto em dida de prevenção? Se acaso assim lhe cha
favor das Commissões, -é uma interpz:etação mam pelo temor que ha de semelhantes Com
da C<>nstituição. missões, pôde ser que, em lugar de produ· 

o_ SR. MARQUEZ DE INB..urBUPE: - Sr. zirem o retr<>eesso de uma rebellião, produ
Presidente. O negocio é de summa importan- zam o seu desenvolvimento, e dêm calor á 
cia, tanto em razão de sua natureza, como resistencia. Em 1817, ·em Pernambuco, foi 
em razão de se tratar da intelligencia de processado e fuzilado um .Sacerdote em vinte 
um Artigo Constitucional. Não obstante 01 J quatro horas; mas nem ainda assim os re
esfo.rços dos dous Illu.st~es Senadores, que beldes retrocederam á vi·sta de tão prompto 
acabaram de fallar, confes·so que me não castigo. Tenho, Sr. .Presidente, deeidida re
acho convencido, e permaneço firme .na op1· pugnancia a semelhantes Commissões, todos 
nião de que o par,agrapho Constitucional não nós sabemos o que elllts praticaram no Cea
tem em vista a suspensão de outras garan- rá e nos outros lugares ·onde exerceram o 
tias, senão as que respeitam á liberdade do seu terrorismo; e como não vejo necessidade 
Cidadão, e não ao seu julgamento. Quaes ga. dellas, nem estou convencido de que a Con
r,antias, senão aquellas, s.e podem suspender stituição as permitta, voto pelo Artigo. 
com effeito no caso de ·rebellião, ou de inva
são do inimigo? Nenhumas, e a mesma ordem 
natural das cousas o demonstra. Supponha
mos que em .Santa Catharin.a se manifesta 
uma rebelllão. Ou essa rebellião tem força 
ou a não tem. Se tem força, o que vai ahl 
fazer uma Commissão, seja Militar, seJa de 
Ministros, seja de que natureza fôr? Cousa 
nenhumá, porque antes de tudo é n~essa
rio que outra força vá repelllr e subjugar 
os rebeldes; e uma vez que elles esteJ.am 
subjugados, já não ha necessidade de serem 
julgados ~or esses meios cxtraordinarios. Se 
a rebellião não tem força, para que se hão 
de postergar as formulas estabelecid.as para 
os julgamentos e tirar os criminosos do fOro 
ordinarlo? A medida até mais prompta neste 
caso ê prendel·o·s, e remettel-os â Relacio 
.mais proxlma para os processar. Eu nlo sei 

O tachygrapho nada escreveu do 
que disse· o Sr. Marquez de Queluz. 

O SR. M.\RQUEZ DE CARAVELt:..\s: ...... Sr. 
Presidente. Eu · tambem entendo que a Con
stituição s6 tr.ata no paragrapho que se tem 
citado da suspensão das fornm.Udades, que 
g~rantem a liberdade i'lldividual, para não 
s·e poder prender sem culpa ·formada ou não 
se poder entr.ar na casa do Cidadão senão 
de certo modo, etc.; e não da suspensão das 
outras garantias que d·izem respeito ao jul
gamento do Cidadão; e tanto mais me con· 
venço desta verdade, quanto mais medito so· 
~~e .as ultimas palavras des~ ·mesmo para
grapho quando diz que o Governo, no caso de 
que tenha sido elle quem haJa dado a pro· 
vl:iencia, "remetterâ â Assembléa uma rela• 
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ção motivada. das prisões e outr.a.s medidaa 
de prevenção tomadas. Um Illustre Senador 
já. demonstrou que por medidas de prevencão 
não se podia entender taes Commissões Mi· 
litares, porque estas só podem obrar depois 
de socegadas as cous.as, portanto isto está em 
contradicção com o espirito e com .a lettra 

radas ta.es Commissões jã não silo medidas 
preventivas, e t.ambem n.ada ·servem porque 
ou os rêos estão entre os rebeldes, ou entre 
os que seguem a Autoridade legitima. Se es· 
tão entre os rebeldes, e estes se sustentam 
com força, quem 6 que lh'os ha de tirar das 
mãos? Se existem entre os outros, estão ae
s-uros, e devem-se julgar segundo as ·fórmas 
ordinarias de Direito: port.anto eu voto pelo 
Artigo. 

. -da Constituição. A Constituicão neste lugar 
:tem em vista a rebelllão antes de. effectua
da, e não depois; e n-esse estado de cousas 
assento que a prisão do chefe de um parti· 
do :z:evolucionario, e a sua deporta.Qão pa.ra 
outro lugar, é multo mais efficaz do que ins· 
talla.r uma dessas Comimssões, e condemnar 
~sse homem ·1m·med1atamente á morte, pos· 
tergando-se as fórmas ord1narias de Direito. 
:!\estas materias de opiniões Politicas, a 
m()rte do chefe de um partido tão longe está 
de produzir a sua destruigão, que pelo con· 
trario reconcentr.a mais -esse partido, dá-lhe 
maiores forcas, -e atê se constitue com9 um 
ponto de -honra o pertencer a elle. E' como 
o sangue dos Martyres, que .quanto mais se 
derramava, maior numero delles fazia appa
re~r; de onde vem o pensamento, não sei se 
de Tertuliano - "8anguis ma?·tyrunt, semcn 
Ohristianoru·m". - Crearemos nós maiores 
Commissões do que Domiciano e outros, cujos 
algozes já -estav.am cancados de matar? E por 

. v-2ntura. conseguiram os seus fins esses ini
migos da humanidade? Os Francezes com as 
suas. Commissões fizeram correr rios de san· 
gue, e apezar disso o partido contr,a.rio nun·. 
ca se desanimou, e po:z: fim venceu. Que fize· 
ram os Carlos 2•, e o J~cques 2• com seme
lhantes medidas? Attrahir sobre si o adio e 
a. execracão publica. Todos saoom ,a. historia 
desses Monarchas -e quão execrados são o fe-

- roz Zirk, e o sanguinario J efferies: escuso 
de referir aqui os funestos resultados de tan~ 

. tas barbarid.:ides. Se acaso, Sr. Pregidente; 
a lição da Historia nos ap~:esenta semelhan· 
tes exemplos, para que nós queremos expôr 
aos mesmos perigos? Para que estamos me
ta;:physicando contra a Constituição, quando 
tão claramente se patenteia o seu sentido? 

• No caso de uma revolução não declarada, não 
ha motivo para. taes Commissões: ellas são 
inuteis, como muito bem tem demonstrado 

· .Guizot, .antes. é prudente e politico não as 
·installar, para não excitar com terror dellas 

. os rebeldes 'á reslstencla: no caso de decla· 

0 SB. MARQUEZ DE SA:XTO AMARO: - Sr. 
Presidente. Desejo que me resp(}ndam ao· que 
vou perguntar. Porventura fizemos uma Con
stitui{)ão para depois estabelecermos Leis 
contrarias aos fins della? As Commissões 
Militares, e qu,aesquer outras semelhantes, 
estão neste caso. A Constituição foi feita para 
sustentar a nossa liberdade, e nós havemos 
de fazex: agora uma Lei contra ess.a. mesma 
liberdade! Isto não tem lugar. Argumenta
se para a necessidade destas Commissões com 
o exemplo de Manoel de Carv.alho, e de ou
tros. Se acaso se não demorassem as outras 
medidas que .a Constituicão permitte, não che
gariam as cousas ao estado a que chegaram. 
Portanto, Sr. Presidente, não me posso con
formar com as ·idéas que tenho ouvido a ·ta· 
vor de taes Commissões, e assento que o Ar
tigo deve passar tal qual veio da Camara dos 
Deputados. 

O Sn. CAR:o.""Emo DE CA"'IPos: - .Sr. Presl· 
dente. Hontem impugnei .as opiniões dos No
bres .senadores que têm p:z:etendido que se 
admittam Commissões ·Militares: ·hoje tem-se 
d-ito muito sobre a ·materia: ella está. esgo
tada: assim levanto-me unicamente para pe
quen.as observações. A Inglaterra esteve ha 
bem poucos annos em risco de ser dilacera
da .·em consequ-encia de um partido que a 
queria reduzir a Republica; entretanto não 
se crearam Commissões Militares. O Gover· 
no valeu-se dos seus M,agistt:ados. Se, pois, 
temos este ex·emplo, .para que havemos de 
admLttir semelhante cousa no :Brasil, C'llja 
povoação está acostumada a obedecer ao seu 
Sober,ano, e se acha de tal maneira dissemi· 
nada, que, um Batalhão que se manda a 
qualquer parte, basta para dispersar os re
voltosos, e restituir tudo á. ordem, e á tran
qulllidade? Parece-me que tal medida se não 
de•·e adm!tt!r, e voto pelo At:tigo como está. . 
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Não havendo mais quem fallasse, 
e dando-se por discutida a materia, 
foi ~sto a votos o Artigo, e appro· 
vado. A Emenda .a elle offerecida foi 
rejeitada. 

Entrou em discussão o Art. 3°. 

Tratado com a Inglaterra, depois de jura.da 
a Constituição, em um Artigo do qual se diz 
que haverá. esse FOro privilegiado atê que se 
substitua por um -equivalente·; e conhecendo 
a Camara dos Deputados a. existencia desse 
Tratado, .aqui inseria esta excepção para 
salvar a exe\lução do que estâ estipulado 

"Art. 3.0 Un1camente subsistem, além dos n·elle. Se acaso o actual objecto desta Cama
Juizes privativos, <le que trata a Constitui· ra fos-se o apreciar o merecimento daquelle 
ção nos :Arts. 47 e 164 paragrapho 2°, os pri- Artigo do Tratado, cu seria um dos primei· 
vilegios do Fõro jã estipulados em Tratados ros a dizer que não convinha em semelhante 
celebrados com alguma Nação Estrangeira, e Artigo, que de facto é contra a lettra ex· 
os concedidos em Contractos da Fazenda Na- pressa da Constituição; mas não é .esse o -ob-
cional emguanto dur.ar o tempo dos actuaes jec.to da questão, e uma vez que tal privilc
Tratados e Contractos." gio se acha estipulado no Tratado, for~oso ê 

O SR. MARQUEZ DE PARANAau.t: - Eu ·en- que passe este Artigo da Lei. Quanto aos pri
tendo que este Artigo deve ser supprimido. vilegios concedidos em Contractos da Fazen· 
ou quando menos emendado; porque admlt· da N:acional, nada direi.· 
tida a :regra Constitucional, de que não hajn. O Sn. MARQUEZ DE PAnANAGUÁ.: - Trou• 
privilegio do Fôro, senão par.a as pessoas xe o Illustre Senador, para snstentar o M• 
designadas nos Arts. 47 e 164, paragrapho 2° tigo, o Tratado celebrado com a Inglaterra 
da Constituição. vem aqui excepções, que a. e suppõe que esta Lei foi feita com con·b-e· 
Constituição não traz, e por consequencia op-· cimento desse Tratado. Permitta-me o Illus· 
postas a essa regra. Diz o Artigo: ("Leu). tre Senador dizer-lhe que ~st~ -equivocado, 
P,arece-me que não ha privilegias de Fõro porque a Lei . foi apresentada muito antes 
estipulados nos Tratados, com Nação alguma. delle, e por consequencia n.ão podia. a. Cama
estrangeira, nem os p6d-e havet: â face da re- ra dos Deput.ados ter em vista tal Tratado. 
gra. da Constitu!ção; portanto, a excepção ê Se nelle ha o Artigo que o Nobre Senador 
inutil. Se, porém, h.a e~ses priYilegios (o que· diz, e que ·eu não tenho presente, por essa 
não julgo) estipulD.dos em Tratados ante· mesma razão se deve supprimir o que atqul 
riores â Constituição, ·então o Artigo carece estâ, para não irmos sanccionar por este mo
de sei"" emendado, para se restringir s6mente: · do uma ·estipulação contraria ,ao que expres· 
a esses a generalidadcl com que está conce-· · sam·ente dispõe a Constituiçãl), pois tal es
bido. Quanto aos concebidos em Contractos t!pulação manda que subsista o que ,a. C'onsti
da Fazenda Nacional, parece-me que devf.'m · tuiçã() excluio. Insisto, pois, na stLppressão 
subsistir, pois os considero da Causa, e não· do Artigo. 

Fallou em seguid:a o Sr. Duque 
Estrada, mas o tachYgrapho não ou
vlo. 

da pessoa, per ut!Udade publica. Nestes ter·· 
mos voto pela suppressã~ do Artigo: no caso· · 
Q'Ue· a s-U1)pressão não passe, voto então por. 1 

eU-e, cgm. a declaração, que offereço na se.
grrhrte O Sn. BoRGEs: - O ~ob::e .senador asse· 

· vera. que a. presetlte. Lei antecedeu ao Trata
. do. Parece-me que não: porém:, •IJ.a o que 

E:IIESDA 

"Supprim,a-se o Art. 3°, e no caso de' · fôr, isso nada. faz ao· caso. Existe no Tratado 
nb ser s:upprlm!do, accrescente·se A palavra. · a estipulaçi(} que refefi: 9111J.]Jrlmhtdo-se Qte 
-· celebrados - as seguintes - antes de ju·· Artigo, a Lei vai contra. esse prlvilegto, nelle 
rada a C'ons~ltufção. - Marqucz d-e Parana· . concedido, e que se segue· dablJ A Naçã.a Ia-
(ffMf.." glet.a. de certo ha. de· ~eclamar AIIUf'.lle beD.e-

Pet aptlia:da. · flclo~ e que se lbe ha ele JeiPODde:r?" Contr:t· 
o~ S'lt. &nGES: - Eu não me posso con-· I rlaremos C'Om esta;. Lei as suas nclamaçõeaf 

ft'lrmBr cem 11 Emenda qne ·ii Nobre ·Senador Embaraçar-se-hão elles COoJili ~melllante Le\!. 
aca-ba: d'-e oafferecer; pOl"Que- sei qUe existe um i C"om o que elles se hllo de ·liln:Ptl'I'IBJ Ce terl~ 
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toda a r,a.zã.o), é com o cumprimento do Tra· ê .A!'Quivalente, passam as suas Causas para. 
tado. Uma vez, Sr .. President~. que temos co·f-esse FOro; se entender o contrario, subsiste 
nhecido de facto a existencia daquelle Tra- I o que está estabelecido: eumprindo-me de· 
tado, não podemos restringir pela euppressão mais observar que esse privilegio é s6 na 
deste Artigo nem pela sua Emenda, o privl- primeira Instanci,a.; depois as Causas passam 
legio que alll se concedeu. Não entro n.a ques- para a ·Relação. Acho este expediente mais 
tão, se os Negoc!adores Brazilelros podiam acertado do que estar com declarações e res
fazer isto, porque é materia estranlia â nossa tricções que podem or·iginar consequenclaa 
discussão: fez-se, ·e uma vez que se fez o desagr,aidaveis. 
Artigo deve passar. Quanto aos privUegios O Su. CARNEIRo DE C.-\lll'os: - Sr. Presi· 
toncedidts em Contr.at..:tos da F'azenda, as· dente. Eu assento que o Artigo póde passar, 
sento que nós não devemos nos occupar com porém com algum accrescentamento, para ·fi· 
os prlvileglos pessoaes. car com maior clareza. (Leu o Artigo). O 

o Sn. MARQ'(j'EZ DE P ARAXAGu.t: - .,Ainda Tratado com a Inglaterra diz que os lnglezea 
estou persuadido de que o Artigo não deve terão aquelle Juizo privativo, emquanto não 
passar, até porque elle vai conceder mais do houver outro substituto; accrescente~e, pois. 
que concede es~ mesmo Tratado. Com ef- ao Artigo - segundo a lettra dos mesmos 
feito este diz que subsistirá .esse privilegio, Tratados. - Se estabelecermos o Juizo dos 
emquanto não fôr subsÜtuidÔ; o que pó~e ter Jurados, que é approvado em Inglaterra, e 
lugar antes de ac,abar o tempo do Tratado, em todas as Nações Constituclonaes, podemos 
por exemplo neste anno ·mesmo, ou no anno dizer-lhes que jã tem esse substituto que haja 
seguinte, se nisso se cuidar; o Artigo da Let de garantir os seus direitos com segurança.: 
porém diz que subsistirá emquanto durar o portanto, acho que o Artigo fic.a. multo bem 
tempo do Tratado. ·Logo, por este Artigo con- da maneira que proponho. Eu faço a 
cede-se a semelhante privilegio, tal qual se 
,acha, muito ·maior duração, e que não dev::l E:~mxnA 

se~. 

O SR. BoRGES: - 1Não procede o argu'
mento f·.'!ito pelo Nobre Senador a respeito 
do Tratado. Quando se diz em um dos Ar
tigos delle que o privilegio ·do Fôro durarA 
emquanto não tiver equivalente, não se quer 
dizer que elle ha de acabar antes do tempo 
do Tratado; pelo contrari<> o espirita do Ar
tigo é que elle dure todo este tempo; e quan
do não haja de durar que se esta:beleça um 
Fôro equivalente. Para salvar., pois, toda a 
duvida, e llvr~mo·nos de contestações Di· 
plomaticas, assento que se deve approvar o 
Artigo. 

O Sn. ~IAnQtJE7. DE CAnAVELLAS: - Sr. 
Presidente. Para esse mesmo fim que o No· 
bre Senador aponta, que é t:emover toda a 
.duvida sobre esta m.ateria, assento que ·o Ar· 
·tigo deve· supprimlr-se. E' regra geral que 
'se deve cumprir aquillo que se contracta: 
.por consequencia supprlmindo·se o Artigo, 
fica o Governo com as mãos soltas para ·PO· 
der obrar convenientemente. O Tratado diz 
que os Inglezes conservavam o p~lvllegio dQ 
~eu Fôro, emquanto não houve equivalente: 
.,se o Governo entender que o FOro ordinario 

''Depois das palavras- com algumas .Na
çõ-es estrangeir.a.s - diga-se - segundo a Iet
tra dos mesmos Tratados - e os concedidos 
em contractos. da Fazenda Nacional, emquan· 
to durar o tem·po dos Contractes .. - Oar-
1wiro àe Oampos." 

Foi apoiada. 

O Sn. MAnQuEz DE Ixn:A::\WUPE: - Sr. 
Presidente. Eu tambem sigo a opinião de 
que seja supprlmido este Artigo. A Constitui· 
ção já determinou quaes são os Fóroa prlvi· 
legiados que devem haver; para que se ha 
de fazer agora esta declaração? E' escusada, 
como P.asso a mostrar por partes. Quanto ao 
Tratado com a Inglaterra, foi de necessidade 
conservar esse Juizo privativo que têm os 
Ingl~zes, emquanto não houver a este respeito 
uma Lei regulamentar; poi:que o' Ministro 
Brita.nnico insistia multo nisto, e o contra· 
rio podia occasionar embaraço, ·e fazer com 
que se não conclulsse o Tratado. Ora, paa· 
sando este Artigo, hão de querer os Inglezes 
que fique · subsistindo para sempre esta ex• 
cepção, fundando-se em que te acha estabe· 
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leclua por Lei: portanto ê melhor · suppri· 
mh· o Artigo nesta p.arte. Quanto aos Contra· 
ctos da Fazenda Nacional, em alguns luga· 
res se -estabeleceu a condição de haver um 
Conservador; mas na. maior p.arte das Pro
víncias corriam as Causas no Juizo dos Fel· 
tos da Corôa; porém tendo a Constituição 
abolido todos os Juizos particulares, hoje 
correm tod.as estas Causas no Fôro ord'inario: 
assim desnecessar!o é tambem o Artigo nesta 
parte, e não ha conveniencia alguma em fa· 
zer estas excepções. 

tende o resto do discurso, o qual diz respeito 
aos Contractos da. Fazenda Nacional.) 

· O tachygrapho não percebeu o que 
-disse o Sr. Duque Estrada. 

O Sn. CAnNEino DE CA!IrPos: - Sr. Presi
dente. Tem-se prolongado bast.ante esta ques
tão sobre os Tratados: eu j·á propuz na mi· 
nha Emenda a alteração que julgo conve· 
niente fazer-se no Artigo a este respeito; 
agora sobre os Contractos d.a Fazenda Publica 
di·~i que a Constituição abolia os F6ros pri
vilegiados, mas foi a respeito das pessoas: 
não abolio aquelles que são relativos ás cou
sas. Este é relativo á cous.a. e não ás pessoas; 
portanto nenhum inconveni-ente descubro em 
que se conserve. 

O SR. BonGES: - Sr. Presidente. Pre
tende o Nobre Senador que se deve supprimir 
o Artigo, porque na Constituição já estão de· 
clarad.as excepções á regra geral de não haver 
Fôro privilegiado, e o Tratado eelebrado com 
a Inglatt>rra estipula a continuação da Con
stituição da Conservatori.a Ingleza, emquanto 
não hou,•er Lei regulamentar a esse respeito. 
Por essas mesmas razões assento que o Arti
go deve subsistir, pois do contrario póde-se 
entender que esse privilegio está abolido, ou 
pelo menos entrar em duvida sobre qual d.as 
duas cousas se deve observar, se a Constitui· 
ção. se o Tratado que se fez depois della. Dii 
o Nobre Senador que a condição do Tratado 
é emquanto se não fizer Lei regulamentar a 
este respeito. Mas qual Lei se ha de fazer, 
qu·~ não seja concebida no espirita de con
servar esse F:'ôro? ;'Emquanto não houver 
equivalente.'', é o que elle diz, e sendo isto 
assim, qualquer Juizo que s~ substitua sem 
esse priv.!legio dará. .motivo a reclamações, 
como já tenho· observado. Quanto á parte re
lativa aos Contractos da Fazenda Publica, 
tambem deve passar o Artigo, pois é necessa· 
rio que os Contratadores possam cobrar as 
dividas por meios faceis: do contrario atê 
se falta a fé desses Contractos. Que m.al faz 
que Isto aqui se inclua? Se ha Contractõs 
feitos com essa clausula, ficam salvos: se 
os .não ha, o que se segue é que a disposlcão 
d.a Le! não tem objecto em que recaia. 

Tendo dado a· hora ficou adiada a 
ma teria. 

O Sr. •Marquez de Caravelias pedio 
licença para ler o s~guinte 

PARECER 

"•A Commissão nomeada para de commum 
accôrdo com outra igual da Cam.ara dos Srs. 
Deputados rever os Projectos dos Codigos 
Criminaes offerecidos, á vista do Officio do 
Secretario da Camara dos mesmos Srs. Depu
tados, de 9 do corrente. e hoje :t:ecebido, é 
de parecer que em . resposta ao dito Offlcio 
se diga que a Commissão desta Camara ·está 
prompta a reunir-se no dia 14 do corrente, ás 
seis horas da tarde, no ·Paço da Camara dos 
Srs. D-eputados. - Paço da Cama.ra do Sena
do. 10 de Junho de 1828. - ."'!arquc'z de Oa
nnvcllals .. - Y.a.rqu,ez d.c In·ha4rnbupe. __. Vis
co·mlr. de Alcantara. - Fra-ncisco Carneiro de 
Ca.mpos." 

Mandou á Mesa o PareceT", e tendo 
o .Sr. 2° Secretario repetido a sua. 
leitura, disse 

O Sr.. MARQUEZ DE C.\RAvEr.r.As: - Sr. 
O Sli MARQUEZ nE h'HA)mUPli:! _:_ Em 

resposta ao Nobre Senador que acaba de fal
tar. nada mais tenho que dizer. pelo que 
toca ao Tratado, senão que ,aquillo foi uma 
medida que o Governo tomou para ·remover 
as difficuldad-es que havia; medida que não 

Presidente. Parece-me que isto é cous.a que 
o Senado p6de resolver já; e julgo conve· 
niente que assim se faça, para se poder res· 
ponder com tempo á Camara dos Deputados. 
( ApO!iados.) 

se p6de revalidar ·por este Artigo. porque i~so 
seria Ir contr.à a ConstituiçãO ... (Não se· en· 

Entrando o Parecer em discussão, 
e não havendo quem (allasse s<1bre 
clle, foi posto a votos e approvado. 
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para, nõl. conformidade delle, se of· 
ficiar á. Camar.a. dos Srs. Deputaàos. 

P.:usou o Sr. Presidente a d·esign,ar 
pat·.a. Or4~m do Dia, cm primeiro lu· 
gar, a continua~:ão da discussão do 
Projeetn adiado; em segundo, o Pro· 
jecto sob:-e a navegação de rios, 
abertur.a de canaes, etc; e'm terceiro, 
o Proje-cto sobre a Liberdade da Im-
prensa. 

g}aterra, não dev-e subsistir o .<\.rtigo. Diz 
esse Tratado que ficará. subsistindo o Julio 
privativo dos Inglezes, emqua.nto se lhes nilo 
der um substituto satisfaetorio. Supponho 
q11e isto quer dizer um Juizo qu~. segure as 

pessoas, e as propri-edade.<; daquelles homens. 
mas sem se oppõr no que a Constituicão de· 
termina. Ora, tal Juizo ê just.amente o mes· 
mo que queremos estabelecer para nós, e !!· 
cando t>lles contemplados eomo nós, nada mala 

Levantou-se a Sessão 
duas horas da tarde. 

depois das têm que pretender, nem de que se queixar, 

3~· SESSÃO, EM 11 DE JUl\TH'O 

pois que não -devem ser mais favorecidos 
que os Cidadãos Brasileiros. Logo o Artigo 
nesta parte -deve s-er supprimf.do. Tambem o 
deve ser na parte que diz respeito aos Con· 
tractos da Fazenda Publica. O privilegio que 
se dã nesses Contractos é da caus.a, e não da 

Continuaçiio da disC!1ttU!ão ~o Projecto de Lei pessoa; tanto assim que. acabado o tempo 
sobre os Fóros pessoaes 

PBE~Tmi:~OU. DO. SR. RISPO CAPEU.,\0.:\IÓR 

do Contracto, cessa o privilegio dos contra· 
tadores. A' vista destas razões peco licença. 
para retirar a segunda parte da minha 

Est.ando presentes 35 Srs. .Senado· Emenda. ·e voto pela primeira. que é a sup· 
res, ahrio-se a Sessão; e lendo o Sr. pressão do Artigo. 
2" Secretario a Aeta da antecedente, 
foi a:pprova1ia. 

Não ·havendo exped'ient~ para !Se 
ler. entrou-se na :Primeira p.arte da 
Ordem d<l .Dia, que era a continua
cio do Projecto de Lei sobre os F6· 
ras pessoaes, a qual havia. ficado 
adiada no Art. 3°, com du.as Emi:ln-
du. 

Foi PeJ.:mittido ao Nobre Senador 
retirar a segunda parte da su<'. Emen
da. 

0 SR. VISCOXDE DE CAETH~: _:_ AchandO• 
se determinado pela Constituicão que em re· 
gra ficam -ext!nctos todos os prlvilegios pes
soaes do Fôro, justamente no · Art. 1" deste 
Projecto se estabeleceu que todas as · Causas 

O Sr.. MARQUEZ DE PAnANAGU.Á: - Sr. assim Civis como C:-iminaes. sejam tratad?.s 
Presidente. Eu fiz hontem uma das Emendas, nos Juizos ordinarios dos rêos: no Art. 3", 
que se acabam de ler, para que no caso de se porém, se acha uma. excepção, a qual com· 
não supprimir o Artigo, como propunha na 

1 

prehende, além dos Juizos privativos, de que 
prim.dr.a part9 ·della, passasse ao menos eom falia a ·C<Jnstituição nos Arts. 47 ·e 164, para· 
a declaraçã.o que fiz na. segunda parte, e vem i grapho 2", os privilegies do Fôro estipulados 
a ser accr~scentar-se ao Artigo, depois da pa- com alguma .Nação estrangeira, e os conce· 
lavra - celebrado - o seguinte - .antes de didos ~m. Contractos da Fazenda Nacional, 
jurada a Constituição - porque não podia emquanto durar o tempo ·dGS T.rt~otados e 
suppôr que depois de jurada .a. Constitulç§.o Contractos. 
se fizessem Tratados que fossem em alguma Parece-me, Sr. Presidente. que de"R·se 
oo:usa contr.a.rios a -ella; como agora. sei que supprimlr o que neste Artigo diz respeito 

'11ã.n exl$te neahum feito antes da Constitui- aos Tratados com alguma Naeão estrangeira. 
çio, peco lfeenca para.· ~~e tirar aquella Emen- visto que, não tendo este prlvltegio lugar pela 
da. .Ka.Tia o Tratado celebrado entre Portu· nossa Constituição. pede o decoro qu·e .antes 
ga.l e Inglaterra, mas esse acabou. Resta·me se guarde o silencio sobre esta materia. Quan· 
.sustentar a primeira parte da Emenda, qu~ to, porêm, aos Contractos feitos com· & Fa· 
!(; a suppressão do Artigo. Julgo que por zenda Nacional, acho ser Justo que se cou· 
IC&.u.sa. do Tratado, fe-ito entre o Brasil e ln· serve o privilegio do FOro pelo tempo qae 
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~ut·arem os mesmos Contractos muito em· de jurada a Constituição, se concedeu FOro 
bora seja pessoal o privilegio; porque quan· ' pessoal em um Tratado celebrado em uma 
da se celebraram taes Contractos, houve cer· Nação estrangeira: como é possível que dei
tas condições, que nascidas de convenção, não xemos de ter isto em vista? Como hade o 
deven1 ter effelto illusor!o, portanto fac;o a Corpo Legislativo simular !gnorancia da con· 
~guinte dição de um Tratado que corre impresso, e 

EMENDA todo o mundo tem visto? Isso ser!a uma falta 
d<-' franqueza !L"l. parte do Corpo Legislativo, 

"Unicamente subsistem, além dos Juizos e como uma especie de ::trrependlmento, ain· 
privativos, de que trata a Constituição nos da que 0 Corpo Legislativo não teve nlsst?· 
Arts. 47 e 164, paragrapho 2•, os privilegio:: parte. Quanto aos Contractos, disse o ~obr~ 
do Fôro concedidos em Contractos da Fazen· Senador que não havia privilegias pessoaes, 
da -Nacional, em quanto durat: o tempo dos senão no do Tabaco e Cartas de jogar; que 
.a-ctuaes Contractos.- Salva a redacção.-V·is- nos outros havia só Rea€s. Nesses outros, Sr· 
conde a"c OactM." President~. tamberr: havia privile~!os pes-

Foi :1p.oiads.. 

0 SI!. VISCOXDE DE ALCAXTAIU: - Sr. Pre
sidente. Os Arts. 1•. 2•, 4•, 5• ~ 6•, desta Lei, 

nada mais fazem do que dizer o mesmo que 
está na Constituição, que é ficarem extinctos 
os Fóros pe.s~oaes; o Art. 3•. porém, vem es: 

~tal>8lecer uma cousa que é contraria á. Con
stituição, porque estabelecendo ell.a que não 
ha.-erá F6ros privilegiados, senão nos refe
ridos nos Arts. 47 e 164, paragrapho 2•, vem 
esse Artigo, e diz que haverá. os ·estabeleci-
11of! por Tr.atados e por Contractos da Fa
zenda Publica, emqu.anto durar o tempo des
ses Tratados e Contractos. Isto é lntelra
ment~ opposto á Constituição, e não precisa 
de grande perspica.c!a para se conhecer. Va· 
mos agora p:rocurarmos um me!o para sa· 
hirmos deste embaraço. quanto aos Trata
dos. Pergunto eu, existe algum Tratado feito 
com Nação estrang~!ra. onde venha seme· 
lhante clausula? Não sabemos, nem nos lm· 
·porta saber; o que nos importa é legislar con• 
forme a Constituição. Se algum Tratado diz 
hs-o. as partes requeiram: portanto esta par
ts do Art!go deve ser supprlmida. Quanto 
aos Contractos da Fazenda Publica nenhum 
ha. entre nós. que dê privilegio de Fôro ás 
pes!3oas. Exi~tia o do Tabaco, que não teve 
força no Bra.zil: os das C.artas de jogar. que 
taml)em nunca foi aqui avante. Todos os 
mais eram F6ros R~aes. Por eonsequenc!a 
tndo o Artl.go deve supprimir·se. 

O Sn. BoRGES: -O Nobre Senador fun-; 
d<Ju o seu dls~urso naqufllo que devia ser, 
J)Orém não é na.qulllo que··. é. Desde h ontem 
tenho dito nesta Camara que, ainda depoi~ 

soaes, pois até se concedia o uso de armas 
aos que andav.am PU1 arrecadações. E' ln':ri
vel a confusão. que tem h:n·ldt' a cstt' respei
to de privilegios. Os s~nhCr{'S dt.l engenho 
são privilegiados, entretanto em Pernambuco 
estão se arrematando fabricas, e o gado dei· 
las. com o fundamento qu·~ os privilegies 
a.cabo.ram com a. Constituição; na Bahla, pelo 
contrario, tem-~;e respeitndo o prlvil~glo des
ses homens. esperando-se por Lei qu~ J)csltl
vamente o revogu~. Chamo, pois. a ::ttte~~ão 

desta Camara para que haja de legislar ~on

tando com as cousas, como ellas realmenta 
são. e não como ellas dev!am ~er: contando 
com o conhecimento que temos do que se 
passa nas outras Provindas. e nllo unfea
mente com o que s6 observamos no Rio de 
Janeiro. 

Fallou o Sr. Visconde de Alcan· 
tara, mas o tachygrapho não ouvlo o 
seu discurso. 

O .Sn. Bo'RGto:s: - Acho multo judicioso 
o que o Nob'N' Senador acaba de obsen""ar:· 
ml!s quero qu~ o Nobre Senador me d!~ 
!'11r2. qui'! .Tuf~o M.o '<le pl'rtencer as Causas 
que ~ol'Tern na Conservatorla dos Jn.e:1ezes? 
etc. Dando o Nobre Senador um remedio 
para. isto eonvenho nas suas obsl'rvac&s. 

0 Sr.. VISCO:\"DJ:: DE, ALCANTARA: - () Go· 
verno j~, decfdfo essa. questão. Algumas pes
soas, que tinham Contractos, em consequen
cfa de ha.verem a-cabado os prlvfll',glos. Tecor· 
reram ao Governo. e ette respondeu que tos~ 

sem para o Jnlzo a quem havia de r('cnrrer, 
se não houvesse esse prlvfteglo: em con-se~ 
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quencta disto recorreram essas pessoas ao justo, necessario, politico e 'não inconstitu· 
Procurador da CorOa. A respeito dos Ingle·l clonai. Alll se fez excepção dos privllegtos 
zes estamos no mesmo caso: vio para aquella concedidos por Tratados. Nada 'p6de ser m.ats 
Juizo, para o qual deviam ir, se não houvesse justo, E' certo haver a estipulação no Trata· 
este prlvlleglo. . do com o Governo Brltanntco, que subsistirá. 

O Sn. VISCONDE DE C.u:rHll:: - Sr. Presl· o Juizo da Conservatorla Ingleza, em quanto 
dente. A prudencta é quem nos deve diriglr não .achar um substituto satistactorio. Isso 
neste negocio. Eu puz aquella Emenda pelo foi concedido pelo Governo Imperial, em at
mottvo que já expendl: a não ·ter lugar, pa· tenção a ser um privilegio de dous seculos, 
rece·me que é melhor supprlmir-se o Artlg:J á. Inglaterra, e ter o Ministro Br!tannico ln· 
do que admittir-se a hypothese de que estas sistldo nesse ponto, por se conformar ao seu
Causas vão para os Juizes Terrltortaes; por· so do Povo, e com especialidade do Corpo 
que a mesma prudencta nos ensina que, ten· do Commerdo do Paiz, cujo reconhecido cà• 
do nós feito um, Tratado com a Inglaterr!l., racter ê a lmmutabllld.ade de seus antigos 
haverão por isso grandes desordens. Suppri· institutos e usos. E' Indecente, sobre extem· 
mldo o Artigo, o Governo se haverá. como poraneo, altercar·se agora sobre a razão da 
julgar conveniente, e nós evitamos .a censura concessão do Tratado. Não se póde, nem deve 
de banrmos legislado contra a Constituição. mais tratar disso, mas pura e simplesmente 

O Sn. MARQID!Z DE. CARAVELÜS: - Sr. ver-se, se assim está tratado para a exacta 
Presidente. Apoio a Emenda que offereceu o observa.ncia dos termos do ajuste. Nem ~ 
Sr. Visconde de Caethê, por me parecer a objecto de estranheza .a estipulação accorda· 
mais conveniente. Nessa Emenda não se f.all.a da. á vista do exemplo de igual indulto que 
em Tratados, e é isso o que se deve fazer; se vê no Tratado proximo do Governo Mexi
do contrario vamos collocar o Governo em cano com o Britannico, constante do Diario 
maiores embaraç~s. O que se disse no Tra- lí'lumin.ense, em que mui expressamente se 
tado feito com .a Inglaterra foi que se con-1 concedeu ~ue continuariam os privilegias, que 
serva. o Fôro de que gosam os Inglezes, em· antes h.av1am sido outorgados pelo Governo 
quanto não houvesse Lei regulamentar a este Hespanhol. E' absurdo imaginar-se que pela 
respeito; porque quando esse Tratado se fez, separação que o Brazil fez de Portugal, 8e 
a;inda estav~m em :vigor os F6ros privile· deva considerar a Na~ão Brazi.Ielr.a como 
giados, t.anto assim que ·agora se discute a agora tendo sabido do matto, sem haver con~ 
Lei para sua abolição. Ora, se nós aqui· con- sideração alguma aos Tratados preexisten· 
servamos esses F6ros, tem elles fundamento tes. Tanto mais que . a arguida estipulação 
para quererem gosar sempre das regalias .an· só ê de effeito interino, emquanto não se 
tigas, dizendo que houve uma Lei que abolia achar um substituto satisfactor!o, e póde ces-· 
todos os F6ros, porém que cÓnservou aquel· sar por negociação. renovada com o Gabinete 
les que eram estipulados por Tratados; se Britannico. que é justo, ainda que· consulte 
o abolirmos, podem-se suscitar reclamações e aos Interesses da sua Nação, havendo consi
contestações desagradaveis. O melhor de tudo deração ás opiniões estabelecidas. COJ~vém 
é ·deixar isto á prudencia do Governo, para prevenir tudo o que p6de ~Iterar a boa ln
obrar como achar conveniente. ·Quanto aos telligencia das. Côrtcs Imperial e Brltannica. 
Contractos d.a .Fazenda Nacional, tem-se mui· E' . necessarlo o Artigo, porque, tendo-se 
to bem observado que os privilegias por el~ d-isputado. oe até neste Senado, sobre a Con
les concedidos, não são prlvm~gios pessoaes, stitucion'alidade do FOro ·concedido, e at§ 
_porém prlvi.Jeg!Ós de oausas; portanto não havendo um Senador d!to que se deve dei· 
,ha duvida em que se inclua aqui essa ex· xar isso á decisão do Poder Judlciar!o, se 
'cepção. fôr controvertido em .Juizo, é obvio e in

conven!Pnte. e Pl'rigo de conflicto se tal 
acontecer. Ser!a dlam-i!tralmente opposto a, 
Constituição que o Poder Judiciarlo se ln .. 
tromettesse na questão e se arrogasse o di· 
re!to de conhecer de accOrdos de CorOas, ata-

0 SR. ·VISCONDE DE CAYRÚ: - Sr. Presi· 
dente. Voto que não se supprlma, como se 
propOz. mas passe estt' Artigo da Lei vinda 
da Camara dos Deputados, por me parecer 
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cando 0 Poder Ex·ecutivo, .a quem privativa , mui positiva e expressamente, quaes eram & 

e ·exclusivamente pertence razer Tratados. i qua.es não eran1 Artigos Constitucionaes. ln· 
. ! contestavelm~nte não entra nesta classe o 

E' politico o Artigo, porque tendo-se j Art!go da ·abolição dos ·prlvileglos do FOro. 
neste Senado já disputado sobrt:! a validadt 

1 
F·icou, pois, livre ao Governo concedei-os a 

do Tratado com Inglaterra, por vh: a Rect "/ Nação estrageira por Tratados e ao Corpo Lot:· 
ri~.ação de L.ondres sem ser referendada pe~~ gislativo ratifical·os; além de que o privile
Mmistro dos Negocias Estrangeiro~, ê not .,.10 da Conservatori.a em nada substancial· 
rio que já veio authentica declaraçao do .Qa- ~ente encontra a just!ça; ou a convenienc:a 
binete de S. James que os Tratados das Co- da Nação, v-isto que o Conservador da Nação 
rõas eram actos pess.oaes das Altas Partes Britannica deve ser um. Des-<>mbargador da 
Contractantes, e por lsso não precisavam de Casa de Supplicação, sem que se presuma to
referendas do Ministro do Expediente. A~êm da a integri~ade, e de seus actos ê recurso 
de que a Politica reclama especial conslde· para Tribunal superior. A questão de terem 
ração do Governo Imperial ao Governo Brl- :- os Ingleze· sua antiga Conservatoria . _ _ d 'd ou nao ::. . 
tanmco, nao só pelas contemplaçoes ev. as é m is de formalidade ~o que de realidade 
á amizade com tão grandes Potencias, mas da o~dem Jud.icial. Seria melhor qu-e hou· 
tambem pelos .interesses commerciaes do Bra· vesse a harmonia com a .regr.a geral contra 
zil, que dev~ á Nação Ingleza, desde que a privilegias. a que annuiram os Negociadores 
Côrte de Portug.al se transportou ao Rio de de outras Naçõ~; mas é notorio qu-e Minis
Janeiro, a maior exportação d~s gene~os da tro tão Liberal como Ca.nning, foi o que ·in
ri·queza nacional. Aquella Naçao, p·or estar sistio na condescendencia do nosso Governo 
ãcostumada ao gr.ande jogo mercantil, ainda ao seu nesse ponto, por comprazer ao Povo 
quando o :Despota Militar Bonaparte vedou 

Inglez. 
no Continente da Europa o comme1:cio colo· c s O Sn. 2.1ARQtiEZ DE AI!AYET.LAS: - r. 
nial. e por ter, ·como se jacta, conta aberta Pr-esidente. A discussão deste Artigo tem 
com todo o Mundo, soube continuar o seu transposto os verdadeiros Umites da questão: 
commercio ·em todos os Emporios, ostentan- é .necessario que nos restrinjamos ao ponto 
do o irresistivel· imperio mercantil, do que que se discute, e não ultrapassemos as suas 
seus inimigos appellidavam "Nação botiqui· r.aias. Aqui não se trata de avaliar o mere
neira", não obstante o irracion.al então in· cimento do Tratado celebrado com a Ingla
titulado "Systema do Continente." terra, nem com outra alguma Nação: trata-se 

Não é inconstitucional o Artigo, como se si·mplesmente de ver se ac.aso existem Trata
tem ·inculcado. Os Deputados são de indispu- dos em. que se t-enha concedido FÔro privile
tavel popularid,ade, e sem duvida não propo- giado aos subd·itos das potencias com que 
riam, nem adoptariam decisão contra a clara esses Tratados se fizeram. Ha um com a In
lettra da Constituição, e convenlencia do glaterra, cuJa estipulação a este respeito ê a 
Povo. A Constituição não ~alia em privile- .seguinte: . (Leu). O que se promette aqui é 
gios concedidos por Tratados. Não podia en-. a conservação do Juizo privativo que" têm os 
trar na mentt- do Governo Imperial romper e Inglezes, emquanto não houver um equiva· 
s·em ·especial menção, com os T.ratados, que lente satlsfatorio. Ora, a· razão prov.avel do 
ain~a estavam em vigor, e com que os ln- Mlin~stro .Brlta.nnico (insistir neste ponto ê 
gleze8 cont.avam, quando vieram fazer esta- o descredito, em que se acha a nossa Mag!s
belecimentos no Brazil, e se resolveram a tratu.ra. Um.a. vez, pois, que. se r,eforme o sYB· 
emprehendcr negociações em grande na boa tema Judicial que se estabeleça o Juizo doe 
fé da perenne segurança da sua Conservato- Jurados, que tão acreditado se acha em as 
ria. As Constituições Politicas só regulam as Nações m.ais clvUlsadas, e a que os J.ngle~el 
fÓr.mas de Governo, e ;internas garantias e estão acostumados, devem certamente convir 
não excluem, e menos anniqullam as ·relaçws neste substituto, e o devem. Julgar satllfato· 
subsistentes internacionaes antes estlpulad~. r.io, não obstante vir a constituir o FOro Com· 
entr•~ Nações e Nações pelos Governos respe-~ mum: por isso tenho sustentado e defendido 
ctlvos. Demais a nossa Constituição declarou a suppressão do Artigo; e até por outra r,a· 
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zão que ê não virem as mais Nações reque· 
rendo igual privilegio de terem tambem o seu 
Juiz Conservador ... 

Discipulos do Salvador do Mundo, quando se 
resolveram a seguil·o. Ouvi tambem fallar na 
Igualdade das Nações -independentes. Atê a 

O tachygrapho não alcançou o res· 
to do discurso. 

0 Sn. VISCO::-iDE DE CAnú: - Sr. Presi· 
dente. Fez o Nobre :M,arquez de Carayellas a 
censura de ter fallado em cousas excentrieas 
á questão; mas penso que a censura recai 
sobre elle, que trouxe de casa e leu neste Se· 
nado o Artigo controverso do Tratado de 
Commercio com Inglaterra; o que nlo era 
da O~dem do Dia. 

Sr. Presidente. Penso que não estou -f6ra 
da ordem. V. Ex. d·eu para Ordem do Dia a 
continu.ação da discussão do Art. 3• da Lei 
sobre os privilegios dos Fóros, em que se fez 
excepÇão do Fô.ro concedido por Tratados. 
Foi proposta por um Nobre Senador a sup
pressão de tal Artigo; eu pedoi a palavra para 
sustentar .a minha opinião, submetti ao Se· 
nado as razões que considerei convenientes 
para que passasse o Artigo: e persuado-me 
ter mostrado a justiça, necessidade politic,a e 
constitucionalidade delle. Ouvi na discussão 
dizer-se que era conveniente a suppressão, 
para que os Governos das mais N.ações não 
viessem requerendo dgual privilegio de terem 
seus Juizes Conservadores. Não se póde re· 
ceiar requisitaria destes Governos, visto que 
fizeram renuncia desse privilegio de que es
tavam de posse, e ·· serl.a indecente reclama· 
ção contra o proprio facto: além de que s6 
foi inter.ina a concessão da Conservatoria, 
emquanto não se achar substituto s.atlsfacto· 
rio. Talvez, quando entre nós se esta.belecet 
o Juizo dos Jur&dos, o Governo Britannico 
desista da estipulação, t~mdo plena confiança. 
na ad:ministração da Justiça, vendo adoptada 
um.a instituição do seu Paiz. E• de relevar 
por ora a falta dessa confiança, pois, por 
desgraça, em papeis publicos e a.tê no Corpq 
Legislativo se tem continuamente des.acredi· 

, tad.o o systema, e exerci cio dos nossos J'uizos 
·subalternos. Ouvi tambem fallar com ~m

phase que os !n.gtezes têm vindo fazer esta· 
belecimentos de commercio no BrazU sô por 
seu interesse. E que Nacllo obra diversa· 
mente? "S6 Deus é que dA tudo de graça". O 
qwid tJrpo crit vo'bisr foi a. est1pulacAo dos 

Republica de .S. Marinho, quando existlo com 
seus seis mil cidadãos, tinha -essa pretenção, 
emquanto as grandes Potencias o consenti
ram. Tem-se em vão pretendido transpassar 
para os Estados Soberanos a presumid.a igual· 
dade jacobinica dos indivíduos phantasiosos. 
Atê por Direito Publico, e das Gentes se clas
sificam os Sober.anos como Potencias de la, 
2• e 3• ordem, sem que nisso se eonsidere of
fensa á. sua dignidade. A prudencia e epi
cheia Politica. dictam que as Nações que ca
recem de auxilio, e commercio 9as que se 
.acham mais ayantajadas em poder ·e cabedal, 
tenllam condescendencias; comtanto que não 
sejam indecorosas e servis. Os Governos s6 
fazem calcules de interesses dos respectiYOs 
Estados. Entendo que o Imperio do Brazil 
tem ma.ximo interesse de concordia com o 
I-mperio Britannico, que pela distancia e im
mensidade de territorios, não tem razão de 
conflictos por ambição e cubiça. Não. digo de 
minha cabeça, mas por autoridade do celebre 
Estadist.a Taleyrand, aliás ini-migo politico de 
Inglaterra, que todas as Nações, especial
mente as de novas e vastas terras, cuja prin
cip,al ·industria ê a agricultura, devem ter 
relações amigaveis e commerciaes com os rn
glezes, não só pela belleza. variedade, perfei
ção e barateza relativa de su.a.s manufacturas, 
mas principalmente pela faculdade que têm 
de fazerem os seus Negociantes la.ngos crelili
tos .aos que com elles tratam; e no geral, por 
se contentarem com menores lucros, pela 
grandeza dos seus capltaes. Esta doutrina. 
mui digna de attenção, se acha consignad~ 
nas Memorias de Economia PGUtlca do Insti
tuto Nacional de Paris. Emfim, seja-m~ li
cito lembr,ar aqui a reg~a do -mais sablo d.os 
antigos R~is :Salomão: "Não deixes o teu 
amigo, nem o amigo de teu pai". 

O Sn. M.ARQUEZ DE CARAVELLAS: - Sr. 
Presidente. O Nobre Senador tem-se demora
do em longas idissertações, alheias inteira
mente d.a materia. A questão ê simplesmeDte 
saber se neste Tratado se concedeu um Jubo 
pr.lvativo pa.ra os Inglezes. Se a Cama.ra as
sentar que se concedeu. deve passar o 
Artigo: se ella entender que se lllo concedeu. 
deve su·pprfmir·se. Em nada vem para aquf 11 
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Sr. Presidente, todas as mais considerações i pressão do Artigo: uma tal declaracão ou ap
que se têm feito: não se trata aqui de con- provação ê antes um precedente mui funesl:o 
templacões com Nação nenhum.a -estrangeira, p,ara argumento de futuro. 
nem tambem se trata de saber se um Tra-
tado p6de estabelecer Juizos que não sejam 
conformes com a Constituição. Isto podia ter 
lugar se acaso estivess·emos ex,aminando e dis
cutindo o Tratado, mas esse não é o nosso 
objecto. Disse tambem o lllustre Senador que 
eu é que estou fõra da ordem; porque ha
vendo V. Ex. dado para ordem do dia a con
tinuação da discussão desta Lei, eu trouxera 
o Tratado de casa, e o lera. Engana-se o No
bre Sen.ador; tal Tratado não trouxe, nem 
vinha. preparado p,ara fallar nelle. O Illustre 
Senador Sr. Borges é que o foi buscar â Se· 
cretaria, e agora m'o emprestou para me cer
tific.ar da sua materia. 

Seguia-se a fallar o .Sr. Borges, e 
depois o -Sr. Marquez de Caravellas, 
cada um dos quaes fez a analyse de, 
diversos Artigos do Tratado, porém 
em differentes sentidos. (1). 

O SR. MARQUEZ DE PARANAGu"\.: - Qu.an
do pedi a suppressão deste Artigo, foi porque 
não podia suppôr, nem supponho que haja es
tipulações no Tratado contrarias {1. Constitui
~ão; porém supponhamos que as ha, serâ 
,agora occasião de approvarmos, e poderemos 
approvar semelhantes estipulações? Penso que 
não; por consequencia não devemos emittir 
nesta Lei uma só idéa, que indique tal appro
vação. Demais do que vale que o Artigo de
termine que subsistam esses privilegj.os con
cedidos nos actuaes Tr,atados, dut:ante o tem
po dos mesmos Tratados? Acaso esta decla· 
ração t·erã por fim evitar que os mesmos con
tinuem a conceder-se em novos Tratados, ou 
que concedidos possam ficar em vigor? Se o 
Ministerio não fez caso da Constituição con
cedendo-os contra ell.a, como se diz, fará mais 
caso da L·ei para os não conceder para o fu· 
.turo? Será por isso mais responsavel? Por 
certo. não. Por conseguinte insisto na sup-

(1) Não se põde publicar esses dous dis· 
cursos por não termos o Tratado á vista, e 
ser sem isso impossivel fo~mar idé,a. do que 
os Nobres Senadores disseram pelo que o ta
chygrapho ~screveu. 

Não havendo mais quem fallasse, 
e da.ndo·se por discutida a materla, 
propôz o Sr. Presidente se a Camara 
approvava a suppressão do Artigo: 
Decidio-se que não. 

Se P.assava o Artigo, 
Emendas. Passou. 

salvas as 

·Se .passava a Emenda do Sr. Vis· 
conde de Caethé. ·Passou, ficando pre
judicada a do .Sr. Carneiro de Ca.m-
pos. 

0 Sn. VISCONDE DE ALCANTA.RA: -.Sr. Pre
sidente. Devo declarar que eu votei pel,a. sup
pressão do A.rtigo, e depois não votei por 
mais nada. 

O SR. MARQUEZ DE 'CARA.VELLA.s: -Não 
sei se póde ser permittido · o que o Nobre 
Senad<>r diz. Porque eu votei pela suppressão 
do Artigo, e esta não passou, não hei de vo· 
tar depois em cada uma das propostas, que 
se fizeram? Penso que nenhum Senador põde 
deix,ar .de votar, pois d·e outra maneira mui
tas V<!zes passaram Artig<>s, que realmente 
não passaram. 

O Sn. CARNEIRo DE CAliPOS: - Eu estou 
pela mesma opinião do Illustre Senador, qu~ 
acabou de fallar, e accrescentarei que o mes
mo Regimento diz que os Sen,adores são obri· 
gados a votar sobre todas as pt:oposições que 
houver na Camara. 

O SR. VIscoNDE DE ALcA...~T.ABA: - Sou 
um Membro da Camara, não ha duvida, em 
que hei de votar, e eu preenchi essa obriga· 
ção. Propôz·se o Artigo, votei contra elle to
do, por consequencia não approvo nenhuma 
das suas partes: ora, tendo feito isto. como 
é que hei de V{)tar segunda vez? Se ·.!epo,s de 
ter reprovado todo o Ar.tigo, appro\·asse ai· 
guma d.llj's suas ~tes, -mostrava cdntrodi· 
cção e. incoherencia: portanto, tendo votado 
pela suppressão total do Ar.~!go, nã J tenho 
mais que votat:. 

Não se entende o que escrev:m o 
tachygrapho sobre o discurso do Sr. 
Rodrigu-es de Carvalho. 

29 
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0 SB. M.UtQUEZ DE CABAVELLAS: - A ques· 
t!o estt\ decidida. pelo Regimento. Ora, eu 
não digo que <1 -Senador não possa votar C!ln• 
tra esta ·ou aquella proposição; mas rUzelj 
não :voto, não póde ser. Se o Senador, con
servando-se na. Ca:mara, não se levantou, de· 
pois da primeira votação, porque não vota 
sobre as mais proposições, ha um voto nullo; 
e póde isto influir tanto na resoluç~o da m.a· 
teria, que eu requeiro nova votação. Tambem 
não estou pelo que aqui se disse sobre o sa
hir para fóra, o que não quizer votar. Isso 
ê uma evasiva, .e não se ·deve suppôr de n5s: 
eu, ao menos, nunc.a o p~:atlcarei. 

O -SR. BoRGES: - Levanto· me unicamentE: 
para ·observar que quem não se levanta, vota 
pela negativa. Isto é o que fez o Sr. Viscon · 
de de Alcantara. Propôz-se se passav,a o Ar· 
tigo, ficou sentado; propuzeram-se as Emen· 
das; ficou tambem sentado:. por consequencia 
votou contra ellas. Parece-me que nisto não 
ha duvida ,alguma. 

Consultando o Sr. Presidente se 
devia proceder-se á · nova votação, t' 

decidindo-se que sim, propôz a sup· 
,pressão do Artigo, -conforme a pri
meira parte da Emenda do Sr. Mar· 
quez de Paranaguá. Não passou. 

Propôz depois o Artigo, s.alvas as 
Emendas. Passou. 

Propôz a Emenda do Sr. Visconde 
de Caethé. Foi rejeitada, e o mesmq 
aconteceu com a do ·.Sr. Carneiro de 
campos. 

Entrou em discussão o A~t. 4•. 

"Art. 4.• O Juizo Ecclesiastieo fica. limi· 
tado ao 'conhecimento das Caus.as meramente 
Ecclesiastlcas. São Causas Ecclesiasticas as 
que versam sobre os Actos do Ministerio Ec· 
clesiastico;· e as que têm por fim a imposição 
de penas meramente Eccleslasticas." 

O Sr. Marquez de Inhambupe," cujo 
discurso o tachygra.pho não. ouvio, of
fereceu esta 

E::\IENDA 

"Atldicione·se que, quanto 4s Causas crl· 
mes, fique subsistindo a Legislação actual.
Jlarquez cte Inhambupe." 

Foi apoiada. 

O Sr. Visconde de Cayrd comb.ateu 
o Al'tigo eom o fundamento, segundo 
o tachygr81pho pOde colligir, de que 
era contrario á. Rieliglão do Estado, 
e por consequencia á Consti~uição, 

que garante sustentai-a; offerecendo 
por fim a seguinte 

EMENDÁ 

"Proponho que seja supprimido o Artl· 
go 4•. - Visconde àe Oayrú." 

Foi apoiada. 

Não havendo mais quem fallasse, e 
dando-se por discutida. a materia, 
propôz o Sr. Presidente a suppressllo 
do Artigo, e não foi -approvado. 

Propôz então se passava o Artigo, 
salva a Emenda. Passou .. 

Se passava a Emenda do Sr. Mar
·quez de Inhambupe. Não ps,asou. 

Entrou . em discussão o A~:t. 5•, com 
os dous paragraphos respectivos. 

"Art. 5.• Aos Conselhos de Guerra ficam 
pertencendo as causas dos crimes meramente 
Militar, os quaes· são: 

"1.• Os Crimes que dizem respeito á Dis· 
ciplina e serviço Militar. 

2.• Os Crimes de traição, sedição e tu· 
multo commettidos · em tempo de Guerra, por · 
Militares ou P.aizanos, quanto a segurança 
do Exercito, ou· da par.te àelle, e~ .Compa· 
nhla, PI:aca sitiada ou· Embarcação de Guerra." 

0 SR. MA.BQUEZ DE !NH.A.l\IBUPE: - 0 prl• 
vilegio dado aos Militares ê um privilegio 

·pessoal, e funda-se em duo.s razões: a prl· 
meira ser . este genero de vida. muit;> arris· 
cado; empregarem-se estes homens na de· 
fesa tanto intern.a, eomo externa da Na· 
cão e merecerem por isso certa, e não poder 
portanto estar sujeita ás mesmas Autorida.· 
des, a . que estão sujeitos os mais Cidadãos; 
poJ: isso entre os seus mesmos superiores 
forma-se um Tribunal para os julgar. Ora, 
esta. excepção que aqui se faz, já está na Con· 
stituicão; e como os .Militares nos casos civis 
não · têm FOro particul.ar, e são de mandados· 
perante · os Juizes civis, parece desnecessa.rto 
o Artigo. 
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EMENDA RESOLUÇ.:\.0 

"Proponho a suppressão deste Artigo, e A Assembléa Geral Legislativa. do Im· 
dos pa.ragraphos que delle se deduzem. - per lo Resolve: 
MCM"quez de Inhambupe." "Art. 1.• Far-se·hão as Eleições para a. 

Foi apoiada. proxima Legislatura, e as que tiverem lugar, 
o t.a~hYgrapho não apanhou 0 dfs; durante a mesma, pelas Instrucções de 26 de 

curso do sr. Marquez de Para.naguâ. Marco de 1824, com as seguintes declarações: 
Deu a hora, e ·por est.a razão ficou ''1·· Proceder-se·ha em cada Provlncia. âs 

adiada a materia. Eleições primari.as no mesmo dia em todas 

O .Sr. Presidente designou para Or· 
dem do Dia a continuação da dis· 
cussão do Projecto adiado; o Proje· 
cto sobre a navegação de rios, aber· 
tura de canaes, etc.; o Projecto sobra 
a Liberdade da Imprensa. 

Levantou-se a Sessão ás duas ho· 
ras da tarde. 

RESOLUÇÕES DO SENADO 

'
1Illm. e Exm. Sr. -·Em resposta ao Of· 

ficio de V. Ex., de 9 do corrente, cumpre-me 
paJ.:ticip.ar-lhe, que a Commissão do Senado, 
nomeada para de commum accôrdo com ou· 
tra igual da Camara dos Srs. Deputados re· 
ver os Projectos dos Codigos Criminaes, está 
prompta a re·unir·se ·DO dia 14· do corrente, 

· ás 6 hor.as da tarde, · no Paço da mencionada 
Oamara. 

Deus Guarde a V. Ex . ..:.. ·Paço do :Sena
de, em 11 de Junho de 1828. - Visconde de 
Cacthé. - Sr. José Antonio da Silva Maia." 

31 . .SESSÃO, EM 12 DE JUNHO 

Expediente. - Oontinwação da cltiscUSlSão do 
. . Projc'cto de L~ tobrc o F6ro pessoal 

PRESIDENCIA DO SR. DISPO CAPELLÃO.MÓB 

as Assembléas Parochiaes: depois ás secun
darias, tambem ·no ·outro determinado dia em 
todos os Collegios Eleitoraes; par.a o que, 
assim como para as ,apurações nas Camaras. 
das Capita.ei, o Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocias do Imper.io na Província. 
onde estiver a Côrte e os Presidentes· das de· 
mais Províncias em Conselho, tendo em con-
sideração as respoectiv.as distancias fixarão as 
épocas: e darão as providenci•as que convie
rem, para que as Eleições se concluam legal 
e impreter.ivelmente dentro em seis mezes, 
contados do recebimento do Decreto da con
vocação, sob pena de perdimento dos Empre
gos, que threr~m. e .inhabiiidade perpetu.a 
para quaesquer outros, se a demora na -expe
dição das Ordens fôr causal de se ell!i.S não 
se effectuarem no p:rdixo teJ.:mo. 

"2.• O Ministro dos Negocies do Imperio 
e os Presidentes -em Conselho poderão es
treitar os Districtos Eleitoraes já designados, 
multipHcando·os como m.ais convier.. · 

"3.• Os Eleitores, que faltarem sem causa, 
que os impossibilite, julgada tal pelos Col
l·egios Eleitoraes, serão ·multados na quan· 
tia de 30$000 a 60$000, a juizo dos mesmos 
Collegios, applicados P.ara a despeza dos Es-
tabelecimentos de Instrucção Publica do res· 
pectivo lugar. 

"4.• As Mesas. dos Collegios Eleitoraes, 
que não i'emetterem em tempo o r.esulta.do de 
seus trabalhos · âs Camaras ou Autoridades 
dos respectivos Districtos, serão multa.d~ 

• pelo Governo na Provinci,a, onde -estiver a 
Achando-se presentes 30 SI:S· Sena· Côrte, e nas outras pelos Presidentes em Con· 

dores, o Sr. Presidente ,abrio a Ses· selho, na quantia de 300$000 a 600$000, ra
são, e lendo·se a Acta da anteceden- teados entre os seus Mem·bros, applicados 
te, foi approvada. para as despezas dos Cursos J'urid.icos; na 

O Sr. 1" Secretario leu um Officio mesma pen,a incorrerão as Camaras das Ca· 
da Cam.ara dos Srs. Depu.tados, que beças dos Districtos, ·que não fize~em as cam· 
acompanhava ,a seguinte petentes remessas para as Camaras das Ca· 
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pltaes; e estas quando não fizerem as apu-, "Cada Provincia dará. tantos supplentas 
r,ações no tempo devido: as Autoridades das quantos fo~:em metade dos respectivos Depu· 
Cabeças do Dlstr.icto, que incorrerem na pena tados, com a dl!te.renca que, qu.ando o nu· 
d·este Ar.tigo, pagarão tanto como cada um mero ·dos Deputados fOr ·impar, o numero dos 
dos Membros das Camaras que fOr condem· supplent·es será metade do numero immedia· 
11ado- tamente maior. - ·Paço da Camara dos Depu· 

"·5.• As :Mesas dos Collegios Ele!toraes, o tados, e·m 11 de Junho de 1828. - José ela 
Governo e os Presidentes em Conselho remet- Oosta Carvalho, Presidente. - José An:t'onio 
terão .as Listas dos multados na f6rma dos ãa SilVa MOia, 1• ~secretario. - José OarZo1 
Artigos pr·ecedentes âs Camaras do~ respecti· Pereira ãe Almeida Torres, 2• Secretario." 
-vos Districtos; -cujos Procuradores farão a 
cobrança das multas perante as Autoridades 
Judiciarias do lugar. 

"6.• Os :M.embros do Corpo ·Legisl,ativo, 
que faltarem ao comparecimento annual sem 
·causa, que os impossibilite, julgada tal pela 
respectiva Camara, fi.carão priv.ados d~ exer
clcio do Emprego, que tiverem, e inhabeis 
para obterem qualquer outro, ou alguma gra
ça., durante .a Legislatura. 

"7.• As ·C6pi,as, ·Listas. e Certidões que 
receber o :Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocias do Imperio, em observancia do ca· 
pitulo 5• paragra:pho 9• Capitulo 6°, paragra
pho 6•, Capitulo S• paragraphos 5• e 7• das 
Instrucções, serão pelo mesmo Ministro en
vi.adas ás Camaras do Corpo Legislativo. 

"S.• Os Eleitores que deverão sempre 
comparecer pessoalmente serão dispensados 
de assignar as suas listas, e a cargo das Me
sas Eleitraes fica fiscalisar o numero della, 
e ,a. identidade dos Ele.itores, sem attenção ao 
disposto no Capitulo 9• paragra:pho 7• das 
Instrucções, que fica sem vigor. 

9.0 Todas as duvidas e questões sobre a 
idoneidade dos el-egiveis ou suborno, relati
yos a Senadores ou Deputados, serão decidi
das ·pelas C.amaras Legislativas, a quem elles 
pertencerem, âs quaes ·se remetterá o · termo 
que de tudo. se .lavrar com as necessarias cla· 
rezas, sem que por isso iiiterrompa o pro
gresso da Eleição. 

"10. Bastará. que ·um Eleitor requeir~ 

que se nomei·e por escrutinio os Membros da 
Mesa, P.ara que assim se proceda, sendo o 
requerimento apoiado pela decima parte dc,:J 
Eleitores presentes." 

"11. Nas mesmas Listas, em que os Elei
tores nomearem os Deputados, nomerurão 
mais tantas pessoas par.a supplentes, quantas 
~ouberem á Provincia, na s·eguinte proporção: 

Mandou-se imprimir para entrar na 
Ordem dos trabalhos. 

O Sn. DuQUE EsTRADA: - Requeiro que 
o Sen.ado designe qual o Official da Secreta
ria que, na f6rma do Regimento, deve vir to
mar· os apontamentos para a Acta na falta 
do que serve, pois já hontem não veio ne
nhum. Eu não me eximo do trabalho de fazer 
a Acta, porém o Regimento manda que seja 
um Offi.cial da Secretaria. 

0 SR. M.A.RQUEZ DE CARAVELLA.S: - 0 Sr. 
1° Secretario é quem deve dar providencias 
para isso, 'POrque é quem está encarregado 
na Secretaria. 

O SR. VIscoxDE DE CAETHf::: -Já pergun
tei se já tinham vindo os Officiaes, .afim de 
chamar algum para este serviço: disseram• 
me que ainda não e que na Secretaria se 
achava s6 o Official :M:aior. 

O Sn. MARQUEZ DE CARAVELLAs: -Dizem
me que agora estâ na Secretaria um Official 
além do Official Maior, seja chamado esse 
Official, e se elle não quizer v.fr, nós d.aremos 
as providencias. · 

Não havendo mais quem fallasse, 
pllz o Sr. Presidente a votos esta ma
teria, e resolveu-se que se mandasse 
vir um Official da Secretar-ia. 

Entrou-se na Ordem do Dia, cuja 
primeira parte ·era a continuação da 
discussão do Projecto· de L-ei sobre o 
Fôro Pessoal, adiada na Sessão an
tecedente no Art. 5•, com uma Emen
da do Sr. Marqu-~z de Inhambupe. 

0 Sn. MARQUEZ DE PARANAGu.Ç: - Sr. 
Presidente. Quando hontem pedi ,a palavra, 
foi para offerecer uma Emenda substitutiva 
a este Artigo, porque não estão nelle compre-
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hendidas algumas especies de crimes, que to· 
davia me parece deverem ser julgados no FO· 
ro Militar. Taes são os crimes commettidos 
em acto de servlço - os crimes comniettldos 
por militares contra •militares, ou dando con· 
ta aos desertores - e os crimes de duello 
commettidos por Officiaes de mar ou de terra. 
Com effeito estes crimes estão ligados â 
Causa militar de tal modo, que não podem 
deixar de pertencer ao Fôro respectivo. Sup· 
ponhamos, por exemplo, um Official encarre
gado de uma diligencia ou cc•mmissão, que 
durante ella abusa das ordens que recebeu, 
arromba as portas da casa do cidadão, entra· 
lhe de noite em casa, e commette quaesquer 
outras violencias. Supponhamos um soldado 
que estando de guarda ou de sentinella faz 
um roubo, ou commette um homicídio. Esses 
crimes que, considerados só de p·::r si, se não 
podem rigorosamente dizer crimes militares, 

a opinião to!'lnado este cri-me atê como um 
dever enh·e os mi11tares, p,areee que o seu co· 
nhecimento só deve competir ao FOro dos rêos, 
sendo os seus Pares os unlcos J-uizes proprios 
e aptos para pezarem o grão da affronta e 
avaliarem as circumstancias de pundonor, em 
que os réos se ach.avam para exigirem ou ac
ceitarem o duello. Isto quanto ao 1° paragra· 
pbo do Artigo. 

Quanto ao 2° paragrapho tambem enten
do que ·não póde passar sem alguma corre· 
cção, pois que pel.a •maneira com que estâ 
conccbi·do, só se entendem contemplados os 
crimes de traição, sedição e tumulto, com· 
mettidos em tempo de guerra (e não em tem
po de paz) contra o exercito ou parte delle, 
e não contra a armada ou parte della) em 
campanha, Praça sitiada ou Embarcação de 
guerra (e não ·em Praça que não estiver si
tiada e até podendo -estar pro:nmo o inimigo) 

e que por conseguinte, passando {) Artigo As razões por que deve tomar-se em conside
como está, o qual só sujeita .ao Fôro militar ração o que acabo d·e ponde.rar. são tão ob-
os crimes "meramente militares", aquellcs fi
carão pertencendo ao Fôro civil; mas se se 
!1:-t_tender a que foi atacada e offendida a dis
ciplina, e o Serviço militar, se não primeira· 
mente, ao m-enos ao mesmo tempo em que 
taes crimes se commetteram, é fóra de ques
tão que deve dar-se preferencia ao Fôro dos 
réos, perant-e o qual elles são especialmente 
responsaveig, 

Igualmente me parece que aos Conse
lhos de Guerra deve perten·cer o julgamento 
dos crimes ~ommettidos por militares contra 
militares, ou dando couto aos desertores. Of
fende:t: o seu camarada, ou a.coutar o qu.z des
ampara as f!leiras. em que ú mesmo cumplice 
é obrigado a conservar-se, são delictos oppos
tos á disciplina e ao bem do Serviço militar, 
cuja manutenção a ninguem tanto cumpre 
zelar, como a taes individuas, para conserva
ção dos mesmos Corpos. de que são mem
bros.· 

Quanto a duellos é notoriamente sabido 
que ,apezar das leis que· prohibem semelhante 
crime, o não dispensa o ponto de honra, que 
é essencial ao caracter militar, de maneira 
que se tem visto muitas vezes indiv!duos 
lançados fóra dos respecti-vos corpos por sa 
não desaggravarem quando insultados, ultra· I 
jados ou não acocitarem o duello, quando 1 
desafiados pa.ra elle. Por conseguinte tenda 

vi.as, c que não podem escapar á penetração 
e sabedoria do Senado. Por conseguinte, peço 
licença para offerecer uma Emenda, em que 
esses casos vão declara-dos. 

"Em lugar do Artigo 5°, e seus dous pa
ragraphos, proponho que substitua o seguinte: 

"Art. 5.0 Aos Conselhos de Guerra ficam 
per.te.nc-endo só as Causas dos Crimes se
guintes: 

1.0 Os crimes que dizem respeito â dis
ciplina e serviço militar; 2n, os cri·mes com
mettidos em acto de serviço; 3n, os crimes 
commett!dos contra seus camaradas, ou dan
do couto a desertores; 4°, os crimes de duel
lo commettidos por Officiaes de mar ou terra; 
sn, os crimes de traição. sedição e tumultos 
commettidos por individuas do Exercito ou 
da Armada, ou por paizanos, contr3: o mesmo 
Exercito ou parte delle, ou contra a Armada. 
ou parte della, em campanha. P.raça sitiada 
ou fechada ou Embarcação · de Guerra. -
Salva a redacção. - Marqucz de Paran,aguá .. r. 

Foi apoiada. 

O Sr. Borges, depois de ter fallado 
por algum tempo sem o tachyg.rapho 
poder acompanhar o seu discurso, 
continuou dizendo ... 
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Quanto agora â enumer,acão que o Nobre I dita.ção. Pelo que toca aos MlUclanos, especte 
Senador quer fazer D.a su~~o Emenda, cu•mpre· em que se tocou aqui na antecedente dlscus· 
me observar. que a e~'cala das penas ê finita . são, sou de parecer que não devem gosar 
porêm a dos crimes é infinita e impossivel desse fOro, senão os Majores e Ajudantes que 
enumer,al-os todos. Jâ o Nobre Senador apon· 1 vencem soldo: os mais, ·não. Nem eu sei como 
tou nesta Camara muitos casos de crimes ci· 1 no Brazll se introduzia esta pratic.a. A Carta 
vis, todavia, sendo praticados no serviço mi-1 Régia de 66, que creou as Mlllcias no Brazll, 
l!tar, não se póde deixar. de dizer que são 1 não obstante ser muito ampla, e conceder 
-crimes militares. Além daquelles quê trouxe grandes hon·ras . âs Tropas da 2• Unha, não 
a Eme-nda, ha in·finitos que se podem exco- lhe concedeu aquelle privilegio, apez.ar de se 
gitar; port.anto .toda e qualquer substituição ter concedido em Portugal. Demais, no Bra· 
que se faça ao Artigo, por este modo, será. zil todo o homem é Mlliciano: fazer extensivo 
sempre defeituosa. Considerando este em·ba-1 este priYilegio aos Milicianos, é dal-o a toda 
raço, lembrei-me de ver o que havia sobre a gente: portanto não convenho nisso. A' 
esta ma teria .nas Nações civilisadas que .têm I vista das razões que .acabo de ponderar, . pasao 
gr,andes exercitas, ·como são a França e a I a fazer a Emenda que parece ter. lugar. · 
Inglaterra e pelo exame que fiz vi que ellas I 
tinham encontrado a mesma difficuldade em EMENDA 
extremar os crim-es permanentes militares do 
que são crimes civis; mas se· temos o reme- "Art. 5.o O Fôro Militar ficará subsistln
dio na nossa propria Constituição, par,a. que do, restringido unicamente ao Exercito da 1• 
havemos de ir buscai-o a outr.a parte? Diz a Linha, e os· Majores e. Ajudantes d.a 2• que 
Constituição, quando trata da Força armada, vencerem soldo, emquanto a Assemblêa não 
que uma Ordenança especial regulará. a or- organisar a Ordenança especial recommenda
ganisação do Exercito, suas promoções, sol- da na Constituição pelo ·Art 15. - Jo&é Igna
dos e disciplinas, o que quer dizer. que esta c~o Br>rges." 
Classe de pessoas ha de ficar sujeitar a um 
Codigo excent~ico, por isso que é de alguma 

Foi apoi,ada. 

maneira excentrica da ordem soci.al, não por- O Sn. MABQUEZ DE INI:U.:IIBUPE:.- Sr. 
que. não sejam Cidadãos, mas porque não tem Presidente. Nada se tem adiantado com esta. 
tod,a a co.nnexão com a sociedade; ora, se a discussão, a qual sómente tem servido de de· 
Constituição diz isto, e nós não podemos monstrar a difticuldade que ha em se class1-
agoJ::3, dar o remedio convenien.te, deixemos ficarem os crimes que são puramente milita
as cousas. no estado em que se acham, atê res. Convencido dess.a difficuldade .propuz ·na 
a.pparecer essa Ordenança, que necessaria· Sessão antecedente, como r.egra geral, que se 
mente se ha de lazer, porque a Constituição conservasse o Fôro Milltar no mesmo estado 
as·sim o J:Qanda. Bem sei que ha em a nossa em que atê agora tem existido, -emquanto se 
Legislação Militar muitas Lncoherencias que não organ!sa um Codigo, em que com preci-
se devem emendar, como por exemplo a de são se fixe quaes os crimes que ficam per-· 
perder-se o fôro pelo crime de Lesa-Majesta- tencendo a. esse Fôro, e qua.es aquelles que fi· 
de. Neste caso tir.a·se o rêo a um Juizo se· c,am pertencendo ao Fôro Civil; no que de· 
vero, eomo todos conhecem qUe são os Juizes vemos obrar com muita circumspecção, pois 
Militares, e va.i-se entregar a um Juizo mais sendo esta a princi·pal das poucas vantagens, 
humano, quando em outros muito menos gra· de que gosa uma Classe tão .necessaria, e tão 
v~s estão sujeitos ao primeiro. Perde-se o digna de consideração, como ê que se lhe ha 
fôro. pela resistencia feita á Justiça, e pega· de tirar s·em maduro exame? Esperemos que 
se' no réo, e manda-se sentenct.ar pela sua venha o Codigo que se ha de fazer e entlo 
Parte contraria, qu.e é a mesma Justiça of·/ trataremos disto .mais a fundo, então se elas· 
fendida, etc.; porém não temos outro reme· I sifi.carão. com madureza uns e outros .deli
dio senão conservarmos estas mesmas cousas ctos. A Emenda do Nobre Senador o Sr. Mar· 
emquanto as não podemos pôr em melhor 1 quez de Paranagu'á tambem nada adianta. Os 
ordem, o que demanda tempo, e profund~ me· ! crimes que ella aponta, são a milleslma par· 
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te dos passiveis, por co.nsequencia de nada . 
serve, e deve supprimir·se o Antigo para que 
neste ponto fiquem as cousas no mesmo es· 
tado em que se acham. Fallarei agora a res
peito dos Milicianos. Penso que esta. Tropa, 
em eam-panha, não pôde ser privada deste 
privilegio. Assim como elles então gos.am do 
soldo, fardamento e mais vantagens da Tro· 
pa de Linha, devem gosax: do Fõro. A razão 
é identica. 

O tachygrapho não ouvio o que 
disse o Sr. Marquez de ·Paranaguâ .. 

O Sn. BonaEs: - Sr. Presi·dente. Eu es
tou em tudo conforme com o Illustre Sen.a· 
dor que precedeu ao que acabou de fallar; 
reconheço com elle a difficuldade de se elas· 
sificarem os crimes militares e os crimes :ci· 
vis; concordo em que se espere pela Orde· 
nança, que a Assemblêa ê obr·igada ~ organi
sar a este respeito; mas não convenho na 
suppre~são do Artigo, porq11e dessa maneira 

tentando que esperemos pela Ordenança M1· 
litar, que se h.a de fazer. Essa Ordenação o 
que ha de fazer ê regular 'só a organisação 
do Exercito, suas promoções, soldo e disci· 
pUna; mas não elassificar os crimes que per:· 
tencema a um ou a outro Fõro. Isto lhe ê es
tranho, pois que a nossa Constituição 1J. Uml· 
tou sõmente á.quelles objectos, ê antes mate· 
ria de um Codigo, que levaria muito tempo 
a fazer. Ora, passando a fallar sobre o Ar:· 
tlgo, nenhuma duvid.a pôde haver no seu 1° 
paragrapho: quan.to ao 2° tambem não, nem 
pelo qu~ toca aos MHitares, nem ·pelo que 
toca aos Paizanos, pois ha toda a r.azão para. 
que estes nos casos apontados no paragr:apho, 
sejam julgados por Conselhos de Guerra. Acho 
que o Artigo está. muito bem concebido, e 
que deve pass.ar. 

O discur::o que pronunciou o Sr:• 
Marquez de Pa·ranaguá o tachygi:a-' 
pho não pôde apanhar. 

vinha a .ficar uma I.acuna nesta Lei. Trata-se O SR. BoncEs: - O Illustre Senador qu~ 
aqui da extincção dos Fõros privilegiados, sustentou o Artigo. além de outras especies 
como se ha de deixar de fallar no Fôro Md· apresentou uma com .a qual de maneira ne
litar? Deve-se necessariamente nomear esse nhuma me posso conformar. Disse elle qud 
Fôro, ainda que s6 P.ara se dizer que conti- a classificação destes crimes não ê objecto 
nue como até agora, que é o que .proponho da Ordenança que a Constituiçã:o manda fa
na minha Emenda. Quanto aos Milicianos, a zer, m.as antes de um Codigo que ·tomaria 
mLnha mente não é privai-os deste Fôro, muito tempo. O .que é uma Ordenança senão 
quando estão em serviço activo, e essa espe· um Codigo? O que é a Ordenança de 1708! 
eie pôde-se ~ddicionar á. minha Emenda, ou O Codigo Militar, que então s~ fez: portanto 
ter em consideração quando se redigir o Ar· não ha já receio por este lado, de que o~fen· 
tlgo. ~ damos a Constituição. Se a mate.r.'.a é p:ro· 

O .Sn. CARXEIRO ·DE CA:liPos: -Não ha pria de um Codigo, propria é da Ordenança, 
duvida nenhuma em que os Militares devem pois que a:mbos são a mesma cousa. Quanto 
ser julgados pelos seus superiores naquelles á. objecção d.a demora, se até agora não tem 
crimes, concernentes á disciplina, quero di· havido essa Ordenança, não podemos espe· 
zer nos crimes puramente militares; porém . rar que eHa venha? Existe uma, que se fez 
quando um 11rilitar commette um roubo, faz. para o Exercito de Portugal, da qual se po· 
um contrabando, etc., bem se vê que não está dem tlr:iir muitos elementos para .a nossa; 
no caso de ·disciplina. São já do Fôro civil ha .ta.mbem Codigos de outras Nações, que 
um crime de Lesa-u\.fajestade, e outros muitos nos podem servir de soccorro para esse tra· 
e quando os crimes forem mixtos, como por balho: portanto, é <le esperar que a demora 
exemplo o de uma sentineHa, que faz um não -seja tão gr,ande, como se suppõe. Porém 
roubo á Fazenda Publica, o maior ab!!orve o seja ou não, grande a demora, o Artigo não 
menor. Isto sempre assim se praticou, e não póde ser su.pprimido, ))<)rque deixa na Lei 
tem havido Inconveniente nenhum. O Soldado uma lacuna; não p6de .passar como está, nem 
que n_a.qu·elle acto. faz um roubo á Fazenda com outra Emenda., que não seja a mlnh;t, 
Publica, é julgado pelo Juizo da Corôa, e com porque ficará def<>ltuosissima. Legislar para 
isto já a Tropa está acostu~ada. Não posso se porem as cousas em confusão é pessimo: 
apoiar o que disse um Illustre Senador, sua· nesse caao fiquem antes como se acham, até 
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que 'lh-e3 poss.amos dar o r~medio convenien· rém, outro Illustre Senador que a Commls· 
t.e. Disse tambem o Illustre .Senador que nos são •MiLitar e Conselho de Guerra não é uma 
crimes mlxtos o maior absorve ·o menor. Isto e a ·mesm.a cousa. 
não deve passar j;arubem sem resposta. Per· 
gu~tarei qual ha de ser o Juiz que ha de 
julgar. qual . é maior, e qual é menor? Como 
é, possiv.el que· um homem est-ej,a sujeito a 
QO'US Fóros? Nos mesmos -crimes de .. Fazenda 
~a.} a pratica mostrou muitos dnconvenien
tes. Os Superiores Militares reclamavam os 
su~ditos das Autoridad~s Civis, dando maior 
impor.tancia lá. disciiplin.a militar e occorriam 
muitos conflictos. Propugnarei, Sr. Pr~'i

dente, pela minha Emenda, porque me pa
~ece ser a melhor, que actua:lmente podemos 
fazer. 

O Sr. Marquez depois de mui bre
ves reflexões, mandou â 1\'Iesa esta 

"Ao0 Art. 5° N. 2.0 Os crimes de traição 
sedição e tumulto, commett~do:s quer em 
tempo de guerr.a, .quer d·~ paz, por Mil'itares 
contra a segurança do exercito ou parte delle, 
praça sitiada ou .Embarcação de Guerra, c 
em campanha, aind.a mt>.smo por Paizanos 
incurscs nos r·~feridos crimes. - Salva a t:e· 
dacção. - il!arquez ãc Caravella.s." 

F'oi apoiada. 

O SR. BoRGES: -Voto contra a Emen
da, e quant.as mais se fizerem peor se ha de 
tornar a Lei. ·Recordarei agora, Sr. Presi
d·:m:te, uma proposição que o lllustre Sena
dor aqui emittio ha poucos dias, e com a 
qual se acha em contr.adicção a Emenda que 
offerece. Disso então o Illustre .Senador que 
já:mais se m·~ttesse Cidadão algum em Com· 
missão liUUtar; como é que agora os quer 
sujeitar a Conselhos de Guerra, que são a 
mesma cousa? Isto é contr.ad,ictorio. 

o Sn. MARQUE?. DE P.mANAGu.t: -Eu 

Fa.llou o Sr. Ca.~:neiro de Campos, 
mas o tachygrapho não ouvia. 

O Sn. Bonc:Es: - Quiz o Nobre Senador 
sustentar que Conselhos de Guerra são dlf· 
ferentes de Comimssoos Militares; é neces
sario que a Camara fique .f·ntelr.ada de que 
são a mesma cousa. O Conselho de Guerra 
é uma Commissão para a qual se nomeam 
ad ~ibitwm estes e ,aquelles Officiaes, e onde 
o réo não tem garantia nenhuma, porque não 
põde dar por suspeitos nenhuns dos Juizes, · 
deve ser sentenciado dentro de 8 dias, e em 
tempo de guerra até se lhe nega Advogado. 
E' necessario que a Camar.a conheça estas 
circumstanclas, e não se põde jâmais cha
ma;r regular um tal Juizo. 

O .SR. MAnQti"EZ DE CARAVELLAS: -O que 
se segue do que o Nobx:e .Senador diz, é que 
os Conselhos de .Gu·~rra carecem de ser re
fo~madoOs. N6s emendaremos ess.as irregula· 
ridades, quando se tratar da .Ordenança Mi· 
litar. 

O Sn. BoRGEs: - Não fallei senão para 
cont-rariar a opinião, que sustentou um II
lustre Sen.ador, diz·~ndo que os Conselhos de 
Guerra era um Juizo regular; como esse No
bre Senador se calou e o que me !precedeu 
r-2conhece haver neHes as 1rregui:aridades 
que apontei, estou satisfeito. 

O SR. CARNEmo DE CAUPOS: - Se deixei 
de responder ao Nobre .Senador não foi por· 
que me faltassem razões "P.ara isso, mas por 
m·~ persuadir de que não era necessario re· 
fortal-o. Todos sabem o que são Jui~os se·· 
culares. Põde um Juizo não ser perfeito, ma~ 
não deixar por isso de ser regula~. A mi
nha questão é que isto não se deve guardar 
par,a quando se fizer a Ordenança MiLitar, 
por ser um objecto estranho a essa Orde
n~nça; e porque tendo a Constituição aca
bado com todos os Fõr.os, e 'chegando-se ago
ra ao Fôro Militar, não se p6de dizer que 
continue a subsistir. 

não me opponho a que os Paiza.nos fiquem 
sujeitos a Conselhos' de Guerra nos ~s 
apontados, sendo em ·tempo de guerra; PO· 
'I:éni ainda insto em que se não considere 
sõmcnote a Praça sitiada, mas toda e qual
quer Praça de guerra.. 

0 Sn. MARQUE?. DE CARAVELLAS: - Con• 
venha na declaração que o -Nobre Sen,ador 
diz, por ser para maior clareza. Advi-rta, po-

O SR. BoRGES: - A Constituição diz, no 
ultimo Artigo em .que tr.ata da Força Arma
da, que uma Ordenança especial .regulará o 
que pertence a esta Classe: portanto no que 
proponho não vamos contra a Constituição. 
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Quanto ao mais, .t,am~m a Constituição man· 
da que se i:Stabel~ça O JUil!:O, por Ju~y, tantO 
no Civil c,'Olllo no Crimtl; ~ntretanto ain<la se 
não tem feLto. 

O Su. 1wL\llQUEZ DE C.AU.o\.VELLAS: - Não 
procede o argumen~o do Illustre Senador. 
Quando a Constituição trata do Poder Judi· 
oi,al, deixou dependente do Codigo fixar os 
casos que devem ser julgados pelo systema 
dos Jurados, dtl maneira .que é necessario 
que se faça esse Codigo, para ter andamento 
esse systema. A respeito dos Fórcs não fez o 
mesmo. Ella abolio-os, e não d!sse pelo que 
toc,a ao Militar qut! a respecth·a Ordenança 
marcasse os casos, em que o devia haver; 
antes impedia que ta1 Ordenança se occupas· 
se disso, marcando positivamente os objectos 
sobre .que ella deve versar, entre os quaes 
se não .acha este compr~hendido. 

Julgando-se sufficientemente <liis
cutida esta materia, propôz o Sr. 
Presidente se passava a suppr~ssão 

do Artigo. Não passou. 
Se passava o Artigo, :salvas as 

Emendas. Passou. 
Se a Camara approvava a Emen

da do Sr. Borges. Venceu-se pela ne
gativa. 

Se approvava a Emenda do Sr. 
Marquez de Caravellas. Foi appro
vada, e igualmente a parte da Emen· 
da <lo Sr. M~rquez de .Paranaguá -
contra a Armada ou parte della. 

Veio á discussão o Art. 6•. 

debaixo de sua esponsarbiirldade, os farão 
logo prender e entregar â Autoridade Judi· 
ciar!a. Aqui temos uma origem de grandea 
questões: as Autoridades necessariamente se 
hão de chocar, por se não deixat·em bem 
~ixados os crimes sobre os .quaes umas ~ ou· 
tras têm de julgar; ·porém como isso :passou 
ellas disputarão entre si esta disposição da. 
Lei. Para o que me levantei, Sr. Presiden.te, 
foi para fazer uma obsE-rvação a respe'ito 
do que se dispõem aqui sobre os MiLicianos. 
Diz o Artigo que serão presos por este mo
do, quando estiverem reunidos ~s ·Corpos a 
que pertencerem.' Pergunto eu, se não esti· 
vez: reunido o Corpo, porém s6mente dez ou 
vinte homens, ou um.a Companhia, ·para qual
quer diligencia, e um <lesses homens fôr cri· 
minoso, ha de ser preso por outro modo? 
Pelo Artigo deve-se entender que sim, por· 
que o Corpo não está reunido; mas isso noo 
tem lugar nenhum. Assento, pois, que, em 
lugar das paiavras do AJiigo, deve dizer-se -
quando em serviço. - Eu mando a minha 

EMENDA 

'·Em lugar das palavras - quando esti
verem reun.idos os Corpos a que pertencerem 
- substitua-se - quando e-m serviço.- Sal· 
va a redacção. - Marquez de Par.anaguá." 

Foi apoiada. 
O SR. BoRGES: - Voto pela suppressão 

deste Artigc, porque, s~ vem dar um.a netrma 
para as prisões dos ·Militares, estA muit~ 

mais manco do que o Alvará ue 21 de Outu- · 
bro de 17·63; e se vem para augme,ntar uma 

"Art. 6.a Os Militares do Exercito e os class~ que não conheço, empregada no Exer
-da Armada Nacional, não reformados, e os cito, não deve p,assar. Não sei o que são 
reformados militarmente Empregados, não "Reformadc:s Militarmente .emp.regados". Se 
poderão ser presos fóra d~ flagrante de- o Militar foi reformado sem o deyer ser, 
lido, senão por Cartas dirigidas aos seus ·torna a entrar para o Exercito; se foi bem 
superiores ou Commandantes, os quaes, de- reformado não é empregado no Exer~ito, nem 
baixo de sua responsabil'idade, os farão logo é chamado senão para algum Conselho de 
:prender e entregar á Autoridade Judiciaria. Guerra, na falta de Officiaes noo reforma- · 
Esta disposi~:ão é applicavel a todos os Mi· dos. ~ão acho, pois. no Artigo utilidade a.l
licianos, quando estiverem reunidos os Cor- gurna. e peço por isso a sua suppressão. 
pos a que pertencerem; e sempre aos seus O Sn. MARQUEZ DE PARANAGUÁ: :..... Le-
M.ajores e Ajudantes." v.anto·me unicamente para dizer que ba Of· 

o SR. MARQUEZ D& PARANA.Gu.\.: - Diz o fllolaes reformados: empregados. Nos T.ralla
ArtigG que os Mil.ltares, etc., não poderão lhos do Arsenal da Marinha. estão emprega
ser presos senão por -cartas . dliTigldas .aos dos alguns desses; porque posto não se achem 
seus SUperiores ou Comma.ndan.tes, os quaes 1 em estado de continuarem em serviço acti'Vo~ 

30 



·.:l. 

SessQo ·de 14 de Junho 

ilomtudo servem .par.a aq·uelle outro: e disso 
se . tira vantagem, escusando-se empregar em 
tal serviço Offlciaes, que são precisos para 
·embarque, e que, com e:ftelto, quasi todos 
estão embar,cados. 

O SR. BoHGES: - E' isso uma med.!da 
ecouomlc.a do Governo, que faz muito lkm; 
.mas não conheço Legislação alguma que a 
autorlse. Para o Officlal .reformado ser em
pregado ê necessario que elle convenha nisso: 
sem a sua vontade não o .põde ser. 

O Sa. MARQUEZ m; P.AUANAGU • .\.: - Esses 
Officiaes não vão obrigados, mas por sua 
livr·e vontade, e estimam isso muito. 

Não havendo mais quem preten
desse a palavra, e dando-se por dis
cutida a materia, propôz o Sr. Pre
sidente se pass.ava o Artigo, salva a 
Emenda. Passou. 

Se passava · a Emenda. Tambem 
passou. 

Entrou em discussão o Art. 7°. 

"Art. 7.° Continúa a Jur.isdicção Admi
nistrativa do Juizo dos Orphãos; e a con
tenciosa s6mente n.aquillo, que fôr condu
cente para a factura do inventario ou inde
pendente della, até â partilha inclusiva: e 
no que fôr relativa âs contas dos Tutores e 
Curador:es." 

O Sn. CARNEIRO DE C.urPos: - Este Ar
tigo deve passar. A actual jurisdicção dos 
Juizos dos Orphãos, posto que muito gabada, 
não satisfaz aos seus fins. A experiencia tem 
demonstrado que esses Juizes não podem des
empenhar ao mesmo tempo a ju.risdicção ad
ministrativa e contenciosa, e dahi vem que 
os Escrivães tazem a maior, parte das cou· 
sas, e se commettem os abusos, que jâ pon
derei .. nesta .Camara. Demais, se estas Auto· 
rldades são para servirem aos orphãos, como 
de pai!!, como é que hão de ser Juizes nas 
suas. Caus.as. Acho multo convendente esta 
p'rovidencia porque assim ficam os Juizes 
mais desembaraçados para cuidarem da ad
ministração dos bens desta mocld.ade infeliz 
que mu.!to merece a attenção do Corpo Le· 
gtslà.tivo. A multiplicidade de negocias que 
pesa sobre estas Autoridades faz com que 
oellas não possam . educar os orphãos pobres, 
como a Ordenação lhes incumbe em que não 

1 

haJ• aluda para isso um Estabelecimento I 

proprio, nem ao menos se lhe manda ensi
nar oUicios. Em ~,rança pertence tudo isto 
aos Juizes de .tlaz, os quaes, em razão de seu 
grande numero, têm menos que fazer; e como 
são tirados da classe dos l.avradores, nego· 
ciantes, de., melhor, sabem cuidar destes o,·
phãos; 

1 
porém tudo· isto fica para. a. reforma 

que as Camaras tem que fazer, por or,a. acho 
que deve passar o Artigo. 

Não havendo quem fallasse sobre 
o Artigo, foi posto a votos, e appro
vado. 

Entrou em discussão o Art 8°, mas 
ficou adiado pela hora. 

"Art. 8. o Ficam extlnctos o Juizo da Pro:
vedoria dos Ausentes, e .passa ao Juizo d~ 

Orphãos a sua Jurisdicçãlo Administrativa, 
assim como p contencioso, que exercitará. no 
que fôr relativo ao inventario ··e partilha, con· 
tas dos Curadores ou dos actuaes Thesourei · 
r os. 

O Sr. Presidente deu para Ordem 
do Dia a discussão da Rlesolução da 
C.amara. dos Srs. Deputados, que de· 
clara no goso dos direitos de Cidr.
dão Brazil~iro a J1oaqu;im José de 
Araujo; em segundo lugar o Proj:l
cto adiado; · em terceiro, o Projc~~o 

sobre as Estradas e abertura d~ ca
n.aes, etc.; em ultimo lugar, o Pro
jecto sobre a Lfberdade da Imprensa. 

Levantou-se a Sessão âs duas ho
r:a.s da tarde. 

32• SESSÃO, EM 14 DE JUNHO . 

Expediente. - 1• e 2• dis'c1usão dJJ, Resoru
çã.o ·dr!clarand,.o no goso de cidadão bra· 
zileiro a Joaquim José di Araujo.- Oon· 
tinuação da tiiscussão d.o Projecto sobre 
os frlros . pessoacs.- '' c 2• discussã.o do 
Projecto para promover a navegação de 
rios, abertura, dR camzcs. etc. 

PRESJDENCIA llO SR, DISPO CAPELL.'iO.l\[ÓR 

Estando presentes 29 Srs. Senado· 
res, abrio o Sr. Presidente a Sei&M, 
e lendo o Sr. 2n Secretar:lo a Acta 
da antecedente, foi approvada. 
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0 Sn. Vlt:CO~DE DE CAETIIÉ: - ·Sr. Presi

dente. O Off!cial Maior da ~secretaria deu-me 
part-e de Que não veio Oft!cial nenhum para 
fazer o expedi<•nte, em consequencia é neces
sarJo que se dê alguma providencia a este 
respeito. 

O Sn. BoRGES: - A providencia deve ser 
examinar o Offic!al M.aior quaes desses Of
ficiaes são da Guarda de Honra, e se esta 
tem estado reun.ida; quaes deram parte de 
doentes, e quaes falt.aram sem causa, pf!ra 
o Senado então deliberar. E' necessario, Sr. 
Presidente, tornar-se a este respeito alguma 
medida, ·e que seja energica. Houve tempo 
em que certa Secretaria de Estado tinh.a. 
quatorze Officiaes, e sõ appareciam tres ou 
quatro para o serviço e isto por espaço de 
muitos me~es: ~stabeleceu-se um P!Ünto, e 
que os emolumentos fossem repartidos no 
~esmo dia sõmente por ~uel~es •que se 
achaYam prest>nt-es, e logo todos comparece· 
ram. 

O Sn. MARQL""EZ DE CARAYELLAs: - Esta 
falta provém de uma cousa extraordinaria, 
e não é de presumir: que continue, nem 

faltarem, ê extraordinario; mas eu assento 
que a Camara deve estabelecer algum.a pro
videncia a .respeito das faltas. Os Of!iciaes 
empregados em qualquer Reparmção devem 
ter uma esc.ala das suas faltas; assim con· 
vêm que os Senhort>S que estão encarregados 
do Regimento, proponham alguma medida 
sobre ta<'s faltas, e estabeleçam as penas cor
respondentes, para elles saberem como se de· 
vem conduzir. 

Não havendo mais quem fallasse, 
fez o Sr. Presidt•nte as propostas 
convenientes, e ·o Senado resolveu 
que o Sr. 1 o Secretario exigisse do 
Offlcial Ma:.ior ·da Secret.a~~~a uma 
Lista nominal <las faltas dos Offi
ciaes da Secretaria para o Senado 
deliberar. 

Entrou·se n.a; pr;imeira. parte da 
Ordem do Dia, que era a 1• P. 2• 
discussão da Resolução da Camara 
dos Srs. Deputados, que d~clara no 
goso dos d.!reitos de Cidadão Brazi
leiro a Joaquim José de Ar.aujo. (1) 

para o futuro se repita. Esses Officiaes per- O Sn. CARNEIRO DE CAlrPos: - .Sr. Presi
tenceram tambem ã Guarda de Honra; an- dente. Parece-me que esta Reso~ução dev,e 
dam ha cious ou tres dias por fóra de suas passar. O homem de quem se trata é meu 
casas, talvez sem dormirem, nem terem des- patricio e filho de uma familia muito ho
c.anço; hão de estar necessariamente fatiga- nt>sta. Eu o conht>ço, e até assisti ao seu ba
dos: é n~cessar,!o ter com elles alguma con· ptismo: portanto .a respeito da origem ne
templac;ão. Não obstante isto o Sr. ·Secretario nhuma duv,!da põde haver: vamos ãs mais 
examine o caso e proponha a providencia circumstancias. Este homem foi despachado 
que lhe parecer conveniente. para Cabo Verde, e ahi se achava, quando 

O Sn. rBonoEs: -·A falta não é tão accf- se effectuou a nossa separaçlio ·Politica de 
dt•ntal, como se diz; porque terç.a-feira não Portugal; empregado em Escrivão da Fazen
vieram e vi só o que actualmente aqui se · da. Intendente de Armação. e encarr!lgado de 
acha redig,lndo a Acta; quarta-feira vi só' Cofres. Pedio licença para vir â sua Patria. 
este; hoje acha-se só: portanto não é tão pedio a sua demissão, mas não Ih'a. conce· 
accident.a.l. A razão que o Nobre Senador dá. deram; e .isto era muito natural, por não ha
é müi attt>ndivel, mas não serve senão para ver .a:bundancia de empregados. Elle não tem 
os da Guarda de Honra, e esses apenas se· crimes, e portanto não está .incurso na J;ena 
rão tres. de ser esbulhado destes direitos; além de 

O Sn. VrscoxnE DE CAETHÉ: - Um dos que esta Camara Já deu mui explicitamente 
motivos por que fiz sciente o Senado da o seu voto quando se tratou de fazer uma 
falta dos Offldaes. foi porque não havendo Lei a est<? respeito. que todo o nascido no 
quem trabalhe, vamos .a ficar com o serviço Bra.zfl ·é cidadão Brazi!loiro. Alssento, poios, 
paralysado; e como ha objectos que exigem em attenção a todos estes motivos e circums
um prompto exped,!ente, faz-se· · ~rec·iso qu·e ta.ncias que o Artigo deve passar. 
se dê alguma providencia. 

O Sn. CAn~Emo nE CA~rPos: - Não h:t (1) Veja-se a Resolução na· .Sessão de 1 
duvida ('m que o motivo dos orrlciaes agora :lo corrente. 
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O SR. ~QUEZ Dll: CARAVELL.o\S: - Sr. ctivos: mas ·por ora não é admissivel. Eltel 
P-l"esidente. Tenho para ml1n uma ~gra ge- Juizes dos Orphãos são Magistrados, e por
t;al ~ ~~ que todo o homem nascido no Brazil tanto só ao Poder Executivo compete no· 
-é Cidadão Br.azileiro. E como póde d~i.xa.r de : meal-os: o contrario é atacar a Constituição. 
o ser? Estando incurso em algum dos para· j O tachYgrapho não percebeu o que 
graphos do Art. 7" da Constituição; mas para disse o Sr. João Evangelista. 
se julgar incurso em algum desses casos, !3 . O Su. CARNEmo· DE CAliPos: - O que di· 
necessai:io que haja quem o accuse disso, e go é que no estado da nossa Ju!'llsprudencia, 
que elle se não. defenda e não prove o con- 'j a respeito de inventarias, e partilhas, o Juiz 
traria. Sem hav~r essa accusação, todo o ho- dos Orphãos não pôde deixar de ser um Ma· 
roem nascido no Brazil se suppôe habilitado I gistrado: quando essa Jurisprudencia se me
fl é tanto Cidadão Br.azileiro como eu o sou.,lhorar, bastará. para esse cargo um homem 
(A.piaãos.) acostuma:do a reger bens e que tenha senso 

I commum. De que se trata em um inventa· 
Não havendo mais quem fallasse, / rio t> partilhas? De ver o que o defunto dei

e dando-se POl: discutida a materia, , xou e de o distribuir pelos herdeiros. Para 
propõz o Sr. Presidente se a Camara ! isto não são precisos grandes estudos: po~ 
approva que passasse a ultima dis- ' rém o Fôro acha-se tão enredado, que torn,a 
cussão. Resolveu-se que sim. indispensavel um Magistrado. Ora, este · não 

Entrou-se na segunda parte da Or- póde ser nomeado senão pelo Imperador, ou 
dem do Dia, e continuou a discussão por delega~ão sua, â face do que a Constitui
do Art. 8" do Projecto de Lei sobre I ~ão dispõe. Disse o IUustre Senador que não 
os Fó~s pessoaes. 

1 

quadrav.a o exP.mplo da Fran~a. Esse exem-
Não havendo mais quem fallasse pio quadra muito bem: é o exemplo de uma 

sobre o Artigo, e julgando-se discuti- I Nação mui sábia, e qu~ tem pesado mais este 
do, foi posto a votos e approvado. 1 negoc~o do que nós. Eu passo, portanto, a 

Seguio·se o Art. 9". i mandar â Mesa a minha 

"Art. 9:° Ficam supprimidos os Lug.ares f EllrEI\"1>/•. 

de Juizes de Fóra dos Orphãos, onde os ha; 
e os CargQs de Juizes dos Orphãos sez:ão ele- "Os Juizes de Orphãos são de nomea~iio 

ctivos d'ora. em diante, não podendo ser oc· do Imperador, por sua -delega~ão. - Pa~o do 
cupados conjunctamente com outra alguma. Senado. 14 de Junho de 1828. - Carneiro de 
Jurisdicção." Campos." 

O SR. CAR..~EIRO DE CA~[pos: - Sr. Presi- Foi a·poiada. 
dente. Eu não posso concordar com este Ar- O Sn. BoRGES: - Se acaso o Juiz de Or· 
tigo porque me parece cont1:ario á Constitui- phãos não tem a seu cargo por est.a Lei se· 
ção. A Constituição diz que pertence ao Im- não a narte administrativa, nenhum emba· 
perador nom~.ar Magistrados: este Juiz dos raço descubro em que não seja nomeado pelo 
Orphãos é sempre um Magistrado: logo não . Poder Executivo. além de que antigamente 
ae põde. fazer electivo, como aqui se propõe. I tambem eram Magistrados esses Juize.s. en
Se algum dia ~ incumbencla dos Orphãosl tretanto nas Provinc,ias eram electlvos. Se 
:Passar aos Juizes de Paz, como espero que I isto então se praticava, que dlfflculdade p6-
en-tre n~s aconteça, ·quando melhor,a.rmos a i de haver em que se pratique agora? 
nossa Legislação, então terá isso lugar. Em r O Sn. CARNErno DF.: CAllfPos: - o .Tulz de 
França os Juizes de Paz são os que têm ess&! Orphãos não fica unlcaznente com a jurlsdi· 
i'!J.cumbencia, e é .isso mu.i fac~l,; e até mu.lto j cção administrativa: tambem lho compete a 
u,tU. Quando mor~e qualquer pessoa. os PJL-i contenciosa no que toca ao inventario, até 
ooses mesmos .Juizes de Paz fazem o inventa- [ ás partilhas inclusivamente, e no que rc.s· 
rlo, e as partilhas, e não .têm questões con- ! peita ás contas dos Tutores. o.u Curadore!: 
rbenclosas. Esl)t!ro que entre n6s se estabeleça: 1 porém, qua.ndo m-esmo Isto fosse como 0 No· 
.0 mesmo, e então flc.arâ ,isto a Juizes ele· ! bre Senador diz. e se prescindisse doe ser 
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Y..a.g!etr.!ldo o que houve~e de occupar este i Per e!!te modo deve st•r o Governo quem no· 
Lu,'"'S..r, ainda assim .iamos contra 9. Constitui- i mele até o ultimo Alcaide. Fundado nestas 
ção. Ella tem :narcado qu.aes são os C:lrgo:3 ; cons:!deraçõ~>s, achava melhor qut! a nomea.
electivos: ao Governo pertence prover todos : !!ào .ifs~s Juizes fosse popular, quero dizer, 
os mais. Quanto ao que antigamente se pra- • por· lnterveução uas Camara.s. Conserve-se o 
tieava, não põde isso servir de argumento ' Art!go, L' nesta p~rt._, offert·~:> t'Sta 
para agora. Quem nos deve reger é a Con· : 
stituiçáo. i E~IF.NO.'I. 

O Sr. João Evangelista, d<•pois de j 

um d;iscurso de que o tachygrapho ; "E os cargos dos Juizes dos Orphãos 
nada alcançou, mandou â Mesa esta ; continuarão a ser nomeados como até agora, 

; não podendo, etc ... 'o resto do Artigo . ....:Càr-
I ·valho." 
i 
I Foi apoiad.a. 

"Em lugar de supprimir-se o Cargo de i O SI{. DuQUE El'TRAD.\: - Sr. Presidente. 
Juiz ·de Fóra. proponho que a este, onde o ; Cumpre-me dec!:t:-ai' o motivo por que pro
houver, se etlcarregue a jurisdicção volunta· ! puz a suppressão deste Artigo. Não o fiz para 

I . 

ri:t dos inventarias e partilhas, redigindo-se : que as cousas cor..tinuassem como até abo:::-::t 
nesta conformidade o Artigo. -Evangelista." ! :mas porque encontrei difficuldades no Ar-

1 

Foi apoiada. i tigo, sendo o meu fito esperar pelo Regi· 
O Sr. Duque Estrada disse que se I mento dos Orphãos para se darem ás Pro· 

oppunha ao Artigo, e ãs Emendas, Í vincias. 
expondo em breve discurso, que 0 ta· ! O SR. CARXEmo nr.: C.urPos: - O Artigo 
chygrapho não colheu, as razões por ! não d~ve ser supprimido, pois, se o fosse, 
que o tazia; e tendo acabado de fa.l· ! cortavam-se todas as providencias. Quanto ã 
Jar offereceu esta lnomeaçii.o, é pr~ciso o'.!tra m:n·cha. ~ua! d:-

~ ve ella ser? Só a Const:tucional. E' verdad~ 
I que o Imperador não ha de nomear desde o 
! primeiro até o ultimo Alcaide; mas por isso 

9 
.. I a Constituição diz que pertence ao Governo 

"Requeiro a suppressão do Art. • -. 
' · / fazer Decretos e Regulamentos P.ara a boa 

Duque Estra.ãa." 

Foi apoiada. 
execução das Leis e eu proponho que a no
meação seja do Imperador, ou por delega-

O Sn. RonnrGú"'ER DE CAr.nr.!ro: - Voto ção sua. 
contra a "SUppressão do Artigo. Todos os in· O Sn. VrscoNr.Jo: DE Ar.cAXTAr..\: -Sr. Pre
convenient'l"s que se offerecem resultam de sidente. A doutrina deste Artigo é de algu
que, ás vezes, um Juiz de Orphãos tem tres, ma. mane'ira fugitiva da presente Lei, por
e quatro ju~sdicção. e não põde acudir a· tu· que sendo o objecto .a extincção dos F6ros, 
do, como convém. Qual é, pois, o remedio? trata-se aqui de dividir a Jurisdict:ão dos 
~eparal-a~. Eis aqui o que faz o prP.sente Ar- Juizes ãe Orphãos. Não obstante esta con· 
tigo para remover esse grande inconveniente. sideração, concordo em que se introduza aqui 
Se assim o supprimirmos, ficará tudo no essa disposição, e passe a primeira parte do 
mesmo caso em que se acha. O que noto Artigo, para não continu.arem por mais tem
neste Artigo de defe!tuoso é não se dizer po os inçonvenientes, que até agora se têm 
quem ha de nomear os Juizes de Orphãos. l' experimentado, e os Juizes se não descul
em que tempo. Para ser o Governo, é impos- pem, dizendo que pela multiplicidade de ju
sivel qu~ o possa fazer bem. Como é que o risdir.ção não podem bem desempenhar os 
Governo ha dl' nomear par.a estes Ca::-gos, seus deveres. Vamos á segunda parte. Preten· 
se não conh!"Ce nos Termos distantes as pes- de-se que esta nomeação seja do Imperador, 
soas que eão capazes para ellas? Pretender 1 fundando-se esta opinião em que a elle per· 
semelhante cousa argumentando com a ·con-

1 
tence nomear Magistrados c prover os mais 

atltulçã.o é entendel·.a mui restrictamente. Empregos Civis e Pollticos. Isto é verdade. 

,. 
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mas não se segue daqui que o J.mperador • O Su; c.~II~Eino DE C.uoos: - Eu tam· 
haja com eftelto de nomear por si as pes- ben1 não concordo com a opinião do Illustre 
soas para todos ~ses Emp~:egos. Como é que Senador que pretende se reservem estes ob
o linperador, nem mesmo o Ministro de F.ls· jectos pa1·a outra Lei. Nesse caso ficará. 
t.ajdo, ha de nomear Alcaides, Escrivães, manca a presente Lei, e não convenho nisso. 
Meirinhos, etc.? Silo cousas de mui pequena Não havendo mais quem preten· 
monta, e que o Impera:nte deve delegar. Como desse fallar sobre esta materia, pro· 
é possivel tambem que elle nomeie estes Jui· pôz 0 Sr. Presidente se a Camara 
zes para Termos que ficam remotos, e onde approvava a suppressão do Artigo. 
não conhece pessoas capazes para desempe- Decidia-se que não. 
nharem taes lugares? Nestas circumstancias Se pass.aJv1a 0 Artjigo, salvas as 
eu proporei, conformando-me o mais que é Emendas. Passou. 
:possivel com o espirita da Constituh:ão, que se passava a Emenda do s~. João 
estes Juizes sejam electivos, e approvados Evangelista. Decidio·se que não. 
pelo Imperador, ou seus Delegados, confor- se passava a Emenda do Sr. Car· 
me a Lei designar, pois deve-se fazer uma. v.alho. Foi approvada. 
que determine o como devem ser estas e ou- Ficaram prejudicadas as Emendas 
.tras nomeações. Quanto â terceira parte do · dos Srs. Visconde de Alcantara e 
ATtigo, está conforme com a primeira. Se a 
primeira ·passar, tambem deve passar esta. 
Eu passo a offerecer uma Emenda para na 
confol'Illida.de della. pouco mla:ils ou m~~os, 
ser redigido o Artigo. 

EliEXDA 

"O segundo período do Artigo 9• deve 
ser substltuido pela maneira segu:inte: -E 
os Cargos dos Juizes dos Orphãos serão ele
ctivos, e approvados pelo Imperador, ou seus 
Delegados, conforme .a Lei designar.- Salva 
a Redacção. - Visoondc de AZcantara." 

Foi apolad,a. 
O Sn. MARQUEz DE CARAVELLAs: -Não 

_posso admlttiT esta Emenda. Não se deve di· 
:ror conforme a Lei determinar". A Lei é 
esta, e aqui é o lugar proprio de se estabe· 
lecer; se esses Juizes devem ou não ser ele· 
ctivos. Discuta-se já, e decida-se 68Sa ma· 
teria. 

0 ·SR. VISCONDE DE ALCANTARA: - Eu jâ 

. disse e mostrei . que o presente Artigo é fu
git!vo do objecto desta Lei, e portanto a 
questão .sobre a eleição desses Juizes, sobre 
a maneira de se proceder a ella., e ainda 
mais sobre o deverem ser temorarios ou vi· 
tallcios. deve ser tratada e determinada em 
outra Lei. O principal fim deste Artigo é es· 
ta.belccer que ' o· Cargo de Juiz de Orphãos 
nunca mais se reunirã com outro algum 'Em
J)rego. 

Carneiro de Campos .. 
Entrou em discussão o Art. 10. 

"Art~ 10. Ficam sem exerci cio, nem in· 
demnisação, os Escrivães e mais Officiaes 
que servem por Provimento .temporario nos 
Juizos extinctos por esta Lei, bem como os 
Proprietarios que ·têm outro Emprego Pu
blico." 

Fanou sobre este Artigo o Sr. Go· 
mide, cujo discurso o tachygrapho 
·não alcançou; mande.ndo o lllustre 
Senador á Mesa esta 

E:'I[END.\ 

"Supprimindo o que se diz dos Proprie· 
tarios. Os Escrivães par.a Provimento tem
porario servirão unicamente no tempo de 
sua avença, nomeando, na fórma da Lei, Ser
ventuarios em todos os Estados que se abran
jam no seu "Districto.- Salva a redacção. -
Go·n,id,c. " 

Foi apoiada. 
Xão havendo mais quem fallasse, 

propôz o Sr. ·Presidente á votação se 
a. Camara approvava o Artigo, salva 
a Emenda. Passou. 

Se approvava a Emenda. Decl· 
dlo·se que não. 

Seguio·se o Artigo 11. 

"Art. 11. Os Escrivães Proprletarloe., que 
não têm outro Emprego Publico, e os que 
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tiverem mercê de servt'ntip. vitalt'cia, St'ndo 
da Provedori.a dos Ausentes, passarão a ser
vir no Juizo dos Orphãos, e sendo de outra 
Reparticão, no Juizo da primeira •instancia 
do res·pectivo districto, const"rvando os Au· 
tos findos, escrevendo nos pendentes e tendo 
parte na distribuição das cousas novas." 

Foi · approvado sem debate, e do 
mesmo modo os Arts. 12, 13, H e 15. 

Propõz o Sr. Presidente se se d.a
v.a por discutida a Lei para pas
sar á 3• discussão. Assim se resolveu. 

Seguio-se a terceira par.te da Or
dem do Dia, e abrio-se a 1" e 2• dis
cussão do Projec.to de Lei, vindo da 
Camara dos Srs. Deputados, para se 
promover a navegação de rios, aber
turas de can~s. etc. (1) 

O Sr. Presidente observou ao Se
nado que um Nobre Senador que não 
estava presente, havia offerecido um 
Projecto sobre estrad.as, que tinha 
sido approvado na 1• discussão; po
rém apparecend9 que este mesm.o 
Illustre Senador dissera que queria 
retirar o- seu; e tanto por esta razão 

ramos, e nós não os temos. F.az·s~: nesta Ca
mara uma Resolução para se manuar~:m con · 
vidar a Paizes estrangeiros; porém a outra 
Camar.a rejeitou-a. Diz no 1" Artigo do Pro· 
jecto· que estas obras St'rão dese~r.p,·nha 1J.s 

por Emprezarlos Naclona""s ou ·Estrangeiros. 
ünd~ se acharão particulares com os ca.pi
taes necess,a.rios para as ext'cutarem '? Em 
França, em Inglaterra, e em outros Paizes, 
como tudo é provado, os proprietarios dos 
lugares, e muitas outras pessoas tomam \es· 
tas emprezas, e as executam, porque ha 
muita fac!lidade; porém no Brazil as diffi
culdades são incalculaveis. Supponhamos :1. 

abertura de uma estr.ada daqui a Maranhão, 
pelo meio de sertões inteiramente desertos e 
vastf.ssimos. ~ingu-em me dirá· que isto sej::. 
para as forças de particulares; ao menos sem 
grande protecção do Governo, nenhum par
ticul:lr se .animará a isto. O Projecto, que um 
Illustre Senador aqui offereceu, pareçeu-me 
melhor concebido. Depois não se faz aqui 
distincção das obras que são mais essenciaes 
e devia fazer-se. Emfim do Projecto que se 
acha em discussão nenhum resultado espero. 

O SH. l'viARQUEZ DE CARAVELLAs: - Sr. 
Presidente. Concordando com o Illustre Se· 

como por ser este mais amplo o dera n.ador que acabou de fallar, estou em que 
p,ara se discutir. .. esta Lei é muito boa, quanto aos seus fins; 

O ·Sr. 2° Secretario leu o Art. 1 o. quanto m.ais é Lei para se guardar na g,a• 

O Su. CA:O.IARA: - Sr. Presidente. Como 
. esta é a 1•. e 2• discussão, tratarei da mate
ria em geral, e fallarei depois sobre o 1 o Ar· 
tigo. Ninguem póde duvidar de quanta uti
lidade são os objectos de que se occupa 11 
Lei, que entra em d·iscussão. Todo o mundo 
falia e Clama por que se promova a nave
gação interna, que se abram canaes e estr,a
das, que se façam pontes, calçadas, etc.; a 
difficuldade está nos meios para 11 execução 
destes planos. Sabemos que em outras Na
ções se têm feito nestas materias, e quanto 
com isto tem crescido o seu commercio; mas 
as nossas circumstancias não são por OI'1J. as 
mel!lllas, nem se .podem esperar lguaes resul· 
tados com os meios que se propõe aqui. Para 
estes trabalhos são precisos homens multo 
peritos em machinismo hydraulico, e outros 

(1) Veja·se o Projecto na Sessão de G 
de Novembro do anno passado. 

·(·· 

veta. Ora, nós não devemos legislar para 
isso, mas para ter execução aquUlo que fi· 
. zermos. Nós s.a~emos que algumas Na.ç~ 
têm adoptado o mesmo methodo que se pro· 
põe aqu·l, para se fazerem estas obras, e 'se 
acham com grandes canaes, grandes pontes, 
excellentes estradas, etc.; m.as cumpre exa
minar se estamos nas mesmas circumsta~-· 
elas, se póde ter lugar o emprehenderem-se 
aqui essas obras; o contrario é escrever na 
areia. Palra se fazerem emprezas destas é 
necessario que haja cabedaes que já não 
achem emprego; ora, entre nós nem ha essa 
su1perabundaRcia delles, nem os braços ne
cessarios: por~anto, isso nAo póde ter effeito .. 
Supponhamos, Sr. Presidente, que apezar 
destas cons·!derações, passava a Lei. Dava
mos um pa.sso errado, preJudicial e antl·polf
tlco, pois abriamos occasião a que se divl

. dissem para estas obras os cabedaes, que an
dam com maior proveito empregados no com
mareio, e uma diatracoAo para aquellee, que 

,. 
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podem ser empregados nos emprestimos, que 
1 

que se pó de execut,ar a base desta Lei: mas 
· o ,anno passado se propuzeram, dos quaes atê isto ê o que ella não fez. Quanto ao qu& 
agora n~nhum se tem realisado, sendo allâs disse a respeito das outras Nações, não mos· 
da .:maior urgencia retirar da circulação a t.rarâ tambem que ellas se achavam em as 
grande quantidade de notas do ·Banco, que nossas circumstanci.afj, quando pr~nclplar:am 

andam em gyro. A Lei portanto ê boa; mas com estas em-prezas. Em Inglaterra tem-s& 
dnapplicavel á.s nossas circumstaneias. feito muitas obras destas, depois .que prin-

. O Sn. BonGES: - Ambos os Illustres Se-· cipiou a faltar emprezas para os capit.aes, e 
nadares, que me precederam, têm combatido estas começaram a accumular-se. Por esta 
a Lei. Não fallarei sobre o que expendeu o razão está.-se hoje alli f.azendo uma estrada. 
pl'imeiro; tratarei sómentt> de responder ao por baixo do Tamisa, e os capitalistas têm 
segundo, que se propõe a fazer cahlr a Lei, fornecido emprestimos para mu•itas Nações 
não deixando todavia de confessar com o ou- da Europa e <la America. Olhando para os 
tro que reconhece .a utilidade dos seus fins. Estados Un1dos, vemos que ha bem pouco 
As razões em que o Nobre Senador se funda tempo ainda as rues da Cidade não eram 
para não passar a Lei são duas: a primeira, calçadas: ,agora que os seus cabedaes têm 
que só onde ha accumulação e superabundan- crescido, já têm estradas de ferro, jâ têm 
ci.a de cabedaes, é que se podem fazer essas melhorado os caminhos, etc. Quanto ao di
obras pela maneira aqui proposta; a segunda, zer o · Illustre Senador que o credito do Go
que não devemos dar occasião a divirtir do vemo é quem ha de chamar em soccorro da 
commercio os cabedaes, que nelle andam, nem Nação os cabed.aes accumulados; é verdade 
a que seJam empregados nisto os que estão que. se o Governo não tiver credito ninguem 
accumulados, e podem voltar em soccorro. da concorrerá a prestar-lh'o; mas não é menos 
Nação. Quanto á primeira. ·direi que não é verdade .:ta.mbem que, p~r m·alior que seja 
s6 onde ha accumulação de cabedaes que se esse credito, os capitaEstas preferiram o em
fazem estas emprezas. Lei.a-se o· que dizem prego dos seus cebedaes (isto é discorrer na 
~s Escriptores, que tratam desta materia, a hypothese de os haver) nestas emprezas, ao 
respeito das Nações, onde as communicações emprego delles em em..pr.zstimos ao Estado, 
internas mruis se têm melh<>rado· por este se dellas presumirem retirar maior proveito. 
meio e conhecer-se·h,a esta verdade. Quanto Fundado nestas razões. não me conformo com 
á segunda. os capitalistas calcularão o que esta Lei, antes prefiro a que foi proposta 
mais lhes póde convir. Se elles julgarem que neste Senado, por me parecer ma.!s an.aloga 
os seus cabedaes são mais proveitosos lno ás nossas circumstancias, e penso que devia 
gyro do commercio, não tenhamos receio de entrar em discussão, em lugar da que agora 
que os distraiam desse gyro para os empre- se offerece. 
garem nestas emprezas; nem temamos tam- O ·Sn. GoMIDE: - Sr. Presidente. Apoio 
bem que com esta Lei se abra uma distra- a opinião do Illustre Senador o Sr. Borges. 
cção a()S que estão accumulados, e podem vir Roma, quando se edificou, não foi tal qual 
em soccorro da Nação. Ainda que se não es- existio depois; porém o seu fundador lan
t&.beleçam estas emprezas, se o Govoern.o não r,ou logo o plano da sua futur.a grandeza. 
tiver credito, ninguem concorrerá. a. prestar- Os capitaes, Sr. Presidente, criam-se, e au
lhe esse soccorro: se o tiv~r isto não senirá gmenta.m-se por me!o destas mesmas estra· 
de obstaculo. Na minha opinião, Sr. Presi- das, destes rios, e destes canaes. gue se que
dente, é mui desairoso, estando-se a clamar rem melhor.ar e construir. A' proporçãio que 
todos os dias providencias sobre tão impOT- se facilitarem as communicações, crescem o 
·ta.ntes objectos, rejeitemos a p~imeira ~i, commercio. e os capitaes empregados no seu 
que com ellas app,arece. Se é defeituosa, g;vTo irii.o p•rogressivamente produzindo no· 
emende'1!e na discussão; mas rejeitai-a é vos capitaes. Demais o estabelecimento des
darmos motivo á. censura pololtlca. tas em prezas chamará. tambem ao nosso· Paiz 

O Sn. MAJIQUEZ DE CARAYELLAS: - O J.l· os capitaes, e a industr:a estrangeira: Voto, 
.Justre Senador, para me combater e d.estruir pois, pelo Projectoo, e julgo de summa impor
os meus a.rgumentos deveria mos~rar como ê tancla que seja em ponto gJ:ande o que se 



·• 
Sessão de 16 de Junho 243 

conceber a. este respeito, pois 6 ·o modo de 
fazer o Brazll opulento e rico. Fallo com a 
experiencia. do que tenho visto. 

o SR. BonaEs: - Os Nobres Senadores 
que combatem a Lei, suppõe que com ella 
se quer estabelecer já. grandes estradas no 
Brazil, etc. Bom seria que isso se fizesse; 
porém ella não diz que se faça já tudo: o 
seu objecto é estabelecer este novo ramo de 
industria. e remediar o mal que soffremos. 
Devo, .sr. Presidente, declarar nesta C.amara 
que a Província de Pernambuco vai cahir 
inteiramente por falta de providencias sobre 
estes objectos. O algodão, ramo principal de 
seu ·commercio, não póde concorrer com o al
godão Americano, e a razão é a difficuldade 
do transporte, que tudo se faz ás costas de 
animaes. Os m~smos engenhos de · assucar, 
em outro tempo tão florescentes, estão arrui
nados, em muitas partes por falta de uma 
estrada de du.as leguas. O t:io Capivari, que 
podia dar uma navegação de multas leguas, 
é innavegavel por não encam:tnharem a elle 
as agu.as de muitos regatos, que- facilmente 
se lhe podiam ajuntar. Finalmente para di
zer tudo de ·uma vez, observarei que muitas 
vezes em ·um lugar se lanc.a fót:a o milho, e 
o mais grão, e d.ahi a dez leguas e menos, 
se está offerecendo carestia delle, por não ha
ver cam.inhos para o transportarem de uma 
parte para outra, ou por estarem intransi
t.aveis. Derribar es.ta Lei é decidir de um 
golpe daquella ·Provincla, e de outras do 
Norte e ·retardar a pJ::osperidade de todo o 
Imperio. 

Tornando á questão dos ca.pitaes, em
bora se· d·istraiam para estas emprezas os 
que podem servir de soccorro no Estado. Com 
o emprego delles nestes objectos brevemente 
o Estado se porá nas circumstanclas de não 
carecer desse soccorro, pelo maior desenvol· 
vimento do commercio, e consequente accres· 
cimo das Rendas Nacion,aes; e os capita
listas nas de lhe prestarem (quando neces· 
sario seja) soccorrcs ainda ma,iores do que 
agora poderão fazer. 

~"lio havendo m.ais quem fallassP., 
propôz o Sr. Presidente a votos o 
Artigo, e foi approvado. 

Tendo dado a hora marcou o Sr. 
Prcsiden te para a Ordem do Dia a 

ultima discussão da Indicação do Sr. 
C,a!rneiro de Campos, em ·que pede 
que a Comm.lssão do Regimento In· 
terno proponha uma. providencia a 
respeito das Certidões, que as Partee 
pedirem ao Senado; n 2a discussão 
da Indicacão do Sr. Borges, para se 
pedir ao Ministro d.a Guerra o Rela· 
torio da sua repartição; em tercei· 
ro lugar, a discussão da Incllcação 
do .Sr. Rodrigues de Carvalho, para 
que se r-eforme o Regimento, e se 
restrinja a duas vezes a liberdade 
lllimitada, que têm os Srs. Senado· 
res de fallar em 2• discussão; em 
quarto, a continuação da discussão 
do Projecto adhido; em ultimo, o 
Projecto sobre a Liberdade da Im· 

· prensa. 

·Levantou-se a Sessão ás duas ho
ras da tarde. - Bispo OapeZlão-Mór, 
Presidente. - Visconde de Oaethé, 1° 
Secretario. - Luiz Joaquim Duque 
Estrada Furtado de Mendonça, 2° Se
cret,ario. 
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Expediente. - Ultima d.i8cussão da Indica. 
ção do Sr. Carneiro de Campos sobre se 
passarem certidões ás partes quando es
tas o pedirem ao Sefiado. - 2• discu.ssão 
ela Proposta do Sr. José Ignaaio Borges. 
t*Zfa se pedir ao Ministerio da Guerra 
qu.e ap:resente o Relatorio da sua reparti
çifo. - 2• discussão da Proposta do Sr. 
Rodrigues de Carvalho em que pede se 
reforme r? Regim.en.to, restringindo-se a 
fallar tr~s vezes qualquer SenhOf' Sena
dor. - pontinuação da segunda dii8cussão 
do Projecto sobre a navegaçifo de ·rios, 
aberturas de canaea, etc. 

PBESIDE~CJ.A DO SB, DISPO CAPELLÃO.li[ÓB 

Estando presentes 32 Sra. Senado
res, abrlo o Sr. Presidente a Sesslo. 
O Sr. 2° Secretario leu a Acta da 
,antecedente, e foi approvada. 

31 
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0 SB. VISCONDE DE C..U:TH:S:: - Sr. Presl· 
dente. Tendo conhecido que a falta dos Of· 
tlclaes da Secretaria nos dias 11, 12 e 14 do 
corrente, sobre a qual pedi providencias a 
este Senado, procedeu de pertencerem uns 
á Guarda de Honra, e terem a-ndado em ef· 
fectivo serviço e de estarem outros doentes, 
parece-me desnecessarlo tomar-se · resolução 
alguma a este respeito. 

!Pondo o Sr. Presidente este obje
cto á votação, decidio-se na confor
midade do parecer do ·Sr. Visconde 
de Caethê. 

O Sr. 2• Secretario requereu que, 
dur.ante o incommodo do Otticial en· 
carregado de assisti~: na Sala para a 
redacção da Aeta; ficasse servindo o 
Of~icial Andrê Antonio de Araujo 
·Lima. 

•Assim se decidio. 
-Não h.av·endo expediente para ~e 

ler nem Projectos, ou outras pro~ 

postas, seguio-se a primeira parte da 
Ordem do D.ia, e entrou em ultima 
discussão a Indicação do ·Sr. Car
neiro de Campos, em que pede que 
a Commlssão do Regimento Interno 
proponha uma providencia p.a.ra se 
passarem Certidões ás Partes, quan· 
do estas as pedirem ao Senado. 

O Sn. CAR~r:mo DE CAmos: - Sr. Presi
dente. Creio que não deve haver demora com 
esta materia. Já~ se tr,a.tou aqui deste obje
cto, e tem-se assentado que haja uma regra 
tixa a este resp~ito: portanto duvida ne-

. nhuma p6de haver sobre o que proponho. 

.' 

Dando-se por discutid,a esta mate· 
ria, propôz o Sr. Presidente ao Se· 
nado se approvava a Indicação, para 
que fosse remdtlda •á Commissão do 
Regimento Interno, e esta propôz a 
proyidencia pedida. Assim se .resol· 
veu. · 

Entrou-se n.a segunda parte da Or
dem do D!a, e teve principio a 2• 
discussão da Indicação do Sr. Bor· 
ges para • sé pedir ao Ministro da 
Guerra que apresente o Relatorio da 
sua Repartlçlo. 

0 SR, ·MARQUEZ DE !NIIAMDUPE: - Estou 
em que o Ministro não apresentou o seu Re· 
latorlo a. esta Camara por se lembr.ar de que 
apresentando-o 11 Camara dos ·Deputados, ln· 
falUvelmente se hav.ia de imprimir, e vir a 
este Senado: portanto não acho razão para. 
se fazer. esse pedido. Al6m disso não vejo 
que a Constituição em p_arte alguma impo
nha aoa Ministros a obrigação de apresen·. 
tarem os seus Rel.atorios a ambas as Cama
ras .. 

0 SR. BORGES: - Quando fiz a IndicaçãD 
que se d.!scute, não foi va:ra se exigir esse 
Relatorlo, como de direito, mas para que 
se tomasse uma medida definitiva e perma
nente sobre isto, pois est.amos no terceiro 
anno de Legislatura e andamos ainda ás 
apalpadellas. -Não é . tambem na Constituição 
que eu me fundo para se fazer ess.a. requisi· 
ção, porém na Falia do ·Throno. O que dizia 
essa Falia? Que os Ministros apresentarão 
os seus Relatorios. A Quem? A' Assembléa. 
De quantas. C.amaras se compõe a Assemblêa? 
De duas. O que fizeram. os Ministros? Um 
apresentou o Relatorio da sua Repartição, a 
ambas ellas, outros apresentaram o seu .a 
uma só. ·Eis aqui uma irregularidade, e ê 
preciso que }n:archemos com ordem. Diz o 
Illustre Senador que o Ministro não remet~u 
tambem o Relator!~ a est.a Camara por se 
lembrar de que enviando-o á Camara dos 
Deputados, infallivelmente se havia de man· 
dar imprimir e v.ir impresso a este Senado. 
Dest.a maneira qualquer homem tem conhe· 
cimento desse Rlelatorio. Finalmente eu não 
sei o que quer dizer remetter-se o Relato· 
rio li Camara dos Deputados, e a esta não • 

Não havendo mais quem fallasse . 
e dando-se ·por discut!da a m.ateria, 
propôz o Sr. Presidente se a Camara 
approvava a Indicação do Nobre Se· 

. nador para pass.ar li ultima discus
são. Venceu-se que sim. 

-..... ·Seguio-se a terceira parte da Or· 
dem do Dia., e .teve principio a 2• 
d,iscussão da Indicação do Sr. ·Ril· 
drigues de Carvalho, para se refor· 
m,ar o Regimento, r:estringindo a po
der .fallar s6mente tres vezes qual
quer Senador nas segun~as discussões. 
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'"' :lit. MAUQUEZ nE CÃllÃVEI.I..U: - Sr. 
Presidente. Esta Indicacllo depende de uma 
preliminar que o Senado deve antes de tudo 
.resolver. Cumpre decidir se o ·Senado quer 
fazer sómente as necessari.as e com a possi· 
vel perfei!;ão, Se quer fazer multas leis a In
dicMão é boa, se quer fazer sómente as pre· 
cisas e que saiam perfeitas a Indl<:acão é mã. 
Pela minha parte sou <testa opinião, e voto 
<:ontra a Indicação. 

O tachYgrapho não ouvio o que 
disse o Sr. Rodrigues de Carvalho. 

0 SB. M.WQUEZ DE CARA VELLAS: - ·Res· 
pond-endo ao Nobre Senador ·que acabou de 
fallar em opposição á. minha opinião, direi 
em primeiro lugar que me não servi das .ar
mas do r.idiculo para combater a sua Indi
cação, em parte nenhuma do meu discurso; 
nem eu sei como se possa caracterlsar como 
tal o eu diz·~r que é necess.ario decidir a Ca· 
mara primeiramente a questão preliminar; 
ou se quer fazer sómente as necessarias, e 
que saiam bõas. Nisto não ·ha ridi<:ulo ne
nhum. Quanto ás repartições, isso é mesmo 
d.a. natureza do discurso, tal qual nós a que· 
remos. Se vejo que não expuz com toda a 
clareza o meu argumento, ou que a parte 
contraria não percebeu bem sua força, ou 
que procura evasiva para se so ltar delle, 
etc., por forca hei de rep-etil-o; e isso acon· 
tece sempre quando se fazem discursos de 
improviso; agora se preferem uma discussão 
de d·isc11rsos preparados, então é outra cousa. 
Diz o Illustre Sen.ador que devemos trazer 
as materias estudadas. Eu as estudo, e com
tudo multas vezes aqui me lembram cousas 
que antes não me tinham occorrido: multas 
vezes a discussão suggere novas ldêa.s em re
forço d.a opinião já formada ou faz mudar 
as que havia. Pergunta o Nobre Senador por 
que motivo. se a liberdade lllimitada de fal· 
lar nas segundas discussões é boa, não se 
adopta tambem nas segundas discussões? A 
resposta é facil. Nas discussões esgota-se a 
materia, fica quasi sempre a opinião fixada, 
e nas terceiras pouco h.a que dizer: por con
sequenc!a as duas vezes que então é permit
tldo fallar, são sufficientcs. 

-~·· 

Julgando·se discutida a materfa, 
propOz o Sr. Presidente se o Senado 
approvava que p.a.ssasse á. ultima dis· 
cussão. Decldlo-se que não . 

Passc.~·se ao qua~to objectu da Or· 
dem do Dia, e continuou a discussão 
do Projecto de Lei sobre a Navega
ção de rios, abertura de canaes, etc., 
principi.a.ndo-se pelo Ar.t. 2•. \ 

"Art. 2. • Todas as Obras especitieada.a 
no Artigo antecedente, que forem pertenoen· 
tes a mais de uma .Provincia, serão promo· 
v.idas pelo Ministro Secretario de Estado dos 
Negocios do Imperio, -com a approvacão d.a · 
Assembléa tGeral: as que fo~em priv.atiJVas 
de uma só Provincia, pelos seus Preslden· 
tes em Consel,ho; e os que forem do Termo 
de alguma Cidade ou Vllla, pelas respectivu 
C.amaras Munlclpaes." 

O Sn. BoRGES: - Este Arti·go só dâ ln· 
gerencla nestes objectos ás Camaras Muni· 
cipaes quanto ás obras se compt:ehenderem 
no T-ermo de alguma Cidade ou Vllla; quan
do forem de utilidade de uma Provincia in
teira, pertence isso ao Presidente em Con· 
selho; quando forem de utilidade de mais 
de uma Provincia, ao Ministro do Interior, 
QOm approvação da .A.ssem·bléa Geral. Eu 
julgo conveniente que a ingerencia das Ca
m.aras Municipaes sobre es.tas materias seja 
em todos os casos, até pela razão de que el• 
las são as que mais de perto conhecem a 
necessidade destas obras. Se .recorremos aos 
exemplos de Nações nesta parte mais adian· 
tadas do que nós, veremos de que nós entre· 
os Inglezes que os Corpos Munlcipaes e Pa· 
rochiaes são os que têm toda a ,Influencia 
nestas materlas. Nesses Corpos é que se pro· 
põe e discute a necessid.a.de de taes obras, e 
até se redigem os Bills, que depois são apre
sentados no· Parlamento, e ef!te então os ap
prova ou rejeità como julga conveniente. O 
Governo é que nada tem com Isto, nenhuma 
lngerencia exerce nestas mater.i;as. Eu qui· 
zera .que o mesmo se praticasse aqui; que as 
Municipalidades tivessem lngerencla nestas 
materias, ainda. q~do fossem relativas a 
uma Provincia, o'u a mais. A un.fca objeccA.o 
que se poderia pôr era a difficuldade da re· 
união das Municipalid.ades nestes casos; mas 
ellas poderiam delegar para isso os seus po~ 
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deres a pessoas que escolhessem. Eu não 
:insistirei em que isto se adopte exactamente; 
do que, porém, não prescindlr.el, é de que se· 
ja.m ouvidas quando lhe Interessarem ,a:s 
obras projectadas. Sobre isto passo a pr~pôr 

uma 

ao menos ouvidas. Neste ponto a. Leg-islação 
Ingleza ê excellente. Os Corpos tMunlclpaes 
têm a proposta destas obras, de conferirem 
sobre a sua utllida.de, e o mesmo desejaria 
que se adoptasse aqui; porêm pa.I:a não trans· 
tornar a redacção da Lei, contento-me com 

"Aooresce~te-se - as quaes serão sempre 
ouvidas nos dous prim-eiros •casos, quando 
·lhes interesse a obr.a projectada ........ .Salva a 
redacção. - José Iurtacio Borges." 

Foi apoiada. 

0 SB. M.AnQUEZ DE CABAVELLAS: - Levan· 
to-me para mostrar que a Emenda 6 ociosa, 
e que o Artigo deve passar _tal qual está.. Do 
que se trata neste Artigo é de determinar 
quem ha de promover as obras. Se a obra 
fôr pertencente .a muits..s Provlneias (lU a 
todo o Imperio, compete ao Ministro do Im
perio o promovel-,a. eom a approva:ção da .As
sembléa Geral; se fôr pertencente a uma s6 
Prov1ncia compete isto ao Presidente em 
Conselho; se fôr unicamente para o Termo 
·de uma Cidade ou Villa -compete á Municipa
lidade dessa Cidade, ou ViJla. Diz o Illustre 
Se;nador que as Municipalidades devem ter 
:ingerencia nessas mesmas obras, .que forem 
pertencentes a uma ou a mais Provincias. 
Não o nego, e ,a Isso se providencia no Ar
tigo 4°, pelo qual se determina que a Planta, 
o Orçamento da d-espeza da obra projectada 
·se fixe nos lugares publicas mais visinhos 
·della, convidando-se os Cid,adãos a fazerem 
·as· observações e reclamações que convierem. 
Este di~eito que se ·permitte a todos, tem 
tambem as Camaras. Se acaso se projectar 
·úma obr.a que as Camaras conheçam que ê 
preju-dicial, podem reclamar, ainda que ellas 
·não· sejam as que a promovam: logo a Emen· 
·da é desnecessaria. 

O Sn. BoRGEs: - Diz o Nobre Senador 
que este 1" Artigo tr,ata de quem ha de pro· 
mover a: obra, e que no Art. 4" se provlden· 
ela sobre o .que tenho observado. E' isso, a 
meu ver, um defeito da Lei. Se eu a redi
gisse pr.lncipiarla por dizer quem havia de 
a propOr e d~pols determinaria quem havia 
de promovel·.a. Não se fez assim, e por Isso 
offe~ecerel a · Emenda para que as Camaràs 
Munlclpaea, a quem a obra in~eressar, sejam 

o que está. na minha Emenda. 
0 Sn. M.ABQUEZ DE CABAVELLAS: - •Está. 

demonstrado que a Emenda ê desnecessarla, 
pois escusado se f.az declarar aqui que sejam 
ouvidas as Camaras, quando no Art. 4° se 
estabelece .que com a antecipação de um a 
seis mezes seja a planta, e orç,amento da des· 
peza da obr:a fixada nos lugares publlcos 
mais :visinhos della, e .,cada uma possa re· 
present.ar, ·e reclamar. Quanto ao ·ser das Ca
maras a proposiçã.o, quem lhes ved,a que 
ellas a façam, assim ~omo qualquer Çidadão 
a p6de fazer? Necessar-iamente alguem h.a de 
lembrar as obras que são precisas, para en
tão . o Ministro de Estado, ou o Presidente 
em Conselho as promover, segundo a dispo· 
sição deste Artigo; porque nem um, nem ou
tro, p6de ter conhecimento de todas. Nã9 
sei por que motivo se ha de estabelecer de 
ju1·e que s6 as Camaras possam exer~er esta 
proposição; porém não insistirei nisto, por
que é materia alheia da questão. O meu ob· 
jecto é refutar a Emenda ~omo desnecessa
ri.a, e isso fica demonstrado: voto, pois, pelo 
Artigo qual se acha. 

O Sn. CARXF.mo DE CAMPos: - Como as 
razões que o Nobre Autor da Emenda se 
fundou para propôl-a, já têm sldo combati
das, nada direi a respeito della: entret.anto 
parece-.me que o Artigo precisa de que se 
accrescente alguma cousa. Assim como aqui 
se diz que as obras que pertenrei:em a mais 
de um.a Provincia, serão promovidas pelo 
Ministro de Estado dos Negocios do lmperio 
com a approvação da Assembléa, entendo que 
tambem se deve dizer que as que pertence
rem a uma Provincia serão promovidas pelo 
Presidente em Conselho com approvação do 
Conselho Geral. E' verdade que · ~ Lei da 
creação dos Presidentes de Provinclas os en
carrega destas obras; po~ém como a Constl· 
tulção velo depois, e no Art. 81 estabeleceu 
que os Conselhos Geraes terão por p·rlncipal 
objecto propôr, discutir e dellbeJ:ar sobre os 
negoclos mais :Interessantes das fSU.e.tJ Pro
vlnclns, assento que se deve fazer aquella 
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Emenda. Eu passo a escrevei-a e a .mandai-a 
â Mesa. 

verem os Pr.esidentes das mesmas Provin· 
c!as. Eu entendo que se não póde prescindir 

EMENDA· 

"Depois das palavras - ·Presidente em 
Conselho - diga-se com approvação do Con· 
se lho Geral.- Paço do Senado, 16 de Junho 
de 1828. - Carneiro ãa Ounha." 

d.a approvação destes Corpos, e atê digo que 
a approvação da Assemblêa Legislativa. é ne· 
cessaria, em todos os casos e não unicamente 
naquelle em que o Ministro dos Negocias do 
Imperio houver de promover a. obra. Estes 
objectos de estradas, c.anaes, etc., traz~m mui· 

Foi apoiada. 
/ 

O Sn. BoRGES: - Sr. Presidente. Levan-
to-me unicamente par.a apoiar a especie que 
o Nobre Senador acabou de lembrar, e me 
não occorria. Eis aqui uma das razões por 
que na 2• discussão deve haver toda a liber· 
dade de !aliar. Estes Conselhos Geraes são 
em parte o substitutivo dos Corpos Munlci
paes e Parochiaes da Inglaterx:a. Concordo 
com o Illustre Senador em que elles tenham 
ingerencia nestas obras, o que, porém, não 
vejo no Artigo é onde ellas hão de ter o seu 
principio, onde hão de ter a sua propost.a. 
falia no seu principio: convido, pois, o Illus· 
trc Senador para que na sua Emenda !aça 
tambem extensiva a ingerencia dos Conselhos 
Geraes as propostas destas obras. 

o Sn. CAmiEIRO DE c.urPos: - Diz o II
lustre Senador que não vê neste Artigo o~de 
pr!ncipi,a o negocio:· eu assento pelo contra
rio que isso é bem claro. Quando s~· diz que 

.. o Ministro de Estado, os Presidentes e as 
Munici'palidades promovam, ·claramente se 
entende que o negocio tem principio nestas 
Autoridades; o que comtudo não priva que 
qualquer Cidadão t:tmbem lembre as que jul
gar conveniente, assim como o Governo e a 
Assenibléa Legislativa o p6de fazer. Não ob
stante isto, no caso de que a Emenda precise 
de ser alterada, temos multo tempo até a 3• 
discussão, e então se reduzirá de uma ma
neira m.a!s conforme á opinião, que prepon· 
dc~ar no Senado. 

O tachygrapho não pôde ouvir o 
que disse o Sr. Marquez de Inham· 
bupc. 

0 ·Sn. CAR~"EIRO DE CAllrPOS: - ·Sr. Presi
dente. O Nobre Senador tem combatido o Ar· 
tigo e a minha Emenda e pretendido mostrar 
que nllo ê necessaria a ,approvação da As· 
sembléa Legislativa nas obras que <l Ministro 
do Imperio promover; nem a dos Conselhos 
Geraes de Provincia naquellas, que promà· 

tas vezes questões sobre o direito de proprie-,.-, 
dade dos particulares e a. necessidade (do uso 
dessa propriedade; e sempre a. imposi!)ão de 
taxas, quando as obras são execut.adas pela 
maneira por que aqui ee propõe. E como é 
que isto se ha de fazer sem uma Resolu!)ão 
da. Assembléa Legislativa? Estou, portanto, . 
conve;,c!d··· de qt:e · ,':! approvação da Assem
bléa Legislativa é precisa em todos os casos. 
Quanto a dos Conselhos Geraes nas obras que 
houve~em de promover os Presidentes das 
Provincias não se póde contestar, á face das 
attribuições que .a Constituição lhes deu; 
portanto não me conformo em opinião com o 
Nobre Senador. 

O SR. MARQUEZ DE CARAVELLAS: - Sr. 
Presidente. A Constituicão reconh~e e ga
rante a todo o Cidadão o direito de intervir 
em os negocias da sua Provincia e no Ar
tigo 72 estabelece a maneira por que o p6de 
fazer. ~6s sabemos que em Inglaterra os Ci
dadãos ajuntam-se mesmo por si; propõem e 
d-iscutem a.s mate~ias nessas reuniões, e de
pois levam o seu requerimento ás Camaras; 
porém, como ainda não estamos n.as mesmas 
circumstanc!as da Inglaterra, a nossa Con
stituição, re:conhecend·o, ~ garantindo este 
dir~ito, estabeleceu que fo~e exercitado pe· 
las Camaras dos Districtos e pelos Conselhos 
Geraes de Prov!nc!as, para evitar os inconve
nientes que podiam resultar de reuniões se· 
melhantes ás que se faziam em Inglaterra. 
Sendo isto assim, não se p6de negar que os 
Conselhos· Ger.aes têm todo o direito de pro
pôr a fa-ctura de· uma estrada, etc. que seja 
"e utilidade geral da sua Prov!nc!a: de exa
mfnarem e discutirem essa utilidade, e de 
dclibcr.arem finalmente sobre a sua conve
nfencia; mas não p6de deixar isso de vir á 
Assembléa. Geral. Posto que alguns conslde· 
ram nesses Conselhos certo Poder Legislati
vo, pois que as suas decisões são executadas 
.Independentemente da approvaçlio da Assem
bl~.a Geral, quando esta não se acha reunida, 



~~·· •· . .. " ...--- ~ ... -. -··---

248 Sessão de i6 de Junho 

comtudo nos ca:sos de que tratamos, não põ- 1 fazer execu.ta.r. Quem 'é que ha de fazer exe· 
de ser assim. Isto demanda despezas, e é ne· cutar uma obra destas, quando fOr perten· 
cessario quem as autorise, e que s6 a Assem· cante ao Termo de uma .Municipalidade. 
bl6a. Geral pôde fazer.: demanda a. imposicão Quem é que ha de fazel·a executar quando 
de impostos, e só a Assembléa Geral os pôde se estender. a um.a. Provincia? O Presidente 
instituir. Estou, pois, convencido de que a em Conselho. Quem finalmente quando fõr na 
•lngerencia desses Conselhos nas obras de ca- Provincia da Capi~al ou em mais de uma 
da Provlncla e approv.ação da Assembléa, em Provincla? O Ministro do Imperio; Prece· 
qualquer dos casos aqui apontados, é objecto' dendo em todos estes casos a approvação da 
Jncontestavel. Assemblé.a Geral. Parece-me que esta é a 

Fallou o Sr. Marqu ~z 
·bupe, mas o tachygrapho 
deu o seu discu~:so. 

.verdadeira intelligencia dó Ar.tigo e que ell~ 
de Inham· deve passar com estas alterações, que deixo 
não enten-

apontadas. 

O Sr. Borges fez .tambem ,algumas 
reflexões que se não podem bem en
tender, pelo que escreveu o tachy
grapho, depois das quaes mandou á 
Mesa esta 

EMENDA 

"Supprimam.:Se no primeiro caso as pa
lavras - approvação d,a Assembléa Geral -
e accrescente-se no fim do Artigo - prece· 
dendo .em todos os cas~s a intervenção dos 
Conselhos Geraes de Prov.incia, e approvação 
da Assembléa ·Geral. - José Igmro!.O Borges." 

Foi apoiada. 

O Sr. Marquez de P,aranaguá man· 
dou á Mesa esta 

E!.IENDA 

"Em lugar das palavras- que fqrem 
pertencentes a mais de uma Provlncia- Sub
stitua-se que forem pertencentes A Provincia 
Capital do Imperio ou a. mais de uma Pro· 
vincla. - ·Salva · a redaccão. - Marque~ de 
Parana.guá." 

Foi apoiada. 

O SR. Go:mDE: - ·Sr. Presidente. Eu en· 
tendo que o Artigo deve passar com a Emen• 
da do Sr. :Marquez de P.aranagu4, porque ê 
necessarlo contempla~ a ProvÍncia, onde estA 
a Capital do Imperio, e com a transposiclo 
das palavras - com approvMão da Assem· 
blêa Geral - 'para o fim do Artigo. Todas as 
outras Emendas silo ociosas. Segundo o meu 
modo de tiensar, promover é o mesmo que 

O Sn. C.o\RNEmo DE CA:a.rPos: --Não me 
conformo com a intelligencia que o Illustre 
Senador dá ao Artigo. -Neste Artigo não se 
trat.a de exe-cução: trata-se de promover as 
obras antes dessa execução, que vem a ser 
lembrai-as, discutir a sua utilidade, propOl-as, 
mandar fazer a planta e orçamento da des· 
peza, etc. :pesta maneira ê que eu enten·do 
o te~:mo promover neste caso. Ora, sendo isto 
assim, ê evidente que as Emendas que se 
têm proposto não se devem considerar como 
ociosas. Tr.ata-se nessas Emendas de deter
minar o modo com que hão de ser promo
v.!das as obras, de que se faz menção; se 
nisso devem ter ingerencia ou não os Con11e· 
lhos· Geraes da Provincia e se em. todos os 
casos devem ou não ser dependentes da ap· 
provação da Assembléa Ger.al. Eu estou pela 
affirmativa, porque naquellas .mesmas obras 
que s6 comprehenderem o Termo de uma Mu
nicipalidade, esta não póde endereçar a su.a 
proposta em direitura á Assembléa Geral: d 
necessario, na f6rma d,a Constituição, que a 
remetta ao Conselho ·Geral da Provlncia que 
este a discuta e delibere sobre a sua utlll
dade, depois remetta ao Poder Executivo pelo 
intermed,io do Presidente da Provlncl,a, para 
ser presente A Assemblêa Geral. Isto é pelo 
que toca á ingerencia dos Conselhos Geraes 
nestas · materias. Pelo que toca agora á ap
provação da Assembléa Ger.al ê Jndlsputavel 
a sua necessidade. Estas obras trazem sem
pre comsigo a imposição de taxas para in
demnlsacão das despez.as, e- essas taxas s6 a 
AsE~mbléa Geral as pôde .tmpOr. Trazem tam
bem multas vezes a necessidade do· uso da. 
propriedade alheia, e multas outras circums
t.ancias que dependem de Resolucão da As
sembléa. 
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O Sn. ~-UIQUEZ DE CAU.A.\'EI.L.\S: - Sr. argumento. O Nobre Senador tambem não te1n 
Presidente. Eu tambcm entendo que promo· respondido ao qu~ eu propuz. Uma das re
Yer não 6 ex~cutar. como pretende um dos gras da boa interpreta~ão é ter sempre em 
Nobres Senadores, que prec~deram. O que vista o objecto da mater!a de que st:l trata. 
quer dizer neste caso a palavra promover, ê Debaixo de que Titulo vem esse Artigo Con
dar impulso a estas primeiras cousas que são stituc!onal em que o ~obre Senador se apoia? 
necessari.as antes de se entrar na execu~ão; Debaixo do Titulo de interesses geraes de 
tanto assim que o que l'espeita á. execu~ão cada Provincia. Se acaso a proposta que a 
vem tratado no Art. 5•, e dahi por diante. Cam.ara fizf'r fõr pertencente a. um . pbjecto 
Não posso, porém, concordar com o Illustre de ,interesse geral da Provincia, a Proposta 
Senador que acabou de fali ar, em quanto sus· deve ir ao Conselho ·G~ral; se pertencE" r a 
tenta que ~s mesmas obras que só abrange· um objecto do simples ! particular interesse 
rem o T·ermo de uma Municipalidade, de- do Termo d9. Municipa!idade, então não. Nes
vam depender da ingerencia. e app::-ovação tes casos devemos nos regular pelo que a 
dos· Conselhos Geraes de Província. O Artigo Constituição tem disposto a respeito da Mu
Constitucional, em que o Nobre Senador fun- nicipalidade no Art. 169. (Leu). 
da a sua opinião é m.al app!icado para aqui. 
Este Artigo está debaixo do Titulo dos Con
selhos Geraes de Província: a estes sõ com· 
pete entende~: sobl'e o que é do interesse 
ger'!-1 da respe~tiva Província, e não do que 
é elo interesse particular de qualquer dos 
Cons-~lhos M:unicipaes. Par.a se resolver so-

O Sn. C,\llxEir:o DE CA:>.rpos: - Nos obje-
ctos de qu~> trata o Art. 169 da Constituição, 
ningueJ!I contesta que as Camaras ~ão inde
pender.t.zs de toda e qualquer .ingerenci.a e 
approvação dos Conselhos Geraes de Provin
cia; porém quaes são esses objectos? São a 
formação de suas posturas, applicação das 

brc cs.tes, é nccessario ir procurar o que a 
suas rendas, e outros dest.a natur(!za; mas 

Constituição dispõe a seu respeito, e o que 
- não aquelles de que estamos tratando. Taes 

se tem ·legislado sobre elles. O ma!s não Yem 
a proposito para a questão. 

O Sn. CAnxEmo DE CA::IIPOS: - Eu argu· 
mento com a lettra, e com o espírito da Con
stituição. O que ell.a diz a este respeito aqui 
está no Artigo 82: (Leu). Segue-se, pois, que 
ella quiz que estes negocias viessem á As· 
sembléa Geral: por~m de c~rto modo já de
purados pelos Conselhos .Geraes. Não have
ria talvez inconveniente em que os Conse
lhos Municipaes endereçassem logo as suas 
propostas em dire·!tura á /i.Ssembl~a. por~m. 

a. Constituição não quiz isso, estabeleceu ou· 
tra ma.rc·ha, e não podemos apa~tarmo-nos 

della sem offl'ndermos a mesma Constitui
ção. Por este modo, Sr. Presidente, qualquer 
ponte que a Municipal!dade de uma Villa, 
,ainda que pequena, quizer fazer, ha de a. pro· 
posta ser dirigida. ao Con!!elho <kral da Pro· 
vincia, para vir. preparada á Assembl~a. E' 
escusado, Sr. Pres.!dente, estarmos a questio
nar sobre este ponto porque .a Constituição 
já o decidia, e não vejo que se tenha refu
tado o meu argumento. 

O Sn. MAnQuEz DE CARAVELLAs: - Diz o 
Noore Senador que não tenho refutado o seu 

objectos, ainda que de particular interesse 
do Termo de uma :i.I:Iunicipalidadc, deYem ser 
submcttidos aos Conselhos Geraes. A d!stin
c~ão que o Nobre Sen.ador faz a este respei· 
to, é um verdadeiro sophisma, pois · tal dis
tincção se não encontra na Constituição. A 
Constituição não diz que aos Conselhos Ge
raes pertença tratar. s6mente dos negoCiios 
do intere!!sc geral das suas Provindas; mas 
um dos negocias mais interess.antes; logo, 
quer o interesse seja da ProYincla toda, quer 
de uma parte dclla, o Conselho -Geral deve 
discutir c deliberar sobre a sua utilidade.· 

Dando-se por discutida a materia, 
propôz o Sr. Pr-esidente se passava o 
Artigo, salvas as Emendas. Passou. 

Se a Camara appro,r.ava a Emt>n· 
da. do Sr. Marquez de Pa.ranaguâ. 
Foi approvada. 

Se approvava ;::~. Emenda do Sr. 
Borges. Não passou, nem a do Sr. 
Carneiro de Campos. 

Suspendeu-se a discussão para o 
Sr. 1 o Secretario ler o seguinte 
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Oflicio 

11 Illm. e Exm. Senhor. - Tendo-me Sua 
Majestade o Imperador nomeado Ministro e 
Secretario de Estado dos ·Negocio& do Im· 
perjo por Decreto de 15 do corrente, assim 
o participo a V. Ex. para. o fazer constante 
na Ca:mara · dos Srs. Senadores. - Deus 
Guarde a V. Ex. - P~ço, em 16 de Junho 
de .1828. - José O~emente Pereira. - Sr. 
Visconde de C.aethê." 

Ficou a Camara. Inteirada. ... 
Continuou a discussão do Projecto 

lendo o Sr. 2o Secretario o Art. 3°. 

11 Art. 3.0
. Logo que alguma das sobredltas 

Obras foi projectada, as Autorid.ades a quem 
competir promovei-as, farão levantal' sua 

I. planta, e oroar a sua despeza, p~r Engenhei· 

1 
ros ou Pessoas intelllgentes, n.a falta des· 
tes." 

Não havendo quem fallasse sobre 
elle, foi posto a votos e approvado. 

Tendo dado a hora, o Sr. Presi· 
dente marcou para Ordem do Dia, 
em primeiro lugar, a contlnu.acão da 
discussão do Projecto adiado; em se
gundo, o Projecto de Lei abolindo o 
Privilegio concedido âs Fabricas de 
Mineração, aos Engenhos de Assucar, 
etc.; 3°, o Projecto de Lei da Liber· 
dade da Imprensa; 

Levantou-se a Sessão ã~ du.as ho· 
raa da tarde. - Bilp'O OapelltJo-Mór, 
Presidente. - ViroontZe ele Oaethé,1• 
·Secretario. - Luiz JoatJu;i,m Duqu·e 
Estra·cra Furtado de Mendonça, 2° Se· 
cretario . 




